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Bagaimana Cara Menggunakan 
Perangkat Ini
Perangkat ini ditujukan untuk menyediakan panduan dan ide-
ide penting bagi Petugas Advokasi dan Organisasi Masyarakat 
Sipil (OMS) yang ingin menggerakkan dan mendukung 
kelompok masyarakat untuk bersama-sama melakukan 
advokasi konsumsi pangan berkelanjutan Untuk Semua 
(SD4ALL) di negara-negara yang menjadi fokus program dan 
juga di tingkat dunia. Dengan menyediakan kerangka konsep 
bersama, Perangkat yang mudah diakses dan praktis ini 
bertujuan untuk lebih menyelaraskan serta memperkuat lobi 
dan advokasi program di semua Negara-negara fokus sasaran, 
membangun kolektifitas agensi kita serta keefektifan 
keseluruhan advokasi. Kami sengaja menggunakan istilah 
inklusif seperti kalian, kita, milik kita dan milik bersama di 
sepanjang dokumen untuk mendorong agar semua pengguna 
– staf Hivos dan International Institute for Environment 
and Development (IIED), OMS dan kelompok masyarakat – 
bersedia memakai Perangkat ini.

Perangkat dibuat dalam tiga bagian. Bagian 1 memaparkan 
informasi penting tentang program SD4ALL, Konsorsium Agen 
Masyarakat dan pendekatan khusus program terhadap Agen 
Masyarakat. Bagian 2 dan 3 mendukung dan memandu proses 
perencanaan advokasi bersama antara OMS dan kelompok 
masyarakat di tingkat lokal.

Bagian 2 berisikan petunjuk praktis untuk membantu Anda 
melihat pendekatan lobi dan advokasi yang Anda gunakan, 
memfasilitasi asesmen mandiri dan memetakan kapasitas 
yang ada di tingkat individu dan kelompok. Bagian ini akan 
dapat membantu Anda memulai persiapan pembuatan 
rencana advokasi bersama.

Bagian 3 menggambarkan langkah-langkah yang bisa 
dilakukan di dalam merencanakan inisiatif advokasi guna 
mempromosikan konsumsi pangan berkelanjutan untuk 
semua, dilengkapi dengan studi kasus dan contoh untuk 
menunjukkan tantangan dan prestasi program. Di bagian ini 
juga ada Perangkat praktis yang bisa Anda gunakan dalam 
workshop partisipatori untuk mengumpulkan pengetahuan, 
bukti, analisa dan ide-ide untuk bersama menciptakan dan 
merencanakan tahap demi tahap inisiatif advokasi. Panduan 
pertanyaan mendorong refleksi lanjutan guna mendukung 
pendekatan berulang-ulang terhadap advokasi. Kami juga 
menawarkan sumber-sumber lanjutan di tiap tahap, guna 
membantu Anda belajar lebih jauh dan memperdalam 
pengetahuan.
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BAGIAN 1
ADVOKASI UNTUK
KONSUMSI PANGAN
BERKELANJUTAN
BUNGAN UNTUK
SEMUA



“Konsumsi pangan berkelanjutan memiliki dampak 
lingkungan yang rendah dan membantu keamanan 
pangan dan nutrisi serta kehidupan generasi 
masa kini dan masa depan yang sehat. Konsumsi 
pangan berkelanjutan melindungi dan menghargai 
keragaman biota dan ekosistem, dapat diterima 
secara budaya, mudah diakses, adil secara 
ekonomi dan dapat dijangkau; cukup secara 
nutrisi, aman dan sehat; sembari memaksimalkan 
sumber daya alam dan manusia.” 
(FAO 2010).
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 BAGIAN 1

Program konsumsi pangan 
berkelanjutan untuk Semua
SD4ALL adalah program advokasi berdurasi lima tahun  
(2016–2020) bekerja sama dengan masyarakat dan 
organisasi mitra yang bertujuan untuk mempengaruhi 
kebijakan, praktek pasar, aktor pemerintah dan institusi 
internasional agar bersedia mempromosikan diet yang 
beragam, sehat, adil dan hijau. Program ini bertujuan untuk 
membangun kapasitas lobi dan advokasi OMS dan kelompok 
masyarakat di Negara-negara pilihan agar dapat bersama-
sama menantang praktek dan insentif dalam produksi dan 
konsumsi pangan, sembari juga mengarahkan perubahan 
dalam kebijakan dan praktek agar konsumsi pangan 
berkelanjutan dapat dicapai oleh semua orang. Program ini 
dikoordinasikan bersama oleh HIVOS, IIED dan mitra lokal di 
Zambia, Uganda, Indonesia dan Bolivia.

Mempertajam suara masyarakat untuk Sistem 
Pangan yang beragam, sehat, adil dan hijau.

SD4ALL bekerja dengan mitra dan masyarakat di beberapa 
negara sasaran pilihan untuk memperkuat suara warga 
masyarakat serta meningkatkan kapasitas mereka dalam 
mengubah sistem pangan. Tujuan kami adalah membangun 
kapasitas lobi dan advokasi OMS, kelompok masyarakat 
agar bersama-sama mereka menantang praktek dan 
insentif produksi dan konsumsi makanan yang tidak 
berkesinambungan.

Siapa masyarakat yang kami maksud? Kami menyasar 
kelompok masyarakat yang paling terpengaruh – dan 
sering kali diabaikan – oleh kebijakan pangan. Konsumen 
berpendapatan rendah, produsen, pedagang, pemroses 
dan pemasok adalah tulang punggung Sistem Pangan, 
namun kebutuhan mereka sering kali tidak terwakili dalam 
pembuatan kebijakan. Dengan memberi peluang untuk 
mengumpulkan dan mengkomunikasikan bukti mereka 
sendiri, diharapkan akan dapat membujuk warga masyarakat 
ini untuk bertindak dan menjadi lebih akuntabel. Program 
ini juga menyadarkan sektor swasta, mendorong para pelaku 
untuk menyediakan pilihan yang lebih beragam, sehat dan 
berkesinambungan untuk konsumen dan produsen. Dengan 
semakin terlibat, produsen dan konsumen berpendapatan 
rendah dapat meningkatkan pengaruh dan kendali mereka 
atas makanan yang mereka tanam, jual, beli dan makan.

SD4ALL membangun landasan untuk mengembangkan dialog 
antara berbagai pemangku kepentingan untuk mengubah 

©
 Sven Torfinn.

Fort Portal, Uganda. Pasar Kabundaire di kaki bukit Gunung Rwenzori. Para petani yang hidup di sekitar kota kecil tersebut menyediakan 

makanan terutama bagi penduduk berpendapatan rendah.
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Sistem Pangan. Metodologi fasilitasi yang dibuat sesuai 
kebutuhan, seperti Laboratorium Perubahan Pangan, 
mendorong beragam pelaku untuk berbagi pengetahuan, 
bukti dan ide guna menyumbangkan inovasi dan perubahan 
di tingkat lokal, nasional dan internasional. Lab Pangan juga 
meningkatkan pendekatan beragam pemangku kepentingan 
akan uji coba dan purwarupa solusi untuk perubahan praktik, 
perilaku atau kebijakan. Lab Pangan yang diselenggarakan 
dengan masukan dan ide dari masyarakat berpendapatan 
rendah akan sangat berharga.

Bagaimana SD4ALL masuk dalam konteks yang 
lebih luas?
Inisiatif SD4ALL adalah salah satu dari empat program kita 
yang dikoordinasikan oleh CAC, menghubungkan HIVOS, 
IIED dan Article 19, didanai oleh program dialog dan silang 
pendapat dari Kementrian Luar Negeri Belanda. Tema-
tema lainnya adalah Energi Hijau dan Inklusif; pekerjaan 
yang memadai untuk perempuan; serta transparansi dan 
akuntabilitas. Keempat program tersebut memiliki prioritas 
yang sama yaitu memperluas ruang sempit OMS untuk 
menyuarakan pendapat mereka serta berpartisipasi dalam 
pembuatan keputusan.

Sistem Pangan sangat kompleks dan ada banyak pelaku 
yang turut membentuk dan mempengaruhi di tingkat lokal, 
regional dan global. Melalui lobi dan advokasi dari akar 
rumput ke atas, program SD4ALL bertujuan untuk membuat 
perubahan sistemik atas Sistem Pangan guna menjawab 
masalah lokal, nasional dan global.

Kerangka Internasional terkait
SD4ALL melihat Kerangka Kerja Program 10 tahun Konsumsi 
Berkesinambungan dan Pola Produksi Sistem Pangan 
Berkesinambungan milik PBB dan Komite Keamanan 
Makanan sebagai kerangka kerja Internasional yang sangat 
bermanfaat. Kerangka-kerangka kerja tersebut bertujuan 
untuk mempromosikan dan mengkomunikasikan pentingnya 
agen masyarakat dalam kedua forum ini.

Banyak Tujuan Pembangunan Berkesinambungan (SDG) 
untuk kelaparan, kesehatan, gender, produksi dan konsumsi 
berkaitan dengan pengembangan yang hendak dilakukan oleh 
program SD4ALL. Khususnya, SDG2 melawan kelaparan dan 
SDG 12 tentang konsumsi dan produksi yang bertanggung 
jawab secara langsung berkaitan dengan tujuan program.

Kotak 1. Menuju Sistem Pangan dan konsumsi 
pangan berkelanjutan

Program kami menyuguhkan perubahan kebijakan dan 
membangun kapasitas advokasi dalam tiga area kunci:

• Konsumsi makanan yang sehat dan beragam, 
memfokuskan diri pada mengubah pengetahun dan 
sikap serta mempromosikan pilihan makanan sehat 
yang memperbaiki diet.

• Pengusaha Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan 
jaringan pasar informal, memfokuskan diri pada 
bagaimana sektor makanan informal dan bisnis 
kecil bisa membantu menghubungkan antara kota 
dengan daerah pinggiran, dan

• Produksi makanan yang bernutrisi dan beragam, 
memfokuskan diri pada keragaman panen dan 
benih, termasuk pengawetan dan promosi varietas 
tradisional.

Melalui lensa prioritas kebijakan yang kita susun, 
kita akan terlibat dalam debat internasional tentang 
bagaimana mencapai efisiensi dalam Sistem Pangan.

Makanan yang berkelanjutan
dan efisien sistem

Konsumsi sehat
dan beragam

Jaringan Pengusaha
Kecil dan Menengah
serta Pasar Informal

Produksi yang kaya
nutrisi dan beragam

Gambar 1: Tiga area penting 
dari program SD4ALL

Sumber: Penulis
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Mendahulukan Manusia
Realita harian masyarakat berpendapatan rendah dan 
(utamanya) ekonomi makanan informal yang membentuk 
tulang punggung Sistem Pangan mereka sering kali tidak 
terlihat oleh pembuat kebijakan. Ketidaktampakan ini 
adalah faktor utama pengucilan politik dan marjinalisasi. 
Hal yang penting bagi CAC – dan tentu saja bagi program 
SD4ALL – adalah pendapat bahwa perubahan struktur sosial 
harus meliputi pergeseran keseimbangan kekuasaan. Kami 
percaya bahwa memupuk aksi masyarakat atau agensi, 
untuk memastikan masyarakat memiliki suara dan sebuah 
pilihan sangatlah penting bagi kemajuan demokrasi, hak 
asasi manusia, kesetaraan gender dan perubahan yang 
berkesinambungan. Memperkuat OMS yang kritis dan 
representatif serta berakar pada aksi masyarakat adalah 
kunci penting untuk kebijakan dan praktek yang setara 
dan adil.

Inspirasi apa yang hendak kita bangun lewat 
agen masyarakat?
Secara definisi, agen mayarakat muncul dari manusia dan 
prioritas mereka. Agen masyarakat membuat masyarakat dan 
organisasi mereka dapat menjadi agen perubahan, secara 
aktif membantu mengubah Sistem Pangan dan membuatnya 
lebih beragam, sehat, adil dan hijau. SD4ALL berjuang untuk 
menggerakkan masyarakat, memperkuat kapasitas advokasi 
OMS mitra dan kelompok masyarakat yang aktif dalam 
Sistem Pangan.

Program ini juga berusaha menerjemahkan gerakan menjadi 
perubahan yang bertahan lama dengan membuka ruang 
bagi berbagai pemangku kepentingan untuk berdialog, 

menyatukan berbagai macam pelaku untuk berbicara dan 
berbagi pandangan, mencari ide baru dan solusi untuk 
permasalahan mereka bersama dan bekerja menuju tujuan 
advokasi yang sama.

Komponen metodologi utama 
dari SD4ALL
Ada empat komponen utama metodologi dari SD4ALL: 
teori perubahan, outcome harvesting, asesmen dan 
pengembangan kapasitas serta agenda pembelajaran.

Teori Perubahan berisikan pertanyaan-pertanyaan kritis 
tentang intervensi perubahan dan mendukung perencanaan 
dan manajemen yang adaptif dalam konteks perubahan 
yang cepat. Teori ini berkontribusi pada kualitas pemikiran 
strategis dan pembelajaran personal, organisasi dan 
sosial. Kami sudah mengembangkan teori perubahan yang 
mendasari program ini (lihat lampiran 2), dan mendorong 
masing-masing negara sasaran untuk mengembangkan teori 
perubahannya sendiri. Semua ini merupakan dokumen hidup 
yang harus terus direvisi melalui proses refleksi tahunan.

SD4ALL menggunakan Outcome Harvesting untuk 
memonitor kemajuan advokasi, partisipasi masyarakat dan 
pengembangan kapasitas. Hal ini mendorong dilakukannya 
refleksi tahunan atas keluaran (baik yang disengaja maupun 
yang tidak disengaja) serta membantu mengukur relevansi 
keluaran, menempatkannya ke tujuan advokasi yang spesifik. 
Kami menerjemahkan keluaran advokasi sebagai perubahan 
dalam perilaku, hubungan, tindakan, kegiatan, kebijakan 
atau praktik pelaku sasaran.

Melakukan refleksi dan perkuatan kapasitas individu dan 
kelompok kita untuk melobi dan melakukan advokasi 
sangatlah penting dalam usaha mencapai tujuan advokasi 
bersama. SD4ALL menggunakan model 5C untuk melakukan 
penilaian mandiri dan mengungkapkan kebutuhan kapasitas 
advokasi serta memonitor perkembangan.

Terakhir, Agenda belajar, kita mendapatkan informasi dari 
konsep utama dinamika belajar, di mana kita mengajukan 
pertanyaan pembelajaran terhadap diri kita sendiri 
yang dirumuskan dari asumsi-asumsi penting dari teori 
perubahan kita.

Kotak 2. Definisi Penting

Advokasi adalah sebuah proses politik di 
mana individu atau kelompok bertujuan untuk 
mempengaruhi perilaku, hubungan, tindakan, 
kegiatan, agenda, kebijakan dan/atau praktik pelaku 
sasaran untuk tujuan dan gerakan, di dalam sistem 
politik, ekonomi dan sosial.

Agensi menunjukkan situasi di mana “pelaku bisa 
membuat pilihan, mereka bisa menegosiasikan pilihan-
pilihan yang dimiliki, menyesuaikan posisi, menentang 
institusi, dan kemudian menyusun tindakan.” (Giddens 
1984).

Agensi Masyarakat dapat meliputi kapasitas seseorang 
secara individu dan kelompok untuk menjadi 
agen untuk kehidupan mereka sendiri dan juga 
pembangunan mereka sendiri, bekerja sama dengan 
yang lain demi mencapai perubahan budaya, politik 
dan ekonomi bersama.
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 BAGIAN 2

Menentukan pendekatan kita 
terhadap agen masyarakat dan 
advokasi
Sebelum kita memulai membahas tentang bersama-sama 
membuat rencana advokasi, penting untuk melihat diri 
kita dan memahami dengan lebih baik apa yang kita 
pahami tentang agen masyarakat dan advokasi. Untuk 
tahap ini, kita harus secara kritis merenungkan lingkungan 
yang memungkinkan bagi terjadinya agen masyarakat 
dan advokasi di dalam konteks kita. Hal ini meliputi 
mempertimbangkan dengan baik apakah kapasitas, ruang 
dan peluang bagi pelaku OMS untuk terlibat dalam dialog 
dengan pembuat keputusan meluas atau menyempit.

Tak ada istilah satu untuk semua di dalam advokasi, jadi 
kita sebaiknya mempertimbangkan keseimbangan antara 
keterlibatan masyarakat secara langsung dan pekerjaan 
tunggal OMS yang kita lakukan demi tercapainya tujuan 
sesuai kerangka kerja inisiatif SD4ALL.

Dalam konteks mengecilnya ruang publik secara global, 
sangat penting untuk memastikan suara perubahan yang 
kita bawa berakar di masyarakat dan gerakan perubahan 
di tingkat lokal dan bahwa kita terus meningkatkan kapasitas 
kita untuk memperkuat dan melibatkan masyarakat. 
Ini sangat penting karena OMS utamanya haruslah dapat 
dipertanggung jawabkan pada masyarakat di mana kita 
bekerja dan berusaha perbaiki kehidupannya.

