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Membangun Kesepakatan

Mengenai apa?  
 
Masyarakat menyetujui perubahan kebijakan  
 
Silahkan baca ini bila …  
 
… Anda ingin mengubah kebijakan. 
 
Uraian ini meliputi: 
 

 Pemahaman tentang keadaan mata 
pencaharian dimana kebijakan harus 
berperan. 

 
 Mengumpulkan pandangan mengenai 

kebijakan dan rekomendasi terbaru 
untuk sebuah perubahan dari 
masyarakat yang yang berperan sebagai 
penerima kebijakan atau pelayanan. 

 
 Berbagi ide melalui drama, studi kasus, 

workshop dan bahan pelajaran dari 
manapun.  

 
 Membangun kesepakatan untuk 

perubahan kebijakan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proses ini bekerja secara formal dan 
informal, dalam kelompok yang besar atau 
kecil.  
 
Proses ini menolong masyarakat untuk 
memiliki suara dalam kebijakan dan 
menolong pembuat dan pelaksana kebijakan 
untuk secara bebas menanggapi sebuah ide. 
 

Proses ini menyediakan pilihan 
perubahan kebijakan yang diprioritas 
secara tepat untuk sebuah keputusan. 

Nomor 1

Uraiannya adalah … 
 
Untuk membuat kebijakan secara efektif, kita perlu memahami keadaan mata 
pencaharian dimana kebijakan harus berperan. 
 
Ini tidaklah cepat ataupun mudah untuk memahami sumber yang dimiliki 
masyarakat dan akses dalam berbagai cara, ketidakmampuan dan strategi 
penanggulangan yang mereka miliki, dan cara dimana kebijakan dapat 
mendukung sasaran mata pencaharian masyarakat dengan cara terbaik. 
Pemahaman ini akan datang dari masyarakat yang merupakan penerima 
kebijakan dan pelayanan. Terdapat beberapa teknik, sumber dan pelatihan untuk 
membantu kita membangun hubungan kepecayaan untuk mendapatkan 
pemahaman ini.  
 
Pada saat yang sama pada pemahaman kehidupan masyarakat, kita dapat 
belajar dari masyarakat tentang pengalaman mereka pada kebijakan dan 
pelayanan terbaru dan mengumpulkan pendapat dan rekomendasi mereka untuk 
suatu perubahan.   
 
Pembuat dan pembentuk kebijakan sering tidak dekat dengan masyarakat lokal 
yang dituju untuk didukung oleh kebijakan yang mereka buat atau bentuk.  Akan 
terdapat beberapa hambatan pada bahasa, budaya, dan sosial ekonomi untuk 
berkomunikasi dengan masyarakat. Ada beberapa mekanisme untuk berbagi 
informasi secara cepat, sebagai contoh, membuat film tentang kehidupan petani 
dan nelayan untuk mendukung mereka, atau membuat sebuah pertunjukan 
jalanan dari sebuah studi kasus, dan kemudian memperlihatkan atau 
mempertunjukannya dan mengajurkan pernyataan yang jelas pada workshop 
kebijakan sambil berbagi bahan pelajaran dari manapun.   
 
 

 Masuk ke lingkungan masyarakat dan memahami keadaan mata 
pencahariannya dimana kebijakan harus berperan, 

 
 Mengumpulkan pendapat mengenai kebijakan dan rekomendasi terbaru 

untuk perubahan dari masyarakat yang merupakan penerima kebijakan dan 
pelayanan, dan  

 
 Berbagi ide melalui drama, studi kasus, workshop dan bahan pelajaran dari 

manapun. 
 
 → Hal ini akan membantu untuk memahami masalah kunci, 
keadaan dimana kebijakan akan berperan, beberapa kebijakan dan rekomendasi 
terbaru untuk perubahan.  
 

Jika Anda hanya dapat melakukan satu hal dengan uraian 
kebijakan ini, silahkan lakukan ini … 
 
Memampukan para penerima kebijakan dan pelayanan untuk 
merekomendasikan perubahan kebijakan dan membangun kesepakatan 
untuk perubahan para pembuat dan pelaksana kebijakan 

 
Uraian 

Kebijakan 

“Mengumpulkan pendapat kelompok, 
meninjau jumlah persetujuan sebuah 
keputusan yang didukung” 

“Memfasilitasi partisipasi dengan 
mengulangi masukan dan memberikan 
feedback yang hati-hati” 

“Bekerja tanpa 
kekerasan dalam 
membuat keputusan” 

www.streaminitiative.org 

Sebuah uraian mengenai … 

… dalam dua halaman atau lebih

Ringkasan 
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Sebuah uraian mengenai… pembangunan kesepakatan untuk perubahan kebijakan  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Membangun sebuah kesepakatan untuk perubahan  
 
Mengajak berdiskusi sebuah kelompok pembuat dan pelaksana kebijakan (pada tingkat nasional, propinsi dan 
lokal). Setiap anggota kelompok harus mengetahui siapa anggota kelompok yang lain, tetapi bekerja secara terpisah; 
menyediakan informasi dan membuat pilihan tanpa menyertakan nama melalui seorang moderator.   
 
