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BAB IV 

ANALISIS MENGENAI PROSES ADVOKASI 

WITNESS ORGANIZATION 
 

Pada bab ini akan menjelaskan analisis mendalam 

mengenai proses advokasi WITNESS sebagai upaya untuk 

menanggulangi pelanggaran hak asasi manusia dari sudut 

pandang penulis.  

 

Sebagaimana yang umum diketahui, NGO merupakan 

value-based organization yang sebagian atau keseluruhan 

prosesnya bergantung pada bantuan amal dan pelayanan 

sukarela. NGO menjunjung profesionalisme namun tetap 

memegang altruism yang bermakna mementingkan orang lain 

sebagai ciri utama mereka. Sebagai salah satu aktor dalam 

Hubungan Internasional, NGO memiliki peran yang signifikan 

dalam pengembangan masyarakat dan bangsa-bangsa di 

seluruh dunia, ini dikarenakan karena banyak pendanaan dari 

perseorang, instansi, maupun pemerintah untuk masyarakat 

disalurkan melalu NGO. Tidak hanya itu, NGO juga turut 

berperan sebagai fasilitator dan pemberi bantuan dalam 

berbagai aspek, seperti: 

 

1. Pengembangan dan Pembentukan Infrastruktur 

Membangun atau melakukan pengadaan infrastruktur 

seperti toilet atau sumur umum, membangun 

penampungan limbah padat, serta bantuan berupa 

badan usaha berbasis masyarakat. 

 

2. Sebagai pendukung praktek inovatif, trial, dan 

percontohan 

NGO bekerja lebih inovatif, cepat dan lebih fleksibel 

dibandingkan aktor lain, maka dari itu mereka sering 

kali mengerjakan suatu proyek percontohan untuk 

pemerintah, dikarenakan birokrasi pemerintahan yang 

cukup rumit sehingga membutuhkan bantuan dari 

aktor yang dapat berkerja lebih cepat dan efektif. 
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3. Memfasilitasi komunikasi 

NGO merupakan jembatan bagi masyarakat kepada 

pemerintah (komunikasi ke atas), dan jembatan bagi 

pemerintah kepada masyarakat (komunikasi ke 

bawah). Komunikasi ke atas biasanya penyampaian 

informasi kepada pemerintah mengenai aspirasi 

mengenai ide, perasaan, dan yang dilakukan oleh 

masyarakat. Sedangkan komunikasi ke bawah adalah 

pemberian informasi terhadap masyarakat mengenai, 

rencana dan hal-hal yang sedang/akan dilaksanakan 

oleh pemerintah. NGO juga memberikan informasi 

secara horizontal serta membentuk jejaring dengan 

organisasi lain yang berkecimpung dengan isu serupa. 

 

4. Memberikan bantuan teknis dan pelatihan 

NGO dapat memberikan pelatihan dan bantuan teknis 

kepada berbagai kelompok berbasis masyarakat dan 

pemerintah. 

 

5. Riset, pemantauan, dan evaluasi 

NGO juga berperan sebagai pemantau dan evaluator 

terhadap sifat partisipatif suatu proyek demi adanya 

peningkatan terhadap masyarakat maupun proyek itu 

sendiri. 

 

 

6. Sebagai advokator masyarakat miskin atau korban 

pelanggaran HAM 

Advokasi seringkali menjadi peran utama dari 

kebanyakan NGO di dunia. Mereka biasanya menjadi 

jurubicara dan selaku representatif dari masyarakat 

marjinal dalam memperjuangkan hak, pendampingan 

hukum, hingga mendorong pemerintah untuk 

menghasilkan atau memperbaiki kebijakan yang 

dianggap masih kurang efektif dalam menanggulangi 

permasalahan masyarakat. 
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A. Scope NGO WITNESS 

Berdasarkan pembagian scope NGO oleh Philip 

Eldridge: 

1. Development NGO 

Kategori ini berkaitan dengan organisais yang 

memusatkan perhatiannya pada program 

pengembangan masyarakat kovensional, seperti 

irigasi, air minum, pusat kesehatan, pertanian, 

perternakan, kerajinan dan bentuk pembangunan 

ekonomi lainnya. 

 

2. Mobilization NGO 

NGO pada scope ini memusatkan fokusnya pada 

isu pendidikan, dan mobilisasi masyarakat miskin. 