Perangkat 1: Jenjang partisipasi advokasi
Tujuan
Jenjang partisipasi advokasi (Gambar 2) bisa menjadi 

perangkat yang berguna untuk memandu refleksi awal Anda 
dalam mengatur workshop perencanaan advokasi yang diikuti 
oleh berbagai pelaku termasuk petugas advokasi, OMS dan 
kelompok masyarakat. Kami mengembangkan ini guna 
membantu kita memahami berbagai tingkatan partisipasi 
dan kontrol masyarakat. Jenjang partisipasi advokasi dibuat 
berdasarkan Jenjang Partisipasi Masyarakat yang aslinya 
diciptakan oleh Sherry Arnstein di tahun 1969.

Panduan
SD4ALL bertujuan untuk memfasilitasi dan mendukung 
partisipasi dan kontrol masyarakat di tingkat tinggi 
(Tingkat 3 dan 4 di Jenjang). Di tingkat 4, masyarakat 
menentukan agenda, memimpin proses perencanaan 
advokasi dan menjadi garda depan dalam gerakan lobi dan 
advokasi. Di Tingkat 3, mereka secara aktif terlibat dan 
bekerja bersama OMS dalam mengatur agenda advokasi, 
berkontribusi pada perencanaan dan pelaksanaan. Tentu 
saja ini memerlukan motivasi yang sangat tinggi dalam 
– dan mengambil dari – kelompok masyarakat, tingkat 
kesertaan aksi masyarakat dan koordinasi yang baik 
serta konteks lokal yang kondusif bagi lobi dan advokasi 
masyarakat tanpa membahayakan satu pun dari mereka.

Dalam konteks di mana partisipasi dan kontrol tinggi dari 
masyarakat tidak dimungkinkan atau tidak diperkenankan, 
OMS juga bisa melakukan advokasi atas nama masyarakat 
(Tingkat 2). Dengan cara ini, maka kita telah memberi 
masyarakat suara dan peluang untuk didengar melalui 
konsultasi. hal ini mungkin juga dapat menjadi pilihan untuk 
menyampaikan suara masyarakat secara efektif sembari 
melindungi masyarakat dari lobi dan advokasi. Dalam situasi 
atau keadaan yang lebih tidak kondusif sehingga keterlibatan 

©
 Tanoker (2017).

Kelompok kuliner ibu-ibu di Jember sedang membuat jamu tradisional.
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• Masyarakat memiliki kendali atas agenda advokasi.
• Masyarakat mempimpin keseluruhan proses perencanaan 
   advokasi.
• Masyarakat menjadi garda depan di dalam lobi dan 
   advokasi bersama dalam usaha untuk menyuarakan 
   pendapat mereka.

4: Advokasi
Masyarakat

• Masyarakat adalah peserta aktif dalam proses 
   mempersiapkan agenda advokasi.
• Masyarakat terlibat dalam proses perencanaan advokasi.
• Masyarakat menjadi bagian dari koalisi mereka yang 
   bersedia serta sesekali membuat suara mereka di
   dengar di dalamnya.

• OMS menyiapkan agenda advokasi dengan mendapatkan 
   masukan dari masyarakat yang terpengaruh.
• OMS mendapatkan pandangan masyarakat dan berusaha 
   menyertakan ini ke dalam proses perencanaan advokasi.
• OMS memimpin usaha lobi dan advokasi untuk 
   menyampaikan pandangan masyarakat

2: Advokasi atas
nama masyarakat

• Agenda advokasi berdasarkan program OMS dan 
   prioritas penelitian.
• Proses perencanaan advokasi hanya dilakukan oleh 
   staf OMS.
• Staf OMS memimpin kegiatan lobi dan advokasi.

1: Advokasi OMS

3: Advokasi
bersama
Masyarakat

masyarakat secara langsung tidak dapat dilakukan, hal ini 
mungkin juga dapat menjadi pilihan guna menyampaikan 
suara masyarakat secara efektif sembari melindungi 
masyarakat dari resiko lobi dan advokasi langsung.

Tingkat 1 di jenjang adalah saat OMS melakukan advokasi 
secara langsung tanpa ada partisipasi aktif dari masyarakat. 
Pekerjaan ini masih berakar pada kebutuhan masyarakat 
yang ditemukan dari analisa kontekstual.

SD4ALL harus dapat mengingat bahwa OMS yang belum 
pernah mencoba menggali peluang agen masyarakat sebagai 
sebuah konsep advokasi, kemungkinan besar akan memulai 
dari Tingkat 1 atau 2. Keduanya adalah tempat alami untuk 
mengawali langkah menuju advokasi yang lebih melibatkan 
masyarakat secara langsung. Pendekatan agen masyarakat 
memberikan peluang bagi OMS dan masyarakat untuk berbagi 
kekuatan, akses, sumber daya dan suara.

Penggunaan Perangkat
1. Gambarkan jenjang partisipasi advokasi ke peserta, 

bisa dengan menggunakan slide atau digambar di 
atas flipchart.

2. Dalam kelompok, diskusikan beragam bentuk advokasi 
dari berbagai titik awal berbeda, tingkat dan dorong 
peserta untuk memikirkan contoh praktis. Berdasarkan 
pengetahun dan pengalaman bersama, Anda bisa 
menggali pertanyaan panduan berikut ini dalam 
diskusi Anda:

• Kapasitas siapa yang hendak Anda bangun? Mitra 
OMS? Jejaring? Organisasi Akar rumput? Kelompok 
masyarakat? Staf HIVOS? Semua di atas?

• Apa peran IIED dan Hivos dalam penguatan 
kapasitas ini?

• Seberapa kuat dan tampak aksi masyarakat untuk 
konsumsi pangan berkelanjutan dalam konteks lokal 
kita? Bisakah Anda memberi contoh untuk ini?

• Apakah konteks Anda kondusif untuk aksi masyarakat? 
Kenapa?

• Apakah program yang Anda buat menjawab prioritas 
yang diungkapkan secara langsung oleh masyarakat 
berpendapatan rendah setempat? Masyarakat yang 
seperti apa? Apa identitas utama mereka? Misalnya, 
apakah mereka petani, konsumen, perempuan atau 
pemuda?

• Bagaimana masyarakat tersebut diorganisir? Secara 
formal, informal atau tidak sama sekali? Apakah 
kelompok perempuan terwakili atau didengar?

• Siapa yang melakukan advokasi? Apakah advokasi 
dilakukan dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah? 
Siapakah yang memimpin gerakan advokasi ini? OMS? 
Masyarakat dan organisasi mereka? Apakah perempuan 
cukup terwakili di kelompok ini? Apakah Hivos dan IIED 
memimpin? Atau yang lain?

3. Berikutnya, dalam kelompok yang lebih kecil atau 
berpasang-pasangan, diskusikan di mana Anda akan 
menempatkan diri di dalam Jenjang Partisipasi Advokasi, 
berdasarkan proses advokasi yang saat ini sedang Anda 
lakukan. Kenapa?

Sumber: Penulis

Gambar 2: Jenjang 
Partisipasi Advokasi
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4. Diskusikan apakah Anda bisa secara realistis mencoba 
untuk melangkah lebih tinggi ke dalam Jenjang Partisipasi 
Advokasi dengan mendorong partisipasi masyarakat yang 
lebih langsung dalam advokasi sesuai konteks lokal dan 
kerangka waktu yang sudah Anda tetapkan. Jika realistis, 
putuskan tindakan apa yang perlu dilakukan. Jika tidak, 
diskusikan alasannya.

5. Kembali ke kelompok besar, saling bertukar pandangan 
tentang di mana posisi Anda di dalam Jenjang Partisipasi 
Advokasi dan tindakan apa yang bisa dilakukan untuk bisa 
bergerak naik dalam Jenjang tersebut.

6. Catat hasil diskusi Anda di atas sebuah flipchart dan 
kembali ke bahasan ini di akhir workshop untuk melihat 
apakah ada perubahan yang perlu dilakukan.

Menilai kapasitas kita di dalam 
melobi dan melakukan advokasi
Pencapaian perubahan yang transformatif dan 
berkesinambungan sebagai bagian dari program SD4ALL 
bertumpu pada pengembangan kapasitas dalam melobi dan 
melakukan advokasi. Melalui penggabungan intervensi yang 
spesifik terhadap konteks dengan pendekatan belajar sambil 
melakukan yang dilakukan secara berulang-ulang, SD4ALL 
mendukung pendekatan yang rajin dan responsif terhadap 
pengembangan kapasitas.

Sebelum kita bisa mulai merencanakan bersama untuk 
melakukan lobi dan advokasi terpadu, kita perlu melakukan 
penilaian atas kapasitas kita atau kemampuan di tingkat 
individu, kelompok dan organisasi. Yang dimaksud dengan 
kapasitas adalah potensi untuk bekerja.

Di tingkat individu, sebuah penilaian kapasitas dapat 
membantu kita menemukan siapa yang memiliki keahlian dan 
kemampuan yang kita perlukan untuk terlibat dalam berbagai 
ragam kegiatan, misalnya penelitian dan analisa, membangun 
hubungan dan melobi pelaku eksternal, atau menjadi juru 
bicara yang kuat dan syah. Memetakan kemampuan kita juga 
bisa membantu kita untuk mengidentifikasikan bagaimana 
kita bisa saling mendukung baik sebagai individu atau 
kelompok dengan cara berbagi ketrampilan, pengalaman 
dan kompetensi yang sudah dimiliki, sembari juga 
mengidentifikasikan bidang-bidang di mana kita memerlukan 
dukungan pihak luar.

Perangkat 2: Penilaian mandiri atas kemampuan 
advokasi
Tujuan
Perangkat yang mudah digunakan, partisipatori dan visual 
ini bisa membantu Anda mengidentifikasi kompetensi atau 
kemampuan penting yang diperlukan di berbagai tahapan 
proses perencanaan advokasi. Anda bisa menggunakannya 
di tingkat individu atau kelompok kecil untuk memetakan 

kompetensi yang ada dan mengidentifikasi kapasitas 
yang perlu diperkuat. Perangkat ini tidak dibuat untuk 
menggantikan Model 5C yang selama ini digunakan oleh 
staf Hivos dan IIED serta mitra; alih-alih Perangkat ini khusus 
untuk digunakan dalam situasi workshop partisipatori, 
di mana kelompok masyarakat terlibat secara langsung.

Panduan
Lihat Lampiran 1 untuk petunjuk kapan menggunakan 
Perangkat ini dan contoh agenda untuk workshop 
perencanaan advokasi.

1. Latihan ini paling tepat dilakukan di fase awal 
workshop perencanaan advokasi untuk membantu Anda 
mendapatkan pemahaman tentang tingkat pengetahun, 
ketrampilan dan kompetensi peserta baik di tingkat 
individuatau di dalam kelompok/organisasi.

2. Anda mungkin ingin melakukan curah ide dan menyusun 
daftar prioritas kompetensi berdasarkan apa yang 
Anda pandang penting untuk dibuatkan rencana dan 
impelentasi inisiatif advokasi berdasarkan konteks 
dan situasi di tempat Anda. Anda bisa melakukan ini 
dengan cara menuliskan ketrampilan dan kompetensi/
kemampuan individu atau berpasangan di atas 
kartu, kelompokkan dan urutkan berdasarkan skala 
kepentingannya di dinding. Agar tidak terlalu rumit, 
pilih hanya 8 – 10 kompetensi yang hendak Anda nilai.

3. Selain itu, mengelompokkan kompetensi/kemampuan 
Anda di dalam siklus perencanaan advokasi mungkin akan 
sangat membantu untuk memandu diskusi besar Anda. 
Awali dengan meminta peserta untuk mengidentifikasikan 
sampai sepuluh kompetensi yang akan diprioritaskan.

4. Begitu Anda selesai mengidentifikasi kompetensi yang 
akan menjadi fokus, minta individu atau kelompok untuk 
menilai kapasitas mereka saat ini dengan memakai skala 
satu sampai lima, di mana:

1  adalah tingkat yang tidak ada atau tidak diinginkan, 
memerlukan perbaikan yang cukup besar

2  adalah tingkat yang buruk dan memerlukan sangat 
banyak perbaikan

3  adalah tingkat medium dan memerlukan banyak 
perbaikan

4  adalah tingkat yang baik dan memerlukan sedikit 
perbaikan

5  adalah tingkat yang ideal dan bisa menjadi model 
kompetensi untuk saling mendukung

5. Anda bisa memakai diagram jaringan laba-laba seperti 
di gambar 3 untuk secara visual mencatat dan membagi 
keluaran dari latihan. Ini akan membantu Anda 
memvisualisasikan bagian-bagian yang menjadi kekuatan 
Anda dan yang perlu dilakukan perbaikan.
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1. Pengetahuan Sistem Pangan lokal
5
4
3
2
1

2. Mengidentifikasi titik penting untuk advokasi
dan poin-poin yang perlu ditekankan

3. Mengidentifikasikan dan
membuat profil pelaku

4. Menciptakan dan
mendukung jejaring
dan kemitraan

5. Melibatkan masyarakat dalam menyusun
agenda penelitian dan mengumpulkan
bukti analisa6. Lobi

7. Melibatkan media

8. Menggerakkan
masyarakat untuk
berkampanye langsung

9. Merencanakan
dukungan untuk
lobi dan advokasi  

10. Respon atas perubahan
eksternal dan belajar
dengan rajin

Gambar 3: Contoh diagram jarring laba-laba

Langkah Kompetensi: mampu untuk..

1. Memahami dan 
memetakan konteks

à	Memetakan Sistem Pangan

à	Menghubungkan isyu lokal dengan isyu nasional, regional dan global

à	Memahami dinamika kekuasaan di dalam konteks kita

2. Mendefinisikan apa yang 
perlu diubah dan bagaimana 
cara mengubahnya

à	Berpikir strategis (melihat gambar yang lebih besar)

à	Mengidentifikasikan titik penting advokasi dan poin penekan

à	Mengidentifikasikan peluang perubahan kebijakan, legislatif atau praktek

à	Menuliskan tujuan perubahan dengan jelas dan tegas

3. Mengetahui siapa yang 
bisa membuat perubahan

à	Melakukan analisa pemangku kepentingan

à	Mengidentifikasikan pelaku utama (pembuat keputusan, pemberi pengaruh dan 
sebagainya)

à	Membuat profil mereka yang perlu menjadi sasaran kita

4. Membuat dialog melalui 
koalisi multi pelaku

à	Membangun aliansi lewat komunikasi dan membangun konsensus

à	Menghubungkan diri dan mengembangkan jejaring dengan beragam pelaku dari 
masyarakat berpendapatan rendah hingga pelaku pasar serta pembuat kebijakan  
di tingkat atas.

5. Menyusun kasus à	Memahami jenis bukti yang kita perlukan untuk mendukung kasus kita

à	Memahami masalah etika dan legitimasi

à	Melibatkan masyarakat dalam menyusun agenda penelitian juga mengumpulkan  
dan menganalisa bukti

à	Memperkenalkan diri dan membangun aliansi dengan mitra penelitian lain

à	Mengkomunikasikan dan mensosialisasikan hasil penelitian dengan jelas

6. Menyampaikan pesan à	Menyusun pesan yang jelas dan efektif

à	Lobi

à	Menggerakkan dan melibatkan masyarakat

à	Melibatkan media (pres, TV, radio)

à	Melibatkan media sosial

à	Menjadi juru bicara untuk inisiatif advokasi

7. Mengkaji ulang rencana 
kita dan mencari tahu 
apakah kita sudah membuat 
perubahan

à	Menyusun rencana advokasi

à	Menempatkan sumber yang cukup untuk rencana ini

à	Menjalankan kegiatan yang sudah direncanakan

à	Memonitor dan mengevaluasi perkembangan keluaran

à	Belajar dari proses monitor

à	Mengadaptasi pelaksanaan sebagai hasil dari pembelajaran

Sumber: Penulis

Tabel 1. Contoh daftar kemampuan lobi dan advokasi
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Di bagian ini, kami menawarkan panduan praktis untuk 
mendukung proses perencanaan advokasi yang kolaboratif 
dan partisipatori atas nama, bersama atau di bawah 
pimpinan kelompok masyarakat. Proses ini akan menguatkan 
teori perubahan yang sudah dimiliki oleh SD4ALL sembari 
membantu mengidentifikasi prioritas advokasi lokal. Panduan 
in juga dapat memastikan bahwa inisiatif advokasi lokal 
dibentuk dan dimiliki oleh kelompok masyarakat dan OMS, 
jika diperlukan didukung oleh staf Hivos dan IIED.

Semua Perangkat di perlengkapan ini dirancang untuk 
digunakan oleh kelompok masyarakat, mitra dan staf di 
berbagai situasi, seperti workshop perencanaan advokasi, 
Lab Perubahan Pangan atau pertemuan komunitas yang 
melibatkan masyarakat yang terdampak. Dalam semua 
situasi ini, kita harus ingat untuk memastikan bahwa laki-laki 
dan perempuan terwakili secara setara, perempuan dan 
anak perempuan diberi kesempatan untuk mengungkapkan 
pandangan mereka dan bahwa semua pandangan menjadi 
masukan berharga bagi proses perencanaan advokasi.