Seorang moderator menyediakan informasi mengenai keadaan dan pilihan untuk perubahan kebijakan (dari 
penerima kebijakan dan pelayanan), minta masing-masing partisipan untuk mengurutkan pilihan perubahan kebijakan, 
menggabungkan tanggapan dan kemudian mengembalikan tanggapan kelompok secara tanpa nama kepada masing-
masing orang. Para partisipan pada proses pembangunan kesepakatan bebas untuk menyetujui atau tidak menyetujui 
tanpa menyertakan nama dan, melalui kekuatan pendapat mereka sendiri, dapat menganjurkan yang lain untuk juga 
mengubah pandangan mereka. Moderator akan menyampaikan beberapa kesepakan baru yang sedang muncul, dan 
tidak berusaha untuk mengajak partisipan lain untuk dapat menerima kesepakatan baru ini atau mengajukan pendapat 
lebih jauh kenapa yang lain harus mengubah pandangan mereka.    

 → Proses ini membantu anggota kelompok untuk mengekspresikan pandangan mereka secara bebas 
dan mengkritik pendapat orang lain dengan pandangan mereka sendiri dengan tanpa menyertakan nama, sambil tetap 
mencegah dominasi berlebihan anggota kelompok lain dan rasa hormat pada senior.   
 
Melalui beberapa iterations, yang biasanya tidak lebih dari empat, kesatuan pemikiran dapat ditemukan.  

→ Mendapatkan rekomendasi untuk perubahan dari masyarakat yang memberikan penerima 
kebijakan sebuah suara; melalui cara yang lebih baik, iteration tanpa nama dan tanggapan yang 
dikontrol memberikan para pembuat dan pelaksana kebijakan sebuah kesempatan untuk 
berpartisipasi secara penuh.  

 
Hal ini memberikan sebuah aturan yang jelas pada pilihan perubahan kebijakan yang diprioritaskan – diperoleh 
dari penerima, dan disetujui oleh para pembuat dan pelaksana kebijakan – mengenai hal yang mendasari keputusan 
perubahan kebijakan.  

Hubungan dengan dokumen dan sumber informasi lain mengenai topik ini: 
  
- R8100 Penyelidikan Kebijakan yang diperbaiki pada Ketetapan Pelayanan Perikanan Budidaya untuk Masyarakat 

Miskin Dua belas laporan (ISBN 974-7313-63-4) http://www.streaminitiative.org/Library/India/india.html  
- R8334 Promosi Materi Kebijakan Pro Masyarakat Miskin pada Kegiatan R8100 dengan Para Pelaksana Kebijakan 

Kunci di India  
Delapan laporan http://www.streaminitiative.org/Library/pdf/pdf-india/StakeholdersMeeting.pdf  

Untuk mengubah rekomendasi menjadi sebuah 
kebijakan membutuhkan diskusi dan pembangunan 
kesepakatan. Proses pembangunan kesepakatan
membantu pembuatan keputusan dalam suatu 
lingkungan politik atau pembelaan, atau ketika 
keputusan mempengaruhi golongan kuat dengan pilihan 
yang bertentangan, dengan menjaga manfaat 
pembuatan keputusan kelompok sambil tetap mencegah 
beberapa keterbatasannya

Dari mana Uraian Kebijakan ini berasal? 
 

Rangkaian uraian kebijakan disusun oleh Support to Regional Aquatic Resources Management (STREAM) Initiative pada Network 
of Aquaculture Centres in Asia-Pacific (NACA). 
 

Uraian Kebijakan Nomor 1 menggambarkan tentang pengalaman petani, nelayan, pemerintah tingkat lokal, kabupaten, kota dan 
nasional dan stakeholder non pemerintah didukung oleh UK Government DFID Program Sistem Sumberdaya Alam pada kegiatan 
R8100 ‘Penyelidikan Kebijakan yang diperbaiki pada Ketetapan Pelayanan Perikanan Budidaya untuk Masyarakat Miskin’, yang 
terlaksana pada Maret 2002 sampai April 2003, untuk mengidentifikasi, menguji dan mempromosikan mekanisme untuk pengiriman 
layanan pedesaan penting yang diperbaiki untuk peningkatan mata pencaharian masyarakat desa, dengan menekankan 
pelayanan dalam mendukung perikanan budidaya. Untuk informasi lebih lanjut, silahkan lihat di 
www.streaminitiative.org/Library/India/india.html atau hubungi: 
 

STREAM, NACA, Suraswadi Bldg, DOF Complex, Kasetsart University, Ladyao, Jatujak, Bangkok 10900 THAILAND, Fax (662) 561-1727, Tel 
(662) 561-1728 