Siklus perencanaan advokasi
Langkah-langkah di Gambar 4 menggambarkan bagian 
penting dari lobi dan advokasi yang mungkin perlu 
disusun oleh petugas advokasi SD4ALL, OMS dan kelompok 
masyarakat dalam rangka bersama-sama membuat 
rencana advokasi guna mempromosikan konsumsi pangan 
berkelanjutan untuk semua.

Langkah-langkah ini dirancang untuk membantu kita 
bersama-sama menciptakan dan melaksanakan pekerjaan 
kita, tapi kami mengakui bahwa advokasi sering kali 

bukanlah sebuah proses yang linier. Kelompok boleh 
menggunakan Perangkat ini secara berurutan, melakukan 
satu per satu langkah di dalam siklus untuk menciptakan 
rencana advokasi bersama atau secara sendiri-sendiri 
berfokus pada langkah-langkah penting – misalnya, 
mempertajam analisa pemangku kepentingan atau bersama-
sama merancang pesan – guna melengkapi atau memperbaiki 
rencana yang sudah dibuat.

Kelompok juga perlu untuk cepat bereaksi dan beradatasi 
dengan perubahan kondisi eksternal dan juga mengambil 
peluang yang tidak diperkirakan sebelumnya.

Perangkat ini sudah merinci setiap langkah secara detail, 
termasuk:

à Perangkat dan panduan jelas tentang cara 
menggunakannya di dalam situasi kelompok.

à Pertanyaan untuk mendorong refleksi lebih lanjut.

à Sumber tambahan bagi mereka yang ingin belajar lebih 
jauh dan memperdalam pengetahuan mereka, dan

à Studi kasus dan contoh, bila tersedia, untuk menunjukkan 
tantangan dan prestasi dari program.

Program SD4ALL mengadopsi pendekatan yang menekankan 
pada perencanaan yang berdasarkan pada agen masyarakat, 
dinamika dan perenungan pembelajaran serta metode 
unik Laboratorium Pangan yang mendorong dialog dan 
pembelajaran multi pemangku kepentingan.

 BAGIAN 3
©

 Sven Torfinn.
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LANGKAH 2
Mendefinisikan apa
yang perlu diubah

dan bagaimana
cara mengubahnya

Agen
masyarakat

Pemikiran
Adaptif dan

Reflektif

Laboratorium
Pangan

LANGKAH 4
Mendorong dialog

lewat koalisi
multi pelaku

LANGKAH 6
Menyampaikan

pesan kita

LANGKAH 1
 Memahami dan

memetakan konteks

LANGKAH 3
Mengetahui siapa

yang bisa membuat
perubahan

LANGKAH 7
Mengkaji ulang rencana

kita dan mencari
tahu apakah kita
sudah membuat

perubahan

LANGKAH 5
Menyusun kasus

Gambar 4: Tujuh langkah dalam siklus perencanaan advokasi

Sumber: Penulis
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Semua inisiatif advokasi dilakukan di dalam konteks 
menentukan kondisi dan peluang untuk perubahan. Dalam 
kerangka kerja Program SD4ALL, sangat penting bagi kita 
untuk memahami dan memetakan Sistem Pangan kita dan 
juga peran serta kapasitas ekonomi makanan informal dalam 
menyediakan konsumsi pangan berkelanjutan bagi populasi 
berpendapatan rendah setempat.

Kita juga perlu mencari tahu bagaimana hal ini bisa 
sesuai dengan kebijakan yang lebih luas dan manajemen 
lingkungan, memastikan bahwa kita benar-benar memahami 
bagaimana kebijakan dibuat dan diimplementasikan 
dalam konteks kita. Siapa yang memiliki keuasaan untuk 
membuat keputusan yang mempengaruhi isyu yang akan 
kita tangani? Siapa memiliki kekuasaan atas siapa? Proses 
apa yang terjadi? Semua ini pertanyaan penting yang perlu 
direnungkan di tahapan awal perencanaan.

Kita mungkin sudah mengumpulkan informasi ini saat 
mengembangkan teori perubahan yang melandasi semua. 
Jika demikian, maka akan sangat berguna jika kita mengkaji 
ulang semua informasi dan teori perubahan kita setiap 
tahun, untuk memonitor perubahan dan untuk analisa 
kontekstual. Langkah ini juga membuat kita dapat membagi 
dan mendiskusikan informasi dengan semua pelaku OMS 
dan masyarakat yang terlibat langsung dalam perencanaan 
inisiatif advokasi bersama guna membantu merangkakan 
dan menginformasikan keputusan di prioritas lokal pada 
Langkah 2.

Memahami relasi kekuasaan
Dalam advokasi, sangat penting untuk menghargai 
keterkaitan antara perubahan dan kekuasaan. Kekuasaan – 

atau relasi kekuasaan yang tidak setara – adalah penyebab 
utama kemiskinan dan ketidaksetaraan di dunia. Advokasi 
untuk konsumsi pangan berkelanjutan yang kita lakukan 
harus menghasilkan pergeseran relasi kekuasaan di 
dalam konteks lokal kita, menantang praktek yang tidak 
berkesinambungan dan insentif dalam produksi dan konsumsi 
makanan. Untuk melakukan ini, kita perlu mengetahui 
bagaimana kekuasaan disebarkan, apa bentuk kekuasaan dan 
dinamika kekuasaan yang terjadi dan bagaimana masyarakat 
yang kita sasar untuk mendapatkan manfaat terlibat di 
dalamnya dan terpengaruh olehnya. Hanya dengan benar-
benar memahami hal ini maka kita akan bisa mendukung 
secara penuh agen masyarakat serta mengidentifikasikan 
peluang dan jalan masuk untuk tindakan.

 LANGKAH 1:
 MEMAHAMI
 DAN MEMETAKAN
 KONTEKS

Kotak 3. Ekspresi kekuasaan

Kekuasaan itu tidak statis; bukan sebuah sumber yang 
terbatas. Kekuasaan bisa bersifat positif atau negatif 
dan digunakan, dibagi atau diciptakan oleh pelaku 
sosial dan jaringan mereka dengan berbagai cara. 
Kekuasaan, atau relasi kekuasaan yang tak seimbang, 
bisa dipandang sebagai bentuk kontrol dari individu 
atau kelompok (yang berkuasa) atas pihak lain yang 
dipandang lebih lemah. Namun ini juga dapat menjadi 
dorongan positif untuk perubahan personal dan sosial 
serta untuk tindakan positif.

Berkuasa atas: bentuk yang paling banyak dikenali 
ini memiliki banyak asosiasi negatif di mata orang, 
seperti misalnya tekanan, paksaan, kekerasan, 
diskriminasi, mengganggu dan pelecehan. Berkuasa 
atas, dipandang sebagai relasi menang kalah.

©
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Berkuasa bersama: Menemukan kesamaan di antara 
berbagai kepentingan berbeda dan membangun 
kekuatan bersama, bentuk kekuasaan ini berdasarkan 
pada dukungan bersama, solidaritas dan kolaborasi. 
“Berkuasa bersama” melipat gandakan bakat dan 
pengetahuan serta membantu membangun jembatan 
antara berbagai kepentingan guna mengubah atau 
mengurangi konflik sosial dan mempromosikan relasi 
setara.

Berkuasa untuk: Potensi unik tiap orang untuk 
membentuk kehidupan dan dunianya. Jika didasarkan 
dari dukungan setara maka akan membuka peluang 
untuk membuat aksi bersama atau berkuasa bersama.

Kekuasan dalam diri: Bentuk kekuasaan seperti 
ini berkaitan dengan harga diri dan pengenalan 
diri seseorang. Hal ini termasuk kemampuan untuk 
mengakui perbedaan individu namun tetap saling 
menghormati. “Kekuasaan dalam diri” adalah 
kapasitas untuk membayangkan dan berharap; hal ini 
memperkuat hal yang sama-sama dicari manusia yaitu 
harga diri dan perasaan lengkap.

Sumber : VeneKlasen and Miller (2002)

Di tahap awal ini, sangat penting untuk merefleksikan 
dinamika bentuk kekuasaan yang mungkin terjadi di 
konteks lokal kita dan bagaimana hal ini mempengaruhi 
masalah yang sedang kita cermati. Pertimbangan ini 
menjadi informasi bagi analisis kita dan bisa membantu kita 
mengidentifikasikan halangan penting yang mungkin ingin 
kita benahi dalam pekerjaan advokasi kita. Tabel 2 mendata 
dimensi khas dari kekuasaan yang perlu kita pertimbangkan 
dan menunjukkan bagaimana kita bisa menantangnya.

Perangkat 3: Menciptakan peta Sistem Pangan
Tujuan
Peta makanan adalah Perangkat partisipatori untuk 
mendapatkan gambaran Sistem Pangan setempat melalui 
mekanisme workshop dengan melibatkan beragam pelaku. 
Ini adalah metode yang membuat Anda dapat menaikkan 
pamor agen masyarakat secara kolaboratif dan pelibatan 
penuh.

Panduan
1. Identifikasi elemen-elemen yang membentuk Sistem 

Pangan lokal Anda. Hal ini bisa termasuk produksi, 
pemrosesan, akses dan konsumsi. Tuliskan di atas kartu 
atau flipchart dan tempelkan di dinding di sekitar 
peserta.

Dimensi kekuasaan Contoh Cara menantang kekuasaan

Kekuasaan yang Nampak
Termasuk mekanisme pembuatan 
keputusan yang dapat diamati dan aspek 
kekuasaan politik yang bisa didefinisikan

Aturan formal, struktur, badan politik, 
pihak berwenang, perkumpulan dan 
forum lokal, institusi dan prosedur 
pengambilan keputusan.

Lobi dan advokasi untuk mempengaruhi 
pembuatan keputusan yang berkaitan 
langsung dengan promosi konsumsi 
pangan berkelanjutan bagi masyarakat 
berpendapatan rendah

Kekuasaan tersembunyi
Berfokus pada membentuk atau 
mempengaruhi agenda politik di 
belakang layar

Orang yang berkuasa mempertahankan 
kepentingan pribadinya dengan 
cara menghalangi partisipasi dan 
menjauhkan masalah-masalah tertentu 
dari agenda.

Memperkuat suara masyarakat dan 
kapasitas mereka untuk berpendapat; 
mengatasi halangan berpartisipasi 
melalui penggerakan komunitas; 
membangun ruang multi pemangku 
kepentingan dan peluang untuk 
berdialog tentang konsumsi pangan 
berkelanjutan dengan beragam 
pelaku penting; dan menggunakan 
bukti yang dikumpulkan masyarakat, 
penelitian dan media komunikasi untuk 
menantang bagaimana masalah terkait 
promosi konsumsi pangan berkelanjutan 
dibentuk di konteks kita.

Kekuasaan yang tidak terlihat
Bentuk kekuasaan yang paling berbahaya 
ini mempengaruhi cara individu berpikir 
tentang tempat mereka di dunia, 
kekuasaan ini membentuk kepercayaan 
orang, kesadaran diri, penerimaan 
akan status quo dan bahkan perasaan 
superioritas dan inferioritas.

Terutama muncul dari idelogi, norma, 
nilai-nilai dan bentuk perilaku yang 
dominan.

Penumbuhan kesadaran; pendidikan 
seusia; menemukan dan menilai ulang 
pengetahuan masyarakat tentang 
produksi, konsumsi dan diversifikasi 
yang Berkesinambungan; dan 
komunikasi populer untuk menantang 
stereotipe dan diskursus yang dominan.

Tabel 2. Dimensi kekuasaan dan bagaimana menghadapinya
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Studi Kasus 1. Pemetaan makanan di Zambia

Pada bulan November 2016, Laboratorium Perubahan 
Pangan Zambia melibatkan lebih dari 60 peserta di Distrik 
Chongwe. Selama dua hari, kelompok masyarakat yang 
beragam ini – termasuk PNS, petani, wartawan, wirausaha 
dan anggota OMS menggali pemahaman tentang Sistem 
Pangan di Zambia. Kelompok itu bergerak melalui proses 
yang difasilitasi, menggali permasalahan, menganalisa 
sistem dan mengidentifikasi poin-poin yang bisa diangkat 
untuk mengubahnya. 

Peta perubahan Sistem Pangan menjadi tulang punggung 
pertemuan ini. Peta ini kemudian ditempelkan di dinding 
tempat acara berlangsung dan meliputi empat area 
berbeda – konsumsi, produksi, pemrosesan dan akses – 
menjadi sebuah dokumen hidup, mengumpulkan sudut 
pandang yang beragam dan menggali pengetahuan 
kolektif dari kelompok.

Di hari pertama, kelompok kemudian melakukan 
perjalanan pembelajaran, mengunjungi berbagai elemen 
Sistem Pangan Zambia. Peserta diajak untuk memakai 
seluruh panca indera mereka dalam menyelami situasi 
dan melangkah keluar dari zona nyaman mereka sebagai 
ahli. Di antaranya mereka mengunjungi lokasi produksi 
batu bara, pabrik pengolahan makanan, pasar luar 
ruang dan peternakan keluarga yang beragam. Saat 
kembali, ada perubahan suasana hati yang sangat terasa. 
Alih-alih berbicara dengan sudut pandang institusi, 
peserta berbicara sebagai masyarakat yang peduli atau 
terinspirasi serta menambahkan pandangan baru ke 
Sistem Pangan.

Di hari kedua, peserta berpindah ke mode solusi. 
Memandangi peta Sistem Pangan Zambia dari sudut 
pandang pelaku, kebijakan dan masalah, mereka 
kemudian mengidentifikasikan poin-poin di mana 
apabila dilakukan intervensi maka akan berpeluang 
untuk menghasilkan perubahan pada sistem. Poin-poin 
tersebut mencakup:

1. Melakukan diversifikasi produksi dengan berubah dari 
produksi jagung monokultur menjadi produksi makanan 
agrikilogikal guna menyelesaikan masalah penurunan 
panen, hilangnya keanekaragaman hayati, akses ke 
air dan adaptasi dengan kondisi perubahan iklim.

2. Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran, dengan 
fokus pada sumber daya alam berkesinambungan 
yang digunakan untuk menyelesaikan masalah 
penggundulan hutan dan produksi batu bara serta 
mempromosikan alternatif energi terbaharukan.

3. Meningkatkan kapasitas pemrosesan makanan di 
tingkat lokal guna membuka akses terhadap makanan 
tradisional yang sehat serta mengapresiasi pasar 
informal, dan

4. Menciptakan lingkungan kebijakan yang inklusif 
dengan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi 
dalam membentuk Sistem Pangan Zambia.

Peserta kemudian membentuk tiga gugus kerja multi 
disipliner untuk melakukan beberapa kegiatan yang 
timbul sebagai hasil dari analisa mereka di workshop:

• Kelompok Media dan Jaringan: untuk meningkatkan 
kesadaran tentang produksi berkesinambungan dan 
konsumsi sehat lewat artikel Koran, acara radio 
dan televisi.

• Restorasi Lansekap dan kelompok keragaman: 
berfokus pada keragaman panen dan peran petani 
skala kecil dalam keragaman produksi. Kelompok 
ini melakukan perjalanan kunjungan ke peternakan 
yang dimiliki dan dikelola oleh seorang perempuan 
di Njolwe, Distrik Chongwe, untuk memperkaya 
pemahaman mereka tentan.

• Kelompok Pasar: melihat tren dan peran pedagang 
dalam Sistem Pangan berkesinambungan.

Kelompok pasar ini berpartisipasi dalam reformasi 
pasar dan kebijakan Dinas Penyimpanan Makanan 
milik pemerintah dan ketiga kelompok ini mengawasi 
dengan ketat Kebijakan Agrikultur Nasional Kedua dari 
pemerintah yang baru-baru ini diluncurkan. Kebijakan 
ini memberikan peluang besar untuk mencapai 
makanan berkesinambungan dan keamanan pangan 
di tingkat nasional.

2. Bangun pemahaman peserta tentang berbagai elemen 
dari Sistem Pangan dan masalah-masalah yang ada di 
dalamnya. Hal ini mungkin memerlukan kunjungan 
lapangan.

3. Identifikasi pelaku, kebijakan dan masalah yang ada di 
dalam Sistem Pangan. Hal ini dapat mendorong kelompok 
untuk berusaha mencari solusi. Tambahkan ini ke atas 
kertas tempel dan tempelkan di sekitar bagian Sistem 
Pangan terkait.
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4. Melaksanakan analisa kekuasaan, dengan menggunakan 
informasi di kotak 3 dan tabel 2.

5. Menggunakan informasi dari analisa kekuasaan untuk 
menemukan solusi dari setiap masalah yang sudah Anda 
identifikasi, menggunakan poin peluang yang juga sudah 
Anda identifikasi. Kembali gunakan kertas perekat yang 
ditempelkan di sekitar masing-masing poin peluang.

Pertanyaan Panduan
Memperkuat kesetaraan gender dan inklusi adalah salah satu 
premis penting dalam program SD4ALL. Demi mencapa ini, 
Hivos dan IIED memfokuskan diri pada kelompok sasaran 
khusus, termasuk produsen skala kecil (terutama perempuan 
dan pemuda); pembeli makanan dari daerah pedalaman; 
konsumen pinggir kota berpenghasilan rendah (terutama 
perempuan dan anak perempuan); dan pedagang dan penjual 
makanan informal (yang sering kali perempuan).

Di dalam merencanakan penelitian, lobi dan advokasi, 
kita harus mencari tahu pengaruh-pengaruh yang membuat 
kelompok ini lebih rentang dalam Sistem Pangan dan 
bagaimana kita bisa membantu memperkuat ketahanan 
mereka dan meningkatkan kesetaraan dan inklusi gender di 
dalam keseluruhan Sistem Pangan. Jadi, saat kita menyusun 
analisa kekuasaan sebagai bagian dari analisa konteks yang 
lebih luas, penting bagi kita untuk mempertimbangkan 
pertanyaan-pertanyaan berikut:

• Apakah dimensi gender dan dampak dari relasi kekuasaan 
di konteks kita?

• Siapakah pemegang kekuasaan?

• Bagaimana perempuan tidak disertakan dalam proses 
pengambilan keputusan untuk masalah ini?

• Bagaimana perempuan bisa terlibat aktif dalam pekerjaan 
advokasi?

• Di mana keputusan dibuat? Apakah tempat itu tertutup 
bagi perempuan? Perempuan yang mana?

• Bagaimana kita bisa mengatasi penghalang (norma sosial, 
sikap/keyakinan, legislasi) untuk perubahan?

• Strategi apa yang akan kita gunakan untuk 
mentransformasi perubahan?

Sumber tambahan
Just Associates (2006) Making Change Happen: power.  
Konsep untuk mengubah pandangan tentang kuasaan 
untuk keadilan, kesetaraan dan kedamaian. Publikasi ini 
menggali berbagai macam bentuk kekuasaan dan bagaimana 
menantang relasi kekuasaan yang tidak setara. Lihat http://
justassociates.org.

The Power Cube, disusun oleh peneliti di Institut Studi 
Pembangunan di Inggris, ini merupakan kerangka kerja 
untuk menganalisa tingkat, ruang dan bentuk kekuasaan dan 
hubungan di antaranya. Kerangka kerja ini juga membantu 
kita menggali berbagai aspek kekuasaan dan bagaimana 
mereka saling berinteraksi satu dan lainnya. www.
powercube.net

Perangkat advokasi Womankind’s Women’s Right memiliki 
banyak peranti untuk melakukan analisa gender.
Lihat www.womankind.org.uk

http://justassociates.org
http://justassociates.org
http://www.powercube.net
http://www.powercube.net
http://www.womankind.org.uk
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Sebuah analisa kontekstual yang komprehensif bisa 
membantu kita melihat apa yang perlu berubah guna 
mencapai keluaran yang kita inginkan. Meski teori perubahan 
yang dibuat oleh staf Hivos dan IIED serta mitra OMS telah 
mengidentifikasikan keluaran akhir dan antara, langkah 
2 dapat membantu kita membuat keluaran ini lebih 
kontekstual dengan masukan dari masyarakat yang terkena 
dampak. Seperti yang kita lihat di studi kasus peta Sistem 
Pangan di Langkah 1, advokasi dan lobi tidak akan mengatasi 
semua halangan di dalam Sistem Pangan. Sehingga amatlah 
penting untuk bersama mengidentifikasi titik-titik kritis 
untuk advokasi bersama yang kita lakukan serta secara 
jelas mendefinisikan perubahan yang ingin kita capai di 
tingkat lokal.

Agar pernyataan hasil lobi dan advokasi yang kita inginkan 
menjadi lebih jelas, akan sangat bermanfaat apabila kita 
mempertimbangkan tipe-tipe perubahan yang mungkin kita 
pengaruhi, termasuk perubahan dalam:

Perilaku: Perubahan permanen dalam bagaimana pelaku 
sosial (individu atau organisasi) bertindak atau berperilaku 
dalam hubungan dengan masalah yang sedang kita advokasi.

Hal ini bisa didetailkan menjadi perubah-perubahan dalam:

• Diskursus: di mana mereka yang berkuasa mengubah 
kata-kata, naratif dan konsep yang mereka gunakan – 
misalnya, seorang menteri menyebutkan pentingnya 
konsumsi pangan berkelanjutan dalam pidatonya untuk 
pertama kalinya, atau

• Sikap: di mana mereka menunjukkan sikap yang lebih 
menyenangkan terhadap pelaku dan nilai-nilai serta 

tujuan perjuangan mereka – misalnya, pemerinta Zambia 
berkonsultasi dengan OMS dan kelompok aksi masyarakat 
dalam melakukan revisi program masukan agrikultur.

• Hubungan: Bagaimana aktor sosial saling berhubungan 
atau dengan komunitas di mana mereka bekerja – 
misalnya Kementrian Agrikultur mengembangkan 
perencanaan bersama dengan Kementrian Kesehatan 
untuk mempromosikan konsumsi makanan yang lebih 
sehat dan berkesinambungan untuk masyarakat urban 
berpendapatan rendah.

• Isi kebijakan: Perubahan nyata dalam kebijakan, hukum, 
aturan, anggaran atau strategi dan program yang sejalan 
dengan pesan utama advokasi kita dalam konsumsi 
pangan berkelanjutan.

• Praktek: Perubahan dalam bagaimana semua – 
kebanyakan proses pembuatan keputusan – dilakukan 
atau perbaikan implementasi kebijakan yang ada di 
tingkat lokal.

Adalah sebuah ide yang baik jika kita membuat pernyataan 
keluaran singkat untuk menyebutkan perubahan yang kita 
inginkan. Pernyataan ini harus menggambarkan perubahan 
itu sendiri dan bukan kegiatan-kegiatan yang ingin kita 
lakukan untuk mencapai perubahan tersebut. Pernyataan 
ini juga harus menjelaskan siapa dan apa yang perlu diubah, 
di mana, bagaimana dan kapan. Yang terpenting, pernyataan 
ini haruslah berakar di konteks lokal dan menampung 
informasi dari pandangan masyarakat.

Saagt memfokuskan diri pada identifikasi dan menyatakan 
perubahan dalam kebijakan dan praktik, mungkin akan 

 LANGKAH 2:
 MENDEFINISIKAN APA YANG 
 PERLU BERUBAH DAN 
 BAGAIMANA CARANYA

©
 M

ark van Luyk of Brand out Loud. 

Zambia, Chongwe. Potret ibu yang memfokuskan diri untuk menyajikan makanan bergizi dan beragam bagi keluarganya.
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membantu jika kita mempertimbangkan siklus kebijakan 
seperti yang digambarkan di bawah ini:

Gambar 5: Siklus Kebijakan
Gambar 5 menunjukkan keempat fase pembuatan agenda 
pembuatan keputusan yang tumpang tindih; formulasi 
dan pengumuman; impelementasi dan penegakan hukum, 
serta monitoring dan evaluasi. Setiap fase dibentuk dengan 
dinamika kekuasaan berbeda serta melibatkan pelaku-pelaku 
berbeda. Dalam sebuah situasi demokratis, seharusnya 
Anda bisa mencari tahu, memonitor dan mempengaruhi 
pembuatan keputusan di setiap tahapan. Tapi dalam situasi 
tertentu, pemangku kepentingan yang berkuasa bisa 
mempersulit orang luar untuk mencari tahu apa yang terjadi 
sampai saat proses selesai. Dalam situasi lain, kebijakan 
dan hukum mungkin sudah diputuskan sebelum diserap 
oleh badan legislatif atau bahkan badan tersebut tidak 
ada. Dengan mencari tahu bagaimana siklus ini berlaku di 
dalam konteks kita, akan membantu dalam mengidentifikasi 
poin masuk penting dan peluang agar advokasi dan lobi 
kita berhasil. Ini kemudian akan membantu kita menyusun 
pernyataan keluaran yang lebih jelas dan fokus.

Perumusan dan Pengumuman.
Pembuatan kebijakan yang

mengatur masalah Anda dan
disetujui oleh dinas terkait
atau cabang pemerintahan

Impelementasi dan Penegakan
Hukum. Melaksanakan kebijakan
dan jika diperlukan menegakkan

hukum atas pelanggarannya

Monitor dan evaluasi. Memonitor
dan menilai aplikasi kebijakan

dan dampaknya

Penyusunan Agenda.
Memasukkan masalah/problem

Anda ke dalam agenda

Kotak 4. Beberapa kemungkinan keluaran Program 
SD4ALL

Staf Hivos/IIED dan mitra mengembangkan beberapa 
ilustrasi potensi keluaran untuk program yang dapat 
bermanfaat dalam menginformasikan pemikiran kita 
dalam situasi workshop perencanaan advokasi.

Keluaran di negara sasaran:

• Pemerintah lokal mengadopsi kebijakan dan 
menerapkan program yang mendukung konsumsi 
pangan berkelanjutan untuk semua, melibatkan 
posisi OMS.

• Pemerintah nasional mengadopsi kebijakan dan 
menerapkan program yang mendukung konsumsi 
pangan berkelanjutan untuk semua, melibatkan OMS.

• UKM makanan sebagai garda depan telah 
mencontohkan kasus bisnis untuk memperbaiki 
akses dan ketersediaan produk makanan yang 
sehat, terjangkau dan berkesinambungan.

• Kesadaran masyarakat (terutama perempuan dan 
pemuda) tentang konsumsi pangan berkelanjutan 
untuk semua telah meningkat serta telah 
mempromosikannya, dan.

• Pelaku sistem pangan setuju bahwa makanan 
adalah sebuah masalah yang sistemik dan tidak 
berdiri sendiri.

Keluaran untuk negara lain dan institusi internasional:

• Pemerintah Belanda telah memperkuat koherensi 
kebijakan di antara berbagai kementrian terkait 
– terutama kementrian luar negri dan masalah 
ekonomi – dan Parlemen, sehingga terjadi 
pengadopsian dan penerapan kebijakan yang 
mendukung konsumsi pangan berkelanjutan untuk 
semua, menyertakan OMS.

• Institusi Internasional – terutama Organisasi Makanan 
dan Agrikultur, Komite Keamanan Pangan Dunia 
dan Bank Dunia – dan Uni Eropa telah mengadopsi 
kebijakan dan menerapkan program yang mendukung 
konsumsi pangan berkelanjutan untuk semua, 
menyertakan negara berkembang dan OMS, dan.

• Kesadaran Masyarakat (terutama perempuan dan 
pemuda) di Belanda telah meningkat dan telah 
mempromosikan konsumsi pangan berkelanjutan 
untuk semua.

Gambar 5: Siklus Kebijakan
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Perangkat 4: Masalah dan Pohon Solusi
Tujuan
Perangkat yang sangat bermanfaat ini membuat Anda 
bisa menggali lebih dalam dengan memfokuskan diri pada 
masalah utama yang bisa Anda identifikasikan sebagai 
bagian dari analisa luas, lebih jauh menggali alasan dan 
akibat serta mengubahnya mnejadi solusi atau keluaran 
positif yang diharapkan. Perangkat ini akan membantu 
Anda mengidentifikasikan alasan yang mungkin sesuai 
dengan sebuah pendekatan advokasi dan bukan tipe 
intervensi lainnya. Perangkat ini sangat baik digunakan di 
dalam kelompok, karena dapat memfasilitasi diskusi dengan 
pelaku terkait untuk bersama-sama menciptakan tujuan 
perubahan yang diinginkan. Solusi atau keluaran yang Anda 
dapatkan dengan melakukan metodologi ini juga dapat 
membantu Anda membangun komunikasi dan menemukan 
manfaat tersembunyi untuk membujuk kelompok pemangku 
kepentingan yang juga menginginkan perubahan tersebut.

Panduan
1. Dalam kelompok, diskusikan dan sepakati masalah 

utama yang ingin Anda analisa – misalnya, kurangnya 
penghargaan pada penjual makanan di wilayah urban. 
Jangan cemas apabila hal ini nampak seperti topik 
yang luas, karena pohon masalah akan membantu Anda 
mendetailkannya. Tuliskan problem atau masalah di 
bagian tengah flipchart: ini kemudian akan menjadi 
batang pohon.

2. Berikutnya, curah ide – sebagai kelompok, individu 
maupun berpasangan – penyebab masalah utama. Ini akan 
menjadi akar dari pohon kita. Anda bisa mencatatnya di 
atas kertas tempel atau kartu dan menambahkannya ke 
pohon solusi Anda.

3. Kemudian, identifikasi konsekuensi, yang akan 
menjadi cabang dari pohon solusi. Kembali, Anda bisa 
mencatatnya di atas kertas tempel atau kartu dan 
menambahkannya ke pohon solusi Anda.

4. Anda mungkin memutuskan untuk membuat ranking 
atau membuat skala prioritas penyebab dan konsekuensi 
kritis yang menurut Anda perlu ditangani segera. Tujuan 
utamanya adalah untuk memfasilitasi diskusi di antara 
peserta, jadi pastikan Anda menyisakan cukup waktu 
untuk melengkapi latihan ini.

5. Begitu Pohon Masalah Anda selesai, Anda kemudian bisa 
mengubahnya menjadi Pohon Solusi dengan mengubah 
rumus dari tiap akar masalah dan konsekuensi menjadi 
solusi atau keluaran yang diinginkan.

Pertanyaan Panduan
Saat merumuskan pernyataan keluaran, kita harus tetap 
mengingat hal ini:

• Sudahkah kita mempengaruhi pelaku sosial untuk tidak 
bertindak? Apakah ini sudah mencegah terjadinya hal 
yang tidak diinginkan? Misalnya, apakah kita sudah 
mempengaruhi otoritas lokal untuk tidak mengubah 
kebijakan yang mungkin akan melemahkan perjuangan 
kita? Ini juga bisa menjadi keluaran yang penting, yang 
bisa kita rumuskan sebagai pelaku sosial mengubah 
perilaku sesuai harapan kita.

• Jika kita bekerja sama dengan pihak lain, apakah 
kegiatan kita secara tidak langsung atau pun sedikit 
banyak sudah mempengaruhi satu atau lebih keluaran? 
Jika demikian, apakah kita sudah memfokuskan diri 
pada peran kita dalam menyumbang untuk membuat 
perubahan dan bukan pada penampilan atribut atas 
keluaran yang sudah ada?

• Adakah keluaran yang bisa kita atributkan? Ingat 
bahwa keluaran sering kali perlu waktu untuk muncul 
dan beberapa kegiatan mungkin tak akan pernah 
menghasilkan keluaran.

• Apakah ada keluaran yang tidak diharapkan? Jika ya, 
apakah kita sudah menyertakannya? Keluaran yang tidak 
disengaja berkontribusi pada teori perubahan atau tujuan 
advokasi kita dan demikian juga kegiatan-kegiatan kita, 
meski kita tidak merencanakan agar hal itu terjadi.

• Apakah keluaran kita merupakan bagian dari proses 
perubahan yang lebih besar? Jangan lupa untuk 
menggambarkan keseluruhan keluaran itu secara 
terpisah, karena ini membuat kita bisa menuliskan semua 
langkah-langkah dari keseluruh proses perubahan yang 
sedang kita pengaruhi.

• Apakah ada hasil yang negatif? Apakah perubahan 
tersebut malah melemahkan dan bukan mendekatkan 
gerakan kita menuju terwujudnya teori perubahan 
atau tujuan advokasi yang kita inginkan? Kita perlu 
membagikan keluaran negatif ini apabila kerusakan 
yang ditimbulkan atau apa yang kita pelajari itu relevan.

Sumber tambahan
Fowler, A and Biekart, K (2011) Civic driven change: a 
narrative to bring politics back into civil society discourse.
See https://repub.eur.nl/pub/30559/

https://repub.eur.nl/pub/30559/
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Memahami bagaimana berbagai pemangku kepentingan 
terkait masalah yang sedang kita usahakan berubah, sangat 
penting untuk menentukan siapa yang menjadi sasaran 
lobi dan advokasi dan bagaimana menggerakkan mereka. 
Analisa pemangku kepentingan bisa membantu kita untuk 
mengidentifikasi:

• Sasaran penting advokasi (juga disebut sebagai pelaku 
sosial): individu, kelompok atau organisasi yang memiliki 
kekuasaan untuk membuat perubahan yang ingin 
kita capai.

• Agen perubahan potensial: mereka yang memiliki 
pengaruh langsung atas sasaran advokasi kita atau bisa 
mempengaruhi keluaran yang kita inginkan – misalnya, 
koki dari gerakan gastronomi di Bolivia.

• Sekutu potensial: individu dan atau organisasi yang bisa 
kita jadikan mitra dalam membentuk koalisi, dan

• Pelawan potensial: mereka yang mungkin ingin 
menentang usaha lobi dan advokasi kita.

 LANGKAH 3: 
 MENGETAHUI 
 SIAPA AGEN 
 PERUBAHAN 

Ke
ku
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n

+

– Kemauan

Kekuasaan rendah
kemauan rendah

Kekuasaan besar
kemauan rendah

Kekuasaan besar
kemauan tinggi

Penentang potensial Sekutu potensial
dan pemberi pengaruh

Penentang potensial Sekutu potensial dan
pemberi pengaruh

Kekuasaan rendah
kemauan tinggi

+

Sasaran potensial

Gambar 6: Matriks 
Kekuatan Kemauan

©
 Kem

al Jufri of Panos Pictures. 

Bandung, Indonesia. Penjual Makanan Kaki Lima melakukan transaksi dengan penghuni  

lokal dan orang-orang yang datang ke taman setempat untuk berolahraga pagi.
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Perangkat 5: Matriks kekuatan kemauan
Tujuan
Kegiatan kelompok visual partisipatori yang sangat sederhana 
ini bisa membantu Anda memetakan pemangku kepentingan 
di sebuah matriks sesuai dengan kemauan dan kekuasaan 
untuk membuat perubahan dalam masalah apa pun.

Panduan
1. Buat ulang matriks Kekuasaan-Kemauan (Gambar 6) 

di atas sebuah flipchart.

2. Lakukan curah ide dengan semua pemangku kepentingan. 
Mereka adalah para pelaku (lebih baik berfokus pada 
individu dari pada kelompok atau organisasi) yang bisa 
memberikan dampak atau bisa merasakan dampak dari 
perubahan yang sedang Anda usahakan. Buat analisa dari 
Langkah 1 dan 2 di Siklus perencanaan advokasi sebagai 
sumber informasi pemetaan pemegang kepentingan. 
Tuliskan nama masing-masing individu pemangku 
kepentingan di kartu berbeda atau di atas kertas tempel.

3. Letakkan kartu di atas matriks berdasarkan: berapa 
banyak kekuasaan yang menurut Anda mereka miliki 
guna mencapai perubahan dalam masalah Anda dan 
seberapa mau mereka untuk membuat perubahan yang 
Anda inginkan. Usahakan untuk mendukung posisi tiap 
pelaku di dalam matriks Anda dengan bukti – penelitian, 
pembicaraan, wawancara, pengamatan dan lain 
sebagainya – buat catatan alasan Anda menempatkan tiap 
pemain di kuadran tertentu, misalnya orientasi politik, 
kepercayaan personal dan minat atau latar belakang.

4. Kuadran yang dibuat untuk menempatkan tiap pelaku 
akan membantu Anda memetakan sasaran potensial, 
agen perubahan, sekutu dan penentang. Mereka yang 
berada di dua kuadran atas adalah yang paling berkuasa 
dan harus menjadi sasaran utama Anda. Mereka yang 
berada di sebelah kanan bawah dapat menjadi agen 
perubahan dan pemberi pengaruh yang berada di tepi dan 
meski kekuasaannya hanya sedikit, namun mungkin bisa 
mendorong perubahan di sasaran utama. Hal ini termasuk 
petani, selebriti, koki terkenal, pasangan atau saudara 
politikus terkenal yang vokal. Mereka yang berada di 
sebelah kiri matriks adalah penentang potensial Anda; 
Anda harus mengambil tindakan untuk mencegah mereka 
mengganggu advokasi. Anda mungkin bisa mendiskusikan 
pilihan untuk menetralkan atau menghilangkan kekuasaan 
mereka, seperti misalnya mengisolasikan mereka; 
memotong dukungan mereka atau menciptakan berita 
penting baru.

5. Prioritaskan pelaku kunci yang akan Anda fokuskan. 
Lingkari mereka yang Anda anggap sebagai pelaku utama.

6. Setelah Anda buat prioritas, Anda bisa mulai 
mendiskusikan perubahan perilaku (atau pendirian) yang 

ingin Anda lihat terjadi pada para pelaku utama dalam 
hubungannya dengan masalah Anda dan tindakan apa 
yang Anda ingin mereka lakukan. Anda bisa menunjukkan 
perubahan ini secara visual di matriks (seperti yang 
ditunjukkan dengan anak panah merah di Gambar 6) – 
misalnya, meningkatkan kesadaran akan masalah Anda 
di antara pelaku berkuasa sehingga mereka terbujuk 
untuk melakukan tindakan positif. Anda kemudian dapat 
membagi tiap pergerakan perubahan menjadi kemajuan 
langkah yang Anda:

• Diharapkan untuk dilihat: perubahan perilaku jangka 
pendek sebagai konfirmasi bahwa pelaku tersebut 
sudah bergerak kea rah yang benar dan merespon 
usaha advokasi Anda – misalnya, lebih banyak 
berbicara tentang masalah Anda atau berpartisipasi 
dalam pertemuan terkait.

• Ingin dilihat: hasil jangka menengah dan panjang dari 
kemajuan perubahan yang dihasilkan oleh advokasi 
Anda dan pengaruh lain – misalnya, mendekati pihak 
lain untuk memberikan pengaruh positif terhadap 
masalah Anda, dan

• Sangat ingin dilihat: perubahan jangka panjang yang 
melebihi masa kerja inisiatif advokasi Anda dan 
hasil dari proses perubahan yang berkesinambungan 
didorong oleh kekuatan di luar kendali Anda – 
misalnya, perubahan menetap pada relasi kekuasaan 
yang tak terlihat menyangkut norma-norma dan tata 
nilai tentang masalah Anda.

7. Anda bisa menggunakan jurnal keluaran pemangku 
kepentingan (Lampiran 3) untuk mencatat kemajuan 
perubahan yang direncanakan dan tidak direncanakan 
dalam sikap dan perilaku sasaran penting. Pengamatan 
ini kemudian akan menjadi masukan bagi proses outcome 
harvesting tahunan (Langkah 7).

Memutuskan pendekatan yang akan dilakukan
Dengan mempertimbangkan jenis masalah yang menjadi 
fokus kita, konteks luas kita dan perubahan yang ingin kita 
lihat, kita harus memutuskan apakah perlu mengambil 
pendekatan luar atau dalam untuk membujuk pembuat 
keputusan yang menjadi sasaran kita. Tabel 3 menunjukkan 
kedua pendekatan ini serta menggali keuntungan dan 
kekurangannya.

Kemungkinan besar kita akan menggabungkan pendekatan 
dari luar dan dari dalam sepanjang kita melakukan advokasi. 
Misalnya, organisasi, masyarakat atau kelompok berbeda 
dalam koalisi kita mungkin memutuskan untuk menggambil 
peran berbeda di waktu berbeda, tergantung agenda mereka 
sendiri. Ini bisa menjadi efektif karena membuat berbagai 
pelaku berbicara dengan suara berbeda. Tapi semua mitra 
koalisi perlu bersama-sama sepakat dan secara hati-hati 
mengelola pendekatan seperti ini untuk memastikan bahwa 
hal ini tidak malah akan merusak agenda bersama dan 
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Pendekatan Penjelasan Keuntungdan dan Kerugian

Pendekatan 
luar

Berusaha mempengaruhi sasaran advokasi baik itu 
individu atau pun institusi melalui kegiatan publik. 
Bentuknya sering kali berupa kritik terbuka dan 
pendekatan sangat langsung yang dimaksudkan untuk 
meningkatkan kesadaran publik atas sebuah masalah dan 
memberikan tekanan kuat pada pembuat keputusan. 
Dapat termasuk kampanye publik, petisi, protes dan 
mobilisasi, media sosial dan kerja media lainnya. 

Keuntungan: Tekanan publik mungkin bisa 
membantu mendorong pihak yang ingin kita 
pengaruhi untuk bertindak dan membuat 
perubahan yang ingin kita lihat, meski hal 
ini memancing reaksi kekerasan.

Kerugian: Kita mungkin mengasingkan mereka 
yang coba kita pengaruhi dengan menganggap 
mereka terlalu ekstrim atau kritis untuk diajak 
kerja sama.

Pendekatan 
luar

Melalui dialog dan kerja sama dengan mereka yang 
hendak kita pengaruhi, biasanya dengan cara menyajikan 
kasus melalui penelitian dan analisa masalah yang 
mendetail disertai lobi langsung, pertemuan tatap muka, 
dialog tingkat tinggi (meja bundar, konferensi) dengan 
pembuat keputusan dan kegiatan-kegiatan lain yang 
bertujuan untuk membangun citra kita sebagai pengampu 
kepentingan yang terpercaya dan kredibel hingga dapat 
secara halus membujuk pembuat keputusan.

Keuntungan: Membangun hubungan yang positif 
dan membangun dengan pembuat keputusan, 
menjadi penasihat yang dipercaya

Kerugian: ada bahaya jika kita tampak 
terlalu dekat dengan mereka yang hendak 
kita pengaruhi, kita tidak lagi dipandang 
sebagai penasihat mandiri atau dianggap 
sudah sependapat dengan pembuat keputusan.

tujuan kolektif. Dalam beberapa kasus, kita bisa mulai 
dengan pendekatan dari dalam dan kemudian berpindah 
ke pendekatan dari luar jika kita merasa pendekatan dari 
dalam tidaklah membuahkan hasil. Melakukan monitor 
dan merefleksi kemajuan kita secara terus menerus akan 
bisa memberi kita peluang untuk memilih pendekatan 
yang terbaik dalam situasi tertentu dan sesuai dengan 
perkembangan inisiatif kita.

Lobi yang disesuaikan
Penting bagi kita untuk mengumpulkan informasi tambahan 
guna membuat profil pelaku dan pemangku kepentingan 
penting yang hendak kita fokuskan. Lebih baik menghabiskan 
waktu mencari tahu minat dan sikap sasaran kita melalui 
beragam sumber, termasuk pengalaman pribadi, pengalaman 
orang lain dan pengalaman rekan sekerja, website dan 
penelitian internet (misalnya, lewat Google), profil media 
sosial dan artikel surat kabar. Ini akan membuat kita bisa 
memakai pesan dan strategi lobi yang sesuai dengan siapa 
mereka, apa afiliasi politiknya, apa yang mereka ketahui dan 
pikirkan tentang masalah kita, minat dan keyakinan personal 
mereka dan apa yang mereka pedulikan, termasuk potensi 
adanya agenda tersembunyi.

Pertanyaan Panduan
Pertanyaan-pertanyaan berikut dapat membantu Anda 
membuat profil pelaku utama.

• Mencari tahu apa yang mereka ketahui tentang masalah 
yang akan menjadi fokus Anda:

• Apakah mereka mengetahui masalah kita?
• Jika ya, seberapa banyak yang mereka ketahui?

• Sudahkah mereka mempunyai akses ke informasi 
faktual dan bukti yang dikumpulkan masyarakat serta 
penelitian terkait masalah ini?

• Sudahkah kita membagi informasi dan bukti semacam 
itu kepada mereka?

• Untuk mengetahui sikap mereka saat ini terhadap 
masalah kita:

• Apakah mereka mendukung masalah kita atau tidak?
• Siapa dan/atau kecemasan apa yang membentuk sikap 

mereka saat ini terhadap masalah kita?
• Apakah sikap terhadap masalah kita ini terbentuk 

oleh siapa diri mereka dan apa yang mereka yakini 
– dengan kata lain, oleh keyakinan personal, agama 
atau aliran politik mereka?

• Apa dan siapa yang mungkin bisa membujuk mereka 
untuk mengubah sikap atau menjadi lebih terbuka 
pada masalah kita?

Sumber tambahan
Stakeholder analysis perangkat. See www.odi.org/
publications

Start, D and Hovland, I (2004) Perangkats for policy impact: 
a handbook for researchers. See www.odi.org/publications 
(temasuk penjelasan Perangkat terkait lainnya, seperti 
analisa daerah kekuasaan).

Ramalingam, B (2006) Perangkats for knowledge and 
learning: a guide for development and humanitarian 
organisations. See www.odi.org/publications (termasuk 
analisa jejaring sosial dan banyak lagi).

Tabel 3. Pendekatan “orang dalam” dan “orang luar” dalam advokasi

Sumber: Oxam

http://www.odi.org/publications
http://www.odi.org/publications
http://www.odi.org/publications
http://www.odi.org/publications
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Pendekatan Laboratorium Perubahan Pangan adalah sebuah 
inovasi proses multi pelaku dan merupakan jantung dari 
program SD4ALL. Pendekatan ini menyatukan beragam 
pemangku kepentingan - mulai dari konsumen, petani, 
produsen, pengolah, pemasok, dan pedagang hingga sektor 
swasta, pasar, dan pelaku politik yang biasanya tidak 
bersentuhan satu sama lain – di dalam ruang yang aman 
guna mengatasi masalah mendesak di Sistem Pangan. 
Dengan mendorong semua peserta untuk berbicara dan 
mendengarkan suara dan perspektif yang berbeda dengan 
pikiran terbuka, Lab Pangan membuat pelaku yang jarang 
mendengarkan dapat mendengarkan, meningkatkan 
pemahaman kolektif para pemangku kepentingan 
tentang sistem pangan dan memungkinkan mereka 
untuk merefleksikan peran mereka sendiri.

 LANGKAH 4:
 DIALOG MULTI
 PIHAK MELALUI
 LAB PANGAN

Laboratorium ini memakai pendekatan sistem yang 
mengintegrasikan proses memikirkan, menghubungkan 
dan melakukan. Tujuan kita tak hanya mengkatalisasikan 
perubahan nyatadan segera – seperti kebijakan baru 
atau yang disesuaikan atau investasi baru – tetapi juga 
keluaran perubahan transformatif yang bersifat jangka 
panjang seperti memperkuat kapasitas, hubungan dan 
kepercayaan di antara para pelaku. Laboratorium membantu 
mendorong dialog antar beragam pemangku kepentingan 
untuk membangun koalisi perubahan. Laboratorium juga 
berkontribusi menghasilkan ide-ide baru dan mengujinya 
di lapangan.

Laboratorium Perubahan Pangan di Uganda, Zambia, Bolovia 
dan Indonesia berperan dalam pembangunan koalisi multi 
pemegang kepentingan. Ini, pada akhirnya terbukti sebagai 
pemercepat perubahan berkesinambungan ke tingkat yang 
berbeda.

©
 Sven Torfinn.

Fort Portal, Uganda. Seorang pedagang kaki lima membeli bahan untuk membuat posho, nasi,  

sup daging dan kacang untuk dia jual di restoran kecil di pinggir jalan dengan 1 meja dan 4 bangku kecil.
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Pelaksanaan Lab Pangan
Pendekatan Lab Perubahan Pangan tidak hanya dilakukan 
untuk insiatif SD4ALL, dan tidak serta merta pas dengan 
beberapa langkah dalam siklus perencanaan advokasi. Kita 
dapat mengadakan laboratorium di setiap tahap siklus 
perencanaan, termasuk:

• Di awal (Langkah 1), untuk menghasilkan analisa 
kontekstual.

• Setelah kita mengumpulkan informasi yang komprehensif 
tentang sistem pangan dan memikirkan perubahan apa 
yang kita inginkan (Langkah 2), dan

• Setelah kita memikirkan siapa yang memiliki kekuatan 
untuk membuat perubahan (Langkah 3).

Dengan demikian, mengadakan lab pangan setelah Langkah 
3 membuat kita mendapatkan informasi lebih baik tentang 

siapa yang dapat kita undang ke ruang Lab Pangan guna 
menganalisa lebih lanjut hambatan konsumsi pangan 
berkelanjutan dan mengumpulkan ide serta solusi.

Laboratorium juga bisa menjadi forum multi-pihak berkala 
yang bertujuan untuk mempertahankan momentum dan 
dialog antara semua pelaku untuk mendukung perubahan 
sistem pangan jangka panjang. Setiap program bebas untuk 
memutuskan kapan dan bagaimana menggunakan metodologi 
yang tak ternilai ini guna meningkatkan lobi dan advokasi.

Sumber tambahan
Hivos, IIED and KRC (2016) Uganda Food Change Lab: 
planning for the future food system in Kabarole District. 
See www.foodchangelab.org/resources

Mwanamwenge, M and Harris J (2017) Agriculture, food 
systems, diets and nutrition in Zambia. See https://hivos.org

Studi Kasus 2: Laboratorium Perubahan Pangan di Karabole, Uganda

Pusat Penelitian dan Sumber Daya Kabarole (KRC) bekerja 
sama dengan Hivos dan IIED mengimplementasikan 
pendekatan Laboratorium Perubahan Pangan di Pelabuhan 
Portal, dalam rangka menjadikan sistem pangan di 
wilayah tersebut lebih inklusif, berkesinambungan dan 
beragam. Laboratorium Perubahan Pangan Pelabuhan 
Portal mengidentifikasi sejumlah masalah penting di 
Kabarole, termasuk:

• 42% balita mengalami kekurangan gizi.

• Hilangnya tanaman tradisional seperti jawawut.

• Makin tingginya ketergantungan pada penjaja 
makanan jalanan informal, yang biasanya tidak diatur.

• Memburuknya perubahan iklim, yang mengancam 
keamanan pangan.

• Tingginya prosentasi tanaman mentah yang diekspor 
keluar dari wilayah, dan sangat sedikitnya nilai 
tambah bagi hasil pertanian.

Kami menggunakan pendekatan Laboraorium Pangan 
untuk menyasar pangsa luas di dalam dan di luar 
Kabarole, termasuk Otoritas Perencanaan Nasional, 
Forum Parlemen untuk Keamanan Pangan dan Gizi, 
Pemerintah kabupaten dan kota, UKM lokal, media, 
pengolah pangan, wirausahawan, petani, lembaga 
akademis, seniman, kelompok konsumen dan OMS. 
Laboratorium Perubahan Pangan Pelabuhan Portal 
menghasilkan dan menyebarkan bukti untuk membangun 

kesadaran dan memicu perdebatan seputar masalah-
masalah yang ada di dalam sistem pangan lokal.

Kami menemukan bahwa penggunaan platform 
lokal untuk advokasi dan menyampaikan pesan 
tentang konsumsi pangan berkelanjutan di festival 
dan pameran pangan sangat berhasil. OMS lokal 
dan pemangku kepentingan lainnya secara terbuka 
membentuk sebuah koalisi untuk menangani masalah-
masalah advokasi berkaitan dengan konsumsi pangan 
berkelanjutan, sementara kelompok advokasi konsumen 
menyelenggarakan festival pangan bulanan di komunitas 
pedesaan mereka, menumbuhkan kembali minat pada 
pangan tradisional. Orang sering kali bersemangat untuk 
berbicara tentang diet mereka dan meningkatkannya, 
tetapi sering kali keinginan ini dibatasi oleh masalah 
pendapatan, tenaga kerja dan waktu.

Menggunakan penelitian warga (termasuk buku harian 
pangan) menghasilkan bukti penting yang dapat 
digunakan untuk melakukan lobi dan advokasi. Memicu 
perubahan di Kabarole juga telah mengkatalisasi 
perubahan di tingkat distrik dan nasional. Misalnya, 
dengan menyatukan berbagai pelaku, kami telah 
membantu meningkatkan komitmen dari para pemimpin 
nasional dan lokal untuk mengubah dan meninjau 
kebijakan yang mendukung diet sehat dan mengorganisir 
penjual makanan kaki lima. Tetapi kita juga mengetahui 
bahwa advokasi tingkat nasional memerlukan banyak 
sumber daya dan perlu direncanakan dengan baik dengan 
pemetaan pemangku kepentingan yang tepat.

http://www.foodchangelab.org/resources
https://hivos.org
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Ikhtisar
Setelah menyelesaikan analisa kontekstual dan mungkin 
menyelenggarakan Lab Perubahan Pangan, menyepakati 
tujuan perubahan dan mengidentifikasi target dan khalayak 
penting advokasi, kita akan dapat memikirkan dengan lebih 
baik apa yang kita perlukan untuk menyajikan kasus kita. 
Pada Langkah 5 kita memfokuskan diri pada pentingnya 
bukti – terutama bukti yang dihasilkan oleh warga – untuk 
menyajikan kasus advokasi kita. Kita juga akan merenungkan 
pentingnya bersama-sama menciptakan pesan yang jelas dan 
berdampak dalam menyajikan argumentasi kita.

Memakai bukti untuk menyajikan kasus kita
Sering kali, sudut pandangan dan realitas orang miskin 
tidak tampak oleh pembuat kebijakan. Ini adalah faktor 
penting kenapa mereka mengalami pengasingan politik 
dan termarjinalisasi serta sering kali menghasilkan 
ketidaksesuaian antara kebijakan dan prioritas lokal. 
Namun demikian, kurangnya bukti nyata tidak menghentikan 

pembuat keputusan untuk berasumsi tentang prioritas, 
pengetahuan, dan agenda masyarakat miskin. Para ahli 
sering membuat penilaian sepihak tentang perilaku 
tidak sehat atau tidak berkesinambungan dari warga 
berpenghasilan rendah dan kebutuhan mereka akan 
pendidikan dan pemberdayaan. Bahkan OMS yang beniat 
baik dapat mendasarkan intervensi mereka dari asumsi 
luas tentang realitas masyarakat miskin yang sering dirujuk 
sebagai penerima manfaat, atau juga mendapatkan informasi 
dari penelitian yang dilakukan dan dianalisa oleh orang luar.

Untuk melawan kecenderungan ini dan untuk mendorong 
lembaga warga, Program SD4ALL memprioritaskan 
penggunaan bukti yang dihasilkan dan/atau dianalisa 
oleh kelompok warga dan komunitas sasaran kita. Hal 
ini menjadikan mereka lebih efektif dalam melobi dan 
melakukan advokasi seputar prioritas mereka sendiri dan 
tidak terlalu bergantung pada orang lain dalam mengatur 
agendanya. Saat mengumpulkan bukti, warga juga dapat 
mengendalikan penggunaan data, yang sangat bersifat politis 
dan memberi mereka kemampuan untuk mengubah dinamika 
kekuasaan. Namun usaha mendukung bukti yang dihasilkan 
oleh warga itu memakan waktu lama dan berbiaya mahal. 
Akan bermanfaat apabila kita bisa memiliki orang yang 
secara khusus memfasilitasi atau menjadi perantara proses 
itu, seperti yang kami temukan di SD4ALL di Bolivia, di 
mana seorang manajer inovasi sosial (gestor de inovaciones 
sociales) bertanggung jawab untuk memberikan dukungan 
bagi kelompok warga.

 LANGKAH 5:
 MENYAJIKAN
KASUS

“Siapa yang menguasai data, dan jalur di mana 
data tersebut disebarkan, mampu menggeser 
dinamikan kekuasaan, dan mengubah tingkat 
pengaruh di antara para pelaku yang bersaing 
mendapatkan sumber daya, pengaruh dan 
kekuasaan politik”  
(Taylor dan Koenig 2014)

©
 Kem

al Jufri of Panos Pictures. 

Bandung, Indonesia. Pemandangan pedagang kaki lima yang dipindahkan ke tempat parkir bawah tanah di bawah taman tempat para 

pedagang biasanya melakukan bisnis mereka.
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Studi kasus 3. Mempraktikkan pengetahuan tentang konsumsi pangan di Uganda

KRC memperkenalkan konsep buku harian pangan pada 
tahun 2015, ketika mereka mendorong 200 wanita 
pedesaan di sembilan sub-wilayah di distrik Kabarole, 
Uganda untuk membuat catatan makanan rumah 
tangga mereka selama tujuh hari, melaporkan asal-usul 
makanan mereka dan makanan apa yang dikirim rumah 
tangga mereka ke pasar. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa rumah tangga petani makin mengandalkan pasar 
dibanding hasil pertanian mereka sendiri untuk sumber 
pangan mereka. Saat peneliti menerapkan Skor Konsumsi 
Pangan milik Program Pangan Dunia, yang didasarkan 
pada pentingnya keragaman diet, frekuensi makanan dan 
nutrisi dari kelompok makanan yang dikonsumsi, hasilnya 
menunjukkan bahwa rata-rata hanya 40 persen rumah 
tangga yang mencapai tingkat konsumsi pangan yang 
dapat diterima.

Diskusi kelompok yang diadakan bersamaan dengan 
penelitian ini telah memastikan bahwa para ibu tahu 
apa yang merupakan makanan baik. Sebagai contoh, 
kebanyakan perempuan mendeskripsikan diet yang baik 
meliputi makanan bertepung seperti matooke (pisang 

raja), ubi jalar atau roti jewawut, kacang-kacangan atau 
kacang tanah, dan sayuran yang dikukus. Ini bertentangan 
dengan asumsi umum dan menantang penggunaan rutin 
sensitisasi sebagai solusi tunggal untuk masalah gizi.

Perempuan juga mengungkapkan sejumlah hambatan 
yang mengakibatkan kesenjangan antara pengetahuan 
tentang diet yang baik dan praktiknya. Termasuk di 
dalamnya: berlebihannya penjualan pangan saat produksi 
menurun atau tentang uang tunai darurat seperti 
biaya sekolah dan perawatan medis; keterbatasan 
waktu, dengan meningkatnya peran perempuan dalam 
perdagangan dan kegiatan lain di luar rumah; serta 
terbatasnya pekerja rumah tangga.

Perempuan mendiskusikan catatan buku harian pangan 
rumah tangga mereka dengan ahli gizi di radio komunitas 
dan kemudian buku harian tersebut menjadi pengetahuan 
bersama.

Sumber: Vorley and Boerwinkel (2016)

Studi kasus 4. Memahami pentingnya makanan jalanan bagi pekerja pabrik di Indonesia

Buku harian pangan yang dibuat terutama oleh pekerja 
pabrik tekstil perempuan migran di Bandung (Indonesia) 
menunjukkan pentingnya penjual makanan informal 
dalam memenuhi kebutuhan nutrisi mereka di semua 
waktu makan. Buku harian juga menunjukkan bahwa, 
meskipun para perempuan ini mengkonsumsi makanan 
yang beragam dan cukup protein, tingkat asupan 
energinya lebih rendah daripada yang direkomendasikan. 
Ini menunjukkan bahwa warung makanan tradisional 

mampu memberikan makanan yang beragam, bergizi dan 
terjangkau untuk pekerja pabrik berpenghasilan rendah. 
Implikasinya bagi kebijakan sangat besar. Meskipun 
pemerintah kota sering memiliki pandangan negatif 
terhadap warung makanan dan penjual makanan keliling, 
namun mereka memainkan peran sentral dalam sistem 
pangan para pekerja miskin.

Sumber: CAPAS (2015)

Perangkat 6: Sepuluh aturan emas mengirim 
pesan efektif
Tujuan
Komunikasi dalam advokasi dan lobi bertujuan untuk 
menginformasikan, membujuk dan menggerakkan orang 
untuk bertindak. Anda harus mendasarkan pesan Anda 
pada bukti dan menggunakannya untuk menyampaikan 
pesan-pesan inti, motivasi dan cerita hidup manusia untuk 
membantu meyakinkan khalayak Anda.

Untuk menyusun pesan yang efektif, Anda harus terlebih 
dahulu menyusun satu pesan inti yang jelas, pesan yang 
menjelaskan secara singkat posisi Anda dan perubahan 
yang ingin Anda lakukan. Ini akan memandu Anda dalam 
mengembangkan pesan yang dibuat lebih spesifik dan sesuai 
untuk khalayak yang berbeda, mungkin berfokus pada aspek 
lain dari pesan inti. Pesan inti Anda juga dapat menjadi 
panduan untuk slogan, soundbites atau cerita yang menjadi 
andalan Anda dalam melakukan lobi dan kerja advokasi. 
Gunakan informasi dari hasil analisa pemangku kepentingan 
Anda (Langkah 3) untuk menyiapkan pesan yang efektif.

Informasikan Bujuk Beraksi

Gambar 8: Tujuan komunikasi advokasi dan lobi
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Kotak 5: Kekuatan bukti yang dikumpulkan warga

Dengan berpartisipasi dalam mengumpulkan bukti 
untuk mendukung advokasi membuat masyarakat 
mengalami peningkatan:

Keterlibatan dan efektivitas: Memperkuat peran dan 
suara mereka dalam perencanaan dan alokasi sumber 
daya dengan menggunakan bahasa pembuat kebijakan 
dan teknokrat itu sendiri, misalnya dalam bentuk data 
atau peta empiris.

Akuntabilitas: Menjembatani kesenjangan komunikasi 
antara mereka dengan pemerintah; membuat mereka 
dapat mengkomunikasikan ide-ide, kekhawatiran dan 
aspirasi secara langsung kepada pengemban tugas 
dan mendesak mereka untuk bertindak; membuat 
pemerintah lokal lebih bertanggung jawab, terutama 
jika pengambilan keputusan politik yang penting telah 
terdesentralisasi.

Visibilitas: Membuat yang tak terlihat menjadi 
terlihat, agar bisa dimunculkan dalam data nasional; 
menemukan dan mengungkap pengetahuan lokal dan 
pengetahuan tradisional yang tak terungkapkan; serta 
menunjukkan kompleksitas perjuangan mereka dan 
keragaman kondisi lokal.

Relevansi: Menantang pemahaman yang diberikan – 
misalnya, bahwa orang miskin tidak tahu tentang diet 
sehat atau makanan mereka tidak higienis.

Mobilisasi dan modal kreatif: Meningkatkan 
kemampuan mereka untuk berperan dalam 
pengembangan mereka sendiri; mengubah warga 
dari subjek penelitian menjadi peneliti aktif; 
menumbuhkan modal kreatif dan budaya inovasi 
melalui kesadaran, motivasi, peningkatan kepercayaan 
dan kepemimpinan dan aliansi baru; mengerahkan 
keterlibatan kelompok masyarakat; membuat 
kepemilikan data; dan membangun kapasitas 
adaptasi lokal.

Panduan
Ini adalah sepuluh aturan emas yang dapat menginspirasi 
Anda untuk bersama-sama menciptakan pesan yang jelas dan 
berdampak:

1. Kenali khalayak Anda: Apa yang mereka ketahui? Apa 
kekhawatiran, nilai-nilai dan prioritas mereka? Bahasa 
apa yang mereka gunakan?

2. Ketahui lingkungan dan momen politik Anda: Apa yang 
menjadi kontroversi besar, masalah besar dan ketakutan 

dalam konteks Anda? Bagaimana pengaruhnya terhadap 
pesan Anda?

3. Buat pesan Anda sederhana dan singkat: Pastikan 
seseorang yang tidak terbiasa dengan subjek dapat 
dengan mudah memahami informasi yang Anda 
sampaikan. Hindari jargon. Hal ini sangat penting saat 
kita melakuan advokasi untuk masalah-masalah keamanan 
pangan, nutrisi, produksi dan konsumsi yang lebih teknis 
sifatnya.

4. Gunakan kisah dan kutipan kehidupan nyata: Elemen 
personal membuat problem atau masalah menjadi 
nyata. Kutipan dan cerita personal membuat tantangan 
yang dihadapi oleh warga yang secara langsung terkena 
dampak terasa lebih hidup dan membantu membuat 
pesan yang relevan dan dapat dimengerti secara lokal.

5. Gunakan bahasa yang tepat, kuat dan kata kerja aktif: 
Misalnya, ‘Hak-hak perempuan adalah hak asasi manusia’ 
atau ‘Anda adalah apa yang Anda makan!'

6. Gunakan fakta dan angka dengan akurat dan kreatif: 
Fakta yang Anda pilih dan cara Anda menyajikannya 
sangat penting. Fakta akan tersampaikan dengan lebih 
jelas dengan pernyataan 'Satu dari tiga anak kerdil' 
dibanding dengan pernyataan ‘Lebih dari 30 persen 
anak-anak kerdil’. Membandingkan angka tanpa mengutip 
angka juga bisa menyampaikan pesan Anda secara efektif 
- misalnya, "Di kota kami, dana yang kami habiskan tiap 
tahun untuk makanan sepah lebih besar dibanding dana 
yang diberikan pemerintah untuk mendukung petani kecil 
lokal agar mereka bisa menghasilkan bahan pangan sehat'

7. Menyesuaikan pesan dengan media yang akan 
digunakan: Setiap media memiliki kemungkinan dan 
keterbatasan sendiri. Misalnya, suara, musik dan beragam 
suara sangat penting untuk pesan di radio, tapi visual 
sangat penting untuk pesan di televisi dan online.

8. Biarkan khalayak Anda mengambil kesimpulan sendiri: 
Berikan detail dasar saja. Terlalu banyak informasi bisa 
terkesan dogmatis dan Anda dapat kehilangan perhatian 
khalayak Anda.

9. Dorong penonton untuk mengambil tindakan: Jelaskan 
tindakan apa yang dapat dilakukan khalayak Anda untuk 
mendukung gerakan. Ini berlaku untuk semua khalayak, 
apakah itu target penting advokasi atau masyarakat 
umum. Berikan saran langsung, seperti ‘Dukung usulan 
undang-undang nutrisi di Parlemen’ atau ‘Bergabunglah 
dengan Pesta Pangan kami di bulan ini untuk mendukung 
produsen lokal di kota Anda.’

10.Sajikan solusi yang memungkinkan: Selalu beri tahu 
khalayak Anda apa yang Anda usulkan untuk memajukan 
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konsumsi pangan berkelanjutan dan buat pernyataan 
sederhana - misalnya, “Kami menginginkan pemerintah 
menunjukkan komitmennya untuk reformasi sistem 
pangan dengan menyediakan kebijakan baru dan 
pendanaan yang tepat untuk mempromosikan konsumsi 
yang lebih beragam, lebih sehat dan berkesinambungan.”

Pertanyaan panduan
Pertanyaan berikut akan membantu kita memastikan bukti 
yang kita miliki akan memperkuat gerakan kita:

• Bukti apa yang sudah kita miliki? Apakah ini berasal 
dari pengalaman kita? Apakah itu dikumpulkan oleh 
masyarakat? Apakah bukti-bukti tersebut faktual, 
anekdotal, kuantitatif atau kualitatif?

• Seberapa andal bukti-bukti tersebut? Apakah itu akan 
membantu meningkatkan kesadaran khalayak kita akan 
masalah yang tengah kita angkat?

• Apakah Anda menemukan adanya kekurangan bukti? Jika 
ya, bagaimana kita bisa menutupinya?

• Haruskah kita membangun kemitraan dengan akademisi 
atau peneliti sosial guna melengkapi bukti yang sudah 
kita kumpulkan dan meningkatkan legitimasi kita?

• Bagaimana seharusnya kita mengemas dan menyajikan 
bukti agar menghasilkan dampak yang maksimal? Format 
apa yang sebaiknya kita gunakan dalam menyajikan 
bukti kepada khalayak sasaran kita? Presentasi lisan saat 
Laboratorium Perubahan Pangan oleh kelompok/orang 
yang terkena dampak? Dokumentasi, laporan tertulis 
singkat didukung dengan karya ilmiah yang lebih panjang 
berisikan rincian bukti, sebuah pernyataan kebijakan 
atau pamflet? Cara penyajian yang kita pilih dapat 
mempengaruhi jenis informasi yang kita kumpulkan dan 
bagaimana kita mendapatkannya.

• Haruskah kita menyajikan bukti dalam berbagai format 
untuk khalayak yang berbeda dengan menggunakan 
saluran yang berbeda, tergantung pada peluang dan 
titik masuk yang telah kita identifikasi dalam proses 
perencanaan advokasi kita?
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Setelah menyusun pesan yang jelas berdasarkan bukti 
yang kita miliki, kita perlu memutuskan cara terbaik untuk 
menyampaikannya ke beragam khayalak kita dan jenis 
pendekatan yang akan kita ambil. Dalam beberapa konteks 
dan situasi, lobi dan advokasi memiliki tingkat resiko sendiri, 
terutama di mana ruang sipil menyempit. Jadi penting 
sekali bagi kita untuk melakukan asesmen resiko sebelum 
melakukan lobi dan advokasi.

Di bagian ini, kami menyajikan perangkat untuk menganalisis 
resiko advokasi yang dapat membantu kita memutuskan 
apakah akan mengambil pendekatan dari dalam atau dari 
luar. Kami juga menawarkan panduan praktis dan perangkat 
untuk melobi dan melibatkan diri dengan media tradisional 
dan media sosial.

Perangkat 7: Analisa Resiko Advokasi
Tujuan
Sangatlah penting bagi kita untuk mempertimbangkan resiko, 
tantangan, dan potensi situasi negatif ketika merencanakan 
advokasi. Semua inisiatif advokasi yang efektif memerlukan 
pengambilan resiko; penilaian komprehensif atas resiko 
ini akan membantu Anda memilih taktik lobi dan advokasi 
serta merenungkan bagaimana meminimalkan atau 
mengurangi potensi resiko terhadap para pelaku yang 
secara langsung terlibat.

Perangkat analisis resiko sederhana ini memungkinkan 
Anda untuk mendiskusikan resiko-resiko yang mungkin 
akan Anda hadapi, peluang untuk terjadinya situasi ini dan 
tindakan yang dapat Anda lakukan untuk mengurangi atau 
menghindarinya.

 LANGKAH 6:
 MENYAMPAIKAN
 PESAN

Bimbingan
1. Dalam sebuah kelompok, diskusikan resiko yang 

mungkin Anda hadapi saat menjalankan inisiatif 
advokasi. Kesalahan-kesalahan apa yang mungkin terjadi? 
Bagaimana hal ini bisa menimbulkan dampak negatif atau 
mengancam kehidupan manusia? Mungkinkah tindakan 
Anda memancing reaksi negatif dan membahayakan 
organisasi Anda, staf dan masyarakat yang menjadi target 
kerja Anda? Apa sifat dari resiko-resiko ini? Apakah resiko 
yang mungkin terjadi berbeda untuk tiap pemangku 
kepentingan yang berbeda?

2. Setelah Anda mengidentifikasi resiko utama, pikirkan 
potensi dampaknya terhadap organisasi Anda atau 
kelompok – dalam hal reputasi, legitimasi, status, 
pendanaan, pekerjaan, staf, anggota, relawan, 
dan masyarakat. Apakah dampaknya:

TINGGI Dampak luar biasa yang mengancam 
keberadaan organisasi, kelompok Anda di masa 
depan, atau gerakan yang membahayakan jiwa 
orang atau bisa mengakibatkan kemunduran 
masalah yang Anda coba ubah - misalnya, 
dengan mengkriminalisasikan OMS atau 
masyarakat yang berbicara.

SEDANG Beberapa efek merusak dalam jangka pendek, 
dengan beberapa dampak jangka lebih 
panjang.

RENDAH Dampak nyata yang sedikit mempengaruhi 
organisasi, orang-orang atau advokasi Anda.

3. Sekarang pikirkan kemungkinan resiko ini atau situasi 
negatif ini benar-benar terjadi:

©
 Fajar Bolipia (2018).

Salah satu hidangan yang mengikuti prinsip Isi Piringku, hasil demo masak di acara Pasar Hejo, Bandung.
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TINGGI Mungkin terjadi di bulan atau tahun ke X, 
atau sudah terjadi.

SEDANG Bisa terjadi dalam X bulan atau tahun.
RENDAH Akan sangat mengejutkan jika itu terjadi.

4. Selanjutnya, diskusikan dan kembangkan strategi 
terinci untuk semua proyek beresiko tinggi, dan untuk 
beberapa resiko tingkat menengah, untuk membantu 
Anda meminimalkan dampak atau bahkan menghindarinya 
sama sekali. Pertimbangkan apa yang dapat Anda lakukan 
untuk mengurangi resiko bagi organisasi, kelompok dan 
individu jika advokasi Anda tidak berjalan sesuai rencana. 
Apa yang perlu Anda persiapkan? Siapa yang akan memiliki 
kewenangan untuk bertindak?

5. Gunakan templat di Lampiran 4 untuk mencatat hasil 
analisis resiko Anda.

6. Secara berkala tinjau kembali analisis resiko dan teori 
perubahan Anda, lakukan juga saat advokasi Anda 
berkembang dan hasil yang tidak diharapkan muncul.

Lobi
Lobi adalah bentuk advokasi yang mengacu pada percakapan 
satu lawan satu dan/atau pertemuan di mana orang-
orang mendapatkan akses dan berusaha untuk membujuk 
pemegang kekuasaan. Bentuknya bisa berbagai macam, 
mulai dari percakapan informal dalam suasana sosial - 
misalnya, sambil makan siang atau minum kopi – hingga 
pertemuan formal dalam situasi resmi seperti di kantor 

Kotak 6: Daftar Periksa: ciri-ciri pelobi yang baik.

• Pendengar yang baik.

• Tidak mudah marah atau tersinggung.

• Bersedia membiarkan orang lain berbicara dan 
memimpin.

• Mampu memikirkan langkah mereka.

• Mampu menyajikan masalah dengan cara yang 
menarik bagi pendengar.

• Tahu kapan harus mundur dan mencoba sudut 
pandang baru.

• Mampu mengaku “saya tidak tahu”.

• Mempertahankan rasa humor.

• Mampu mengidentifikasi agenda tersembunyi.

• Menyadari dinamika kekuasaan yang terlihat dan 
tak terlihat.

politisi. Semua advokasi yang sukses selalu menyertakan 
keterlibatan langsung dengan pengambil keputusan dan 
pemberi pengaruh, Meskipun hal ini tidak selalu mungkin 
untuk dilakukan atau tidak selalu sesuai dengan semua 
konteks serta perlu diatur waktunya dengan baik untuk 
memastikan dampak.

Lobi adalah seni, bukan sains. Bagaimana kita berkomunikasi 
pada dasarnya dipengaruhi oleh norma sosial dan nilai-nilai 
dalam masyarakat kita, siapa diri kita, bagaimana orang 
lain memandang kita dan siapa yang kita ajak bicara. Setiap 
pelobi sukses harus mengembangkan gaya individu yang pas 
dengan konteks dan keadaan mereka.

Kotak 7: Kiat terbaik untuk lobi yang efektif

Sebelum rapat:
• Tentukan tujuan Anda berdasarkan tujuan rapat dan hasil 

apa yang ingin Anda dapatkan.

• Pikirkan berbagai pertanyaan sulit yang mungkin Anda 
ajukan dan latih tanggapan Anda.

Selama pertemuan:
• Perkenalkan diri Anda dan biarkan rekan Anda melakukan 

hal yang sama.

• Jelaskan secara gamblang masalah yang ingin Anda 
tekankan pada teman bicara Anda dan ajukan usulan 
solusi Anda.

• Sampaikan dengan jelas tindakan apa yang Anda ingin 
orang yang Anda temui lakukan.

• Tawarkan bantuan dengan informasi dan dukungan 
tambahan jika Anda merasa ada niat yang tulus.

• Jangan menghindari topik kontroversial, tetapi tetap 
tenang jika Anda ditantang. Semoga ini masalah-
masalah yang sudah Anda duga akan disampaikan dalam 
pertemuan. Jika tidak, hindari perdebatan; catat saja 
semua pendapat dan keberatan teman bicara Anda. Cara 
yang baik untuk meredakan ketegangan adalah dengan 
mengatakan: “Saya/kami memiliki pandangan yang 
berbeda. Jika Anda merasa mungkin bisa membantu, 
saya akan dengan senang hati memberi Anda informasi 
tambahan/bukti untuk mendukung posisi kami dalam 
hal ini.”

• Cobalah untuk mendapatkan komitmen dari pengambil 
keputusan untuk tindakan lebih lanjut.

Setelah pertemuan:
• Buat catatan selagi semua masih segar dalam ingatan 

Anda dan evaluasi kunjungan Anda bersama rekan kerja.
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KOTAK 8: Kiat untuk melakukan wawancara TV 
atau radio

BOLEH
Sebelum wawancara, rangkum semua pesan-pesan 
kunci yang ingin Anda sampaikan dan ‘fakta luar biasa’ 
atau statistik untuk mendukung argumen Anda.

Pastikan Anda siap untuk menjawab pertanyaan yang 
sulit atau kontroversial.

Dengarkan apa yang dikatakan wartawan dan jawab 
pertanyaan dengan tenang. Ingat, Anda mungkin 
tahu lebih banyak tentang masalah yang sedang 
didiskusikan dibandingkan sang wartawan.

Jadilah kreatif, buat gambaran: “Bayangkan 
bagaimana jika...” Jika bisa, gunakan perumpamaan 
untuk menyampaikan maksud Anda.

Bicaralah dari hati dan gunakan kisah pribadi jika 
relevan.

Jika ada peluang untuk memasukkan humor, 
gunakanlah. Semua orang menyukai ketulisan dan 
tidak ada yang akan tahu jika jantungmu berdebar 
kencang!

Berikan jawaban singkat (kurang dari satu menit).

Gunakan bahasa yang sederhana.

JANGAN
Berubah menjadi ‘mesin statistik’ yang memuntahkan 
statistik dan fakta. Alih-alih, jalin dengan pernyataan 
Anda dan gunakan hanya jika dan saat relevan.

Mengarang jawaban. Jika Anda tidak tahu jawabannya, 
katakan demikian.

Menjawab pertanyaan dengan tergesa-gesa. Jika 
Anda membutuhkan lebih banyak waktu, ulangi 
pertanyaannya. Selalu arahkan wartawan untuk 
kembali ke pesan utama Anda. Kalimat penyela yang 
berguna adalah: “Saya pikir apa yang Anda katakan 
itu penting, tetapi masalah utamanya adalah ... “; 
“Kita benar-benar perlu fokus pada ...”; “Masalah yang 
sebenarnya adalah ... “; “Penelitian menunjukkan pada 
kita ...”; “Hal yang perlu diingat adalah ... “; “Tapi…”

Membiarkan wartawan mengatur agenda dan pesan 
wawancara.

Mudah teralihkan oleh hal lain.

Menggunakan akronim atau jargon.

• Kirim ucapan terima kasih.

• Gunakan kesempatan ini untuk meringkas kesepakatan 
apa pun yang Anda buat selama pertemuan dan tuuliskan 
garis besar langkah selanjutnya/tindak lanjut.

Terlibat dengan media
Jika kita hendak meningkatkan kesadaran akan masalah 
kita serta menjangkau khalayak yang lebih luas guna 
mengalihkan opini publik maka kita perlu terlibat dengan 
media tradisional, digital dan sosial. Hal ini termasuk pres, 
TV dan radio serta YouTube, vlogging, blogging, Facebook, 
Twitter, dan Instagram. Kita juga bisa menggunakan media 
untuk mempublikasikan acara yang kita selenggarakan 
seperti festival makanan, pertemuan komunitas dan Lab 
Perubahan Pangan.

Meskipun sudah ada panduan yang cukup mendetail tentang 
keterlibatan dengan media tradisional, radio adalah 
media yang kuat untuk menjangkau warga di pedesaan 
dan perkotaan. Jadi di bagian ini, kami akan memaparkan 
beberapa tips untuk mempersiapkan wawancara TV 
atau radio kemudian penggunaan media sosial untuk 
mempromosikan kampanye digital oleh warga.

Sebelum terlibat dengan media, kita perlu menyepekati juru 
bicara utama, yaitu orang yang paling luas pengetahuannya 
dan fasih atau yang paling pantas berbicara tentang 
masalah yang kita angkat. Mendukung warga untuk 
menceritakan kisah mereka sendiri bisa menjadi cara ampuh 
untuk menyampaikan pesan kita ke media dan sekaligus 
memberdayakan warga yang terlibat. Juga dianjurkan 
untuk menunjuk satu orang dengan pengetahuan dan 
ketrampilan yang diperlukan untuk khusus mengelola 
penjangkauan media.

Menggunakan media sosial
Penting untuk mempertimbangkan jenis media terbaik untuk 
khalayak kita. Meskipun politisi, pengambil keputusan dan 
pemberi pengaruh mungkin lebih sensitif terhadap apa 
yang mereka baca di surat kabar, apa yang mereka dengar 
di radio atau apa yang mereka dengar serta saksikan di 
TV, makin banyak juga yang menggunakan media sosial 
untuk menyuarakan pendapat mereka dan menjangkau 
konstituen secara langsung. Misalnya, Presiden Bolivia, 
Uganda, Indonesia dan Zambia memiliki akun Twitter pribadi 
dan men-tweet setiap hari. Mereka memiliki antara 6.000 
(Presiden Lungu dari Zambia) dan 9 juta (Presiden Widodo 
dari Indonesia) pengikut. Membuat profil target utama kita 
tidak hanya akan memberikan informasi penting tentang 
pendirian dan pandangan mereka akan topik yang relevan; 
tapi juga akan memberi kita petunjuk yang berguna tentang 
cara terbaik untuk menjangkau dan melibatkan mereka.

Jadi, jika kita mencoba mengalihkan opini publik tentang 
konsumsi pangan berkelanjutan lewat pelibatan diri 
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dengan sektor gastronomi sembari menjangkau warga 
kota, mempromosikan pesan lewat sosial media dan radio 
mungkin cara terbaik untuk membuat suara kita dengar. 
Mendukung masyarakat secara individu – terutama pemuda 
– dan kelompok warga untuk men-tweet dan memposting di 
Facebook atau Instagram dapat menjadi cara yang efektif 
untuk melibatkan mereka secara langsung dalam gerakan 
digital. Ini bisa menjadi bentuk agen masyarakat baru 
yang kuat.

KOTAK 9: Bagaimana mengembangkan rencana media 
sosial

Ini adalah langkah-langkah penting untuk menyiapkan pesan 
efektif guna melibatkan mitra advokasi kita di media sosial 
dan membuat mereka menyuarakan pandangan tentang 
inisiatif tertentu, seperti kebijakan atau undang-undang 
baru, atau untuk mendukung acara tertentu.

1. Dorong mitra atau warga untuk bergabung dengan 
Twitter, Facebook atau Instagram jika mereka belum 
melakukannya. 

2. Minta mereka untuk berbagi akun Twitter atau nama akun 
mereka dengan semua mitra advokasi dan mendorong 
mereka untuk saling mengikuti dan terhubung.

3. Bagikan akun Twitter pembuat keputusan yang relevan, 
pemberi pengaruh dan pendukung publik kampanye kita. 
Dorong semua aktivis – mitra, kelompok, dan masyarakat 
– untuk mengikuti mereka dan men-tweet ulang atau 
berbagi pesan yang relevan.

4. Dorong semua untuk membagikan informasi tentang 
kegiatan atau acara baru di media sosial menggunakan 
tagar yang disepakati, seperti #sustainablediets4all, 
taut rekan kerja, mitra, aktivis, dan target advokasi 
yang relevan.

5. Menyelenggarakan acara oleh warga atau mitra untuk 
membagikan pesan kunci. Sebelum suatu acara diadakan:

• Bagikan tagar yang relevan untuk acara dan kampanye 
- misalnya, #SpringFoodFest.

• Bagikan akun Twitter peserta-peserta utama. 
Termasuk pemberi pengaruh terkenal, koki, artis, 
musisi, rekan kerja dan mitra yang akan menjadi 
pengisi acara, dan

• Sediakan konten tweet berisikan pesan-pesan kunci, 
dan soundbytes dengan tautan yang relevan, tagar, 
dan akun.

6. Selama acara berlangsung, dorong semua yang hadir 
untuk melakukan live tweet, mengirim foto dan video 
makanan yang disajikan, diskusi yang terjadi dan 
pertunjukan melalui media sosial dan taut rekan kerja 

dan mtra yang relevan untuk menciptakan arus deras 
tweet (juga dikenal sebagai badai Twitter).

7. Setelah acara, pantau jumlah sebutan tagar yang terjadi.

Perangkat 8: Pesan satu menit
Tujuan
Meringkas dan menyusun pesan utama kita dalam tiga 
atau empat kalimat singkat atau soundbites berguna untuk 
wawancara di TV atau radio, media di mana umumnya 
kontributor hanya diberi waktu maksimum 30 detik, vlogging 
atau saat Anda bertemu pembuat keputusan penting. Pesan 
ini dikenal sebagai pesan satu menit atau elevator pitch, 
terdiri dari:

• Pernyataan: gagasan utama dari pesan

• Bukti: mendukung pernyataan dengan beberapa fakta 
dan angka yang dapat diakses.

• Contoh: menambahkan wajah manusia ke sebuah pesan, 
dan

• Tindakan yang diinginkan: apa yang kita ingin khalayak 
lakukan.

Panduan
1. Berpasangan atau bertiga, putuskan masalah mana yang 

harus difokuskan dan coba untuk membuat pesan satu 
menit dengan semua komponen di atas.

2. Tulis pesan Anda, pastikan waktu bacanya kurang dari 60 
detik.

3. Uji pesan dengan peserta lain untuk melihat 
efektifitasnya.

4. Perbaiki pesan Anda berdasarkan masukan mereka.

5. Setelah Anda memiliki pesan yang efektif, video diri 
Anda sendiri atau rekan Anda saat membacanya dan 
lalu unggah di media sosial atau ke situs web jika Anda 
memilikinya.

Perangkat 9: Tantangan Twitter
Tujuan
Jika Anda memutuskan Twitter sebagai saluran yang efektif 
untuk menyampaikan pesan Anda kepada khalayak utama, 
maka Anda harus melakukannya hanya dengan 280 huruf. 
Ini bisa menjadi sebuah tantangan tersendiri, tetapi juga 
menyenangkan.

Panduan
1. Bentuk kelompok kecil atau berpasangan, susun konten 

tweeter Anda, pastikan tidak lebih dari 280 huruf, 
termasuk spasi. 



2. Gunakan pesan satu menit Anda sebagai titik awal, 
kembangkan menjadi konten tweet yang masuk akal, baik 
disampaikan sebagai tweet mandiri atau sebagai bagian 
dari rangkaian Twitter – serangkaian tweeter, biasanya 
diberi nomor urut, untuk menyampaikan konsep yang 
lebih kompleks.

3. Ingat, Anda juga dapat menggunakan gambar, singkatan 
– orang = org, masyarakat= masy, sebelum= sblm – atau 
emoji untuk membatasi jumlah huruf Anda dan membuat 
tweet Anda lebih berdampak.

4. Uji cobakan tweets Anda ke rekan sekerja. Setelah pesan 
Anda terbentuk, masukkan ke dalam daftar rencana 
Tweet untuk acara atau insiatif advokasi tertentu.

Pertanyaan panduan
Ada sejumlah masalah yang perlu dipertimbangkan ketika 
merencanakan komunikasi, termasuk:

Format: Apa cara terbaik untuk menyampaikan pesan 
agar mendapatkan dampak maksimum? Melalui surat atau 
pertemuan tatap muka? Laporan penelitian, selebaran atau 
info-grafis? Konferensi tingkat tinggi atau film dokumenter? 
Kombinasi dari semua format di atas?

Waktu: Kapan waktu terbaik untuk menyampaikan pesan 
kita? Bisakah kita atur agar bertepatan dengan momen 
pengambilan keputusan, inisiatif advokasi, peringatan atau 
hari nasional yang menandai masalah terkait? Kita mungkin 
perlu memanfaatkan beberapa peluang waktu yang pas – 
atau kaitan – kaitan ini sangat penting dalam merencanakan 
strategi media.

Tempat: Apakah ada lokasi atau tempat penyampai pesan 
yang akan bisa meningkatkan kredibilitas serta memperkuat 
dampak politik kita? Bisa jadi acara tambahan di konferensi 
tingkat nasional, regional atau internasional, presentasi di 
Parlemen atau di sebuah lembaga akademis terkenal dan 
terpercaya yang terkait dengan masalah pangan atau hanya 
di peluncuran pasar urban lokal baru.

Sumber Tambahan
‘Life beyond maize’: a video featuring local Zambian actors 
on improving agricultural and consumption diversification 
www.youtube.com/watch?v=l3WfsFrFj38

Twitter (2017) The NGO handbook: campaigning on Twitter. 
See https://tinyurl.com/y7q5qx3k
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http://www.youtube.com/watch?v=l3WfsFrFj38
https://tinyurl.com/y7q5qx3k
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Studi kasus 5. Mempromosikan konsumsi pangan berkelanjutan untuk anak-anak di 
Jember, Indonesia

SD4ALL bekerja sama dengan Tanoker, organisasi 
komunitas lokal di Jember, Indonesia, untuk 
meningkatkan diet anak-anak dengan cara mendukung 
konsumsi makanan sehat. Tanoker bekerja dengan para 
ibu, anak-anak dan komunitas di lingkungan mereka 
untuk mengatasi hambatan yang membuat mereka tidak 
dapat mengakses makanan lebih sehat. Lewat kegiatan 
advokasi dan diplomasi makanan Tanoker telah berhasil:

• Mendirikan koalisi pemeduli bersama universitas lokal, 
pendukung, media dan usaha mikro yang merupakan 
penyedia potensial pilihan makanan alternatif 
dan sehat.

• Melobi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan 
yang berpengaruh lainnya untuk memastikan 
kebijakan dan praktik mereka terbuka bagi konsumsi 
pangan berkelanjutan.

• Mendukung perempuan lokal untuk membentuk 
kelompok kuliner yang mempromosikan keragaman 
diet melalui sumber daya tanaman lokal, termasuk 
mocaf, modifikasi tepung singkong bernutrisi, ubi 
ungu, buah-buahan dan sayur-sayuran. Akibatnya, 
permintaan lokal dan regional untuk produk-produk 
ini meningkat. Tanoker dan kelompok kulinernya telah 
diundang untuk berpartisipasi dalam acara regional, 
termasuk yang dijalankan oleh Dharma Wanita Jember 
(asosiasi yang disponsori oleh para pejabat pegawai 
negeri sipil).

• Membangun hubungan yang kuat dengan Universitas 
Jember, memperkuat kapasitas Tanoker dan para 
perempuan dan anak-anak sasaran mereka dan 
membangun hubungan pedesaan-perkotaan untuk 
mendorong proses berbagi pengetahuan antara 

dosen universitas, mahasiswa dan petani lokal yang 
mendukung produksi ramah lingkungan, dan

• Menarik perhatian media dan meningkatkan kesadaran 
akan konsumsi pangan berkelanjutan dengan 
menampilkan kelompok kuliner, menyelenggarakan 
festival makanan dan mengajak staf Tanoker dan 
anak-anak lokal untuk terlibat langsung dengan para 
wartawan. Hal ini berhasil meningkatkan liputan 
media tentang konsumsi sehat dan inisiatif pangan 
di surat kabar regional seperti Radar Jember yang 
memiliki jangkauan nasional. Dengan Dukungan 
Tanoker, salah seorang anak dari Ledokombo telah 
menjadi pengkampanye lokal yang secara aktif 
mengkampanyekan makan makanan sehat (terutama 
buah-buahan).

Refleksi dan pembelajaran
Jember sekarang sedang dalam proses untuk menjadi 
‘kabupaten ramah anak’ (inisiatif pemerintah nasional) 
dan Tanoker ingin memasukkan ketentuan pola makan 
sehat sebagai kriteria utama inisiatif ini. Untuk mencapai 
hal ini, Tanoker meminta pemerintah setempat untuk 
memberikan komitme mereka untuk membuat kebijakan 
dan praktik yang lebih baik.

Tanoker juga berusaha memperkuat kehadiran media 
sosialnya untuk dapat lebih banyak melibatkan 
khalayaknya. Mereka menggunakan Instagram (www.
instagram.com/tanoker.id/) dan Facebook (https://
id-id.facebook.com/tanokerID/) untuk memberi 
informasi kepada publik tentang kegiatan, acara, dan 
kompetisi yang mereka selenggarakan. Karena makanan 
itu topic yang sangat “Instagramable”, maka Tanoker 
sering mengunggah foto makanan yang diproduksi oleh 
kelompok kuliner.

http://www.instagram.com/tanoker.id/
http://www.instagram.com/tanoker.id/
https://id-id.facebook.com/tanokerID/
https://id-id.facebook.com/tanokerID/
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Mengkaji rencana kita
Semua informasi dan analisa yang dihasilkan secara 
kolaboratif di tahap proses perencanaan advokasi akan 
membantu kita membentuk gambaran utuh dari inisiatif 
advokasi kita. Ini harus melengkapi keseluruhan teori 
perubahan kita, sehingga kita bisa memantau hasil lobi 
dan advokasi yang kita lakukan. Tetapi sejalan dengan etos 
program SD4ALL yaitu pembelajaran tangkas dan dinamis, 
tujuannya bukan untuk menghabiskan terlalu lama waktu 
dalam menciptakan rencana yang rumit. Lampiran 3, 4, dan 
5 memiliki templat untuk mencatat langkah-langkah inisiatif 
advokasi kita. Khususnya akan sangat membantu dalam 
mencatat:

• Elemen kunci analisa kontekstual peta pangan kita

• Keluaran perubahan khusus kita dalam bentuk pernyataan 
visi bersama dan keluaran.

• Analisa pemangku kepentingan kita, termasuk rincian 
perubahan yang ingin kita lihat pada sasaran utama kita 

• Bukti penting untuk menyaikan kasus kita, termasuk bukti 
yang kita memiliki – khususnya bukti yang dikumpulkan 
oleh masyarakat – dan kekurangan penelitian yang perlu 
kita lengkapi.

• Pesan utama kita dan bagaimana kita merencanakan 
untuk menyampaikan ini melalui berbagai pendekatan 
dan saluran, dan 

• Kalender kegiatan bersama dan peluang mendatang atau 
rencana kerja.

Perangkat 10: Permainan ular dan tangga
“Perangkat advokasi Anda dilengkapi dengan permainan 
ular dan tangga”.

Tujuan
Ini permainan yang menyenangkan untuk dimainkan 
bersama-sama baik sebelum atau sesudah menyelesaikan 
proses perencanaan advokasi Anda. Permainan ini bisa 
membantu Anda untuk memikirkan jebakan dan tantangan 
(ular) yang mungkin terlewatkan sembari mendata kembali 
hal-hal yang sudah Anda pikirkan.

Panduan
1. Buat kelompok terdiri dari tiga hingga lima orang dengan 

papan permainan ular dan tangga, dadu dan pion dan 
letakkan pion di kotak kiri bawah (kotak mulai).

2. Gantian melempar dadu dan menggerakkan pion Anda 
sesuai angka di dadu, temukan informasi baru tentang 
perencanaan advokasi di setiap belokan. Jika Anda 
mendarat di kepala ular, berarti Anda harus turun sampai 
ke kotak yang ada di ekor ular. Jika kamu mendarat di 
bagian bawah tangga, Anda dapat melompat ke kotak 
tempat ujung tangga.

3. Pada setiap giliran, pemain harus mendiskusikan 
informasi dan pernyataan yang tertulis di kotak tempat 
mereka mendarat.

4. Pemenangnya adalah dia yang tiba di kotak akhir lebih 
dahulu.

 LANGKAH 7:
 MENGKAJI RENCANA
 KITA DAN MELIHAT
 PERUBAHAN YANG ADA

©
 M

auricio Panozo of Lucano Photography. 

Bolivia, La Paz.
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Outcome Harvesting: sudahkah kita membuat 
perbedaan?
Hivos dan IIED menggunakan metode Outcome Harvesting 
untuk memantau keluaran program SD4ALL, lobi dan kerja 
advokasi tiap tahunnya serta untuk meninjau ulang teori 
perubahan yang ada. Melakukan Outcome Harvesting 
dengan cara ini membuat kita bisa belajar dan membantu 
kita meninjau semua asumsi yang mendasari rencana lobi 
dan advokasi kita, memungkinkan kita untuk membuat 
penyesuaian rencana sesuai kebutuhan.

Saat kita merencanakan dan melaksanakan advokasi 
bersama-sama, penting untuk selalu melacak hasil-hasil 
penting, hasil antara dan keluaran terkait. Yang terakhir 
adalah hasil langsung dari kegiatan, sebagian besar berada 
di bawah kendali kita, seperti publikasi, kegiatan, rapat 
dan pembangunan kapasitas. Keluaran sangat penting untuk 
membantu kita mencapai hasil.

Meskipun keluaran jarang bisa kita kendalian, namun 
kita harus memastikan keluaran-keluaran tersebut sesuai 
dengan intervensi yang sudah kita lakukan. Kita harus 
dapat menunjukkan bagaimana kegiatan kita memberikan 
sumbangan terhadap hasil tersebut. Kita kemudian harus 
menerapkan pelajaran yang kmita dapatkan dari proses 
refleksi dan outcome harvesting untuk mengkaji ulang 
asumsi yang mendasari advokasi kita dan pada akhirnya 
juga meninjau ulang rencana advokasi kita.

Sumber Tambahan
The Citizens’ Agency Consortium guide to monitoring and 
evaluation.

Outcome harvesting http://outcomeharvesting.net/about/

Wilson-Grau, R (2015) Outcome harvesting. BetterEvaluation. 
See www.betterevaluation.org

Clarke, M (10 July 2017) On being asked the wrong question. 
The Advocacy Hub. See https://theadvocacyhub.org

http://outcomeharvesting.net/about/
http://www.betterevaluation.org
https://theadvocacyhub.org
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Lampiran 1-4
Dokumen lampiran berikut tersedia untuk diunduh sini. 
Dokumen-dokumen ini disediakan dalam format digital 
sehingga mereka dapat digunakan berulang-ulang untuk 
membuat rencana advokasi dan hasil. Tautan tersebut akan 
membawa Anda ke dokumen SD4A yang dibagikan di cloud. 
Nama filenya Annexes Toolkit Links.

Lampiran 1: Kerangka indikatif untuk perencanaan workshop 
advokasi.
Lampiran 2: Jurnal hasil-hasil pemangku kepentingan 
(templat).
Lampiran 3: Kalender bersama kegiatan dan peluang 
(templat).
Lampiran 4: Matriks Analisa Resiko (templat).

Lampiran 5: Teori Perubahan SD4ALL (di halaman 
sebelah)
Kami menyertakan teori ini agar staf dan mitra dapat dengan 
mudah merujuk pada teori perubahan tingkat global yang 
sudah kami susun bersama. Dan meski kami berharap ada 
rencana advokasi yang dibuat oleh atau bersama dengan 
masyarakat sebagai hasil dari penggunaan Perangkat ini akan 
melengkapi teori perubahan yang ada, kami juga menerima 
rencana yang tidak melengkapi.

 LAMPIRAN: 
 INFORMASI 
 TAMBAHAN 
 DAN TEMPLATE

©
 M

auricio Panozo of Lucano Photography. 

Bolivia, La Paz.

https://intra.hivos.nl/nextcloud8/index.php/s/c79899zYWi8coLE
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TUJUAN
JANGKA
PANJANG

KELOMPOK
SASARAN

LOBI

SASARAN
PUBLIK

KELOMPOK
SASARAN

OMS

TUJUAN
LIMA

TAHUN

TUJUAN
LIMA

TAHUN

TUJUAN
LIMA

TAHUN

Pangan yang lebih berkesinambungan, beragam, sehat dan bergizi
tersedia untuk masyarakat berpenghasilan rendah di tujuh negara target

Pemerintah
Lokal

Publik
Lokal

OMS
Lokal

OMS
Nasional

OMS
Belanda 

OMS
Internasional

Pengumpulan dukungan publik pada
konsumsi pangan berkelanjutan di negara-negara

target tingkat lokal dan nasional

OMS lokal, nasional, internasional dan Belanda
memiliki pengetahuan, keterampilan, dan jaringan
yang secara efektif mempengaruhi debat tentang
pangan dan untuk mempromosikan kebijakan dan
program konsumsi pangan berkelanjutan di tingkat

lokal nasional, internasional dan Belanda

Publik
Nasional

Publik
Belanda

Pemerintah
Nasional

Pemerintah
Internasional

Pemerintah
Belanda

Perusahaan penghasil
makanan agrikultur

UKM

Pemerintah lokal, nasional, dan Belanda, lembaga
internasional dan perusahaan agribisnis makanan

telah menerima, mengintegrasikan dan
mempromosikan ketersediaan dan konsumsi makanan

yang lebih berkelanjutan, beragam, sehat
dan bergizi ke dalam kebijakan dan praktik mereka

UKM melalukan
praktik yang

mempromosikan
dan

mengintegrasikan
SD4ALL
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