Isu-isu yang diusung bisa berupa isu ekologi, hak asasi 

manusia, status perempuan, gender, hak hukum atas 

kepemilikan tanah, hak pedagang kecil, tunawisma, 

dan imigran liar di kota-kota besar. (Elridge, 2008) 

 

Dalam bahasan skripsi ini, NGO WITNESS termasuk 

dalam mobilization NGO, dikarenakan sebagaimana yang 

telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, WITNESS bergerak 

memobilisasi masyarakat dalam memperjuangkan hak mereka, 

baik dalam isu sengketa tanah, gender, hak asasi, hingga hak 

manula. 

 

Dalam hal ini, penulis melihat NGO WITNESS 

memiliki peran sebagai advokator juga fasilitator, karena 

WITNESS berfokus dalam memperjuangkan hak-hak 

masyarakat, terutama pada keempat kasus yang sudah penulis 

bahas pada bab 2. WITNESS memposisikan peran mereka 

sebagai pendamping hukum namun juga memfasilitasi 

bantuan-bantuan berupa emotional and intellectual support, 

memberikan pelatihan-pelatihan mengenai cara 

mendokumentasikan pelanggaran HAM yang baik-benar-dan 

aman (yang mana ini merupakan ciri dari mobilization NGO), 

mendesak dan menekan pemerintah untuk melakukan suatu 
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pembaruan atau perbaikan regulasi guna mengembalikan hak-

hak para pihak yang dirugikan, serta memberikan penjaminan 

keamanan dan keadilan bagi seluruh masyarakat akan suatu 

isu.  

 

B. Jarak antara NGO dan Pemerintah 

 
Dalam konteks jarak NGO dengan Pemerintah, 

Elridge membagi 3 jenis konteks yaitu: 

1. High Level Partnership: Grassroot Development 

NGO yang masuk kategori ini pada prinsipnya sangat 

partisipatif, kegiatannya lebih diutamakan pada hal-hal yang 

berkaitan dengan pembangunan daripada yang bersifat 

advokasi. Kegiatan NGO ini tidak bersinggungan dengan 

proses politik, namun mereka menaruh atensi yang besar untuk 

mempengaruhi kebijakan pemerintah. NGO jenis ini secara 

umum tidak begitu besar dan kebanyakan bersifat lokal. 

 

2. High Level Politic: Grassroot Mobilization 

NGO dalam katagori ini mempunyai kecenderungan 

untuk aktif dalam kegiatan politik, menempatkan perannya 

sebagai pembela masyarakat baik dalam upaya perlindungan 

ruang gerak maupun terhadap isu-isu kebijakan yang menjadi 

wilayah perhatiannya. Mereka pada umumnya tidak begitu 

saja dapat bekerja sama dengan pemerintah. NGO dalam 

kategori ini bersifat advokatif, terutama dalam memobilisasi 

masyarakat guna mendapat tempat dalam kehidupan politik. 

 

 3. Empowerment at the Grassroot 

NGO dalam kategori ini pusat perhatiannya terletak 

pada usaha peningkatan kesadaran dan pemberdayaan 

masyarakat akar rumput akan hak-haknya. Mereka tidak 

berminat untuk mengadakan kontakdengan pejabat 

pemerintah, mereka meyakini bahwa perubahan akan muncul 

sebagai akibat dari meningkatnya kapasitas dan kapabilitas 

masyarakat bukan sesuatu yang berasal dari pemerintah. 
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Dari ketiga pembagian konteks jarak dengan 

pemerintah yang telah dikemukakan oleh Philip Elridge, 

penulis melihat konteks jarak dengan pemerintah yang dianut 

WITNESS adalah High Level Politics: Grassroot 

Mobilization. WITNESS merupakan NGO yang bersifat 

advokatif, dan memposisikan peran mereka pada pihak 

masyarakat yang tertindas atau terepresi haknya. Dapat 

ditelisik dari salah satu kasus yang penulis bahas pada bab 2, 

mengenai kemenangan masyarakat suku Juba Wajin atas hak 

tanah di Meksiko pada 2017 yang lalu, pada kasus ini, 

WITNESS membantu proses pengumpulan video-based 

evidence, kemudian menggabungkannya menjadi suatu film 

dokumenter yang berisi ulasan-ulasan penting serta bukti-bukti 

yang menunjukkan bahwa suku Juba Wajin adalah pemilik sah 

tanah di area sengketa tersebut. Pada kasus ini WITNESS 

mendampingi Juba Wajin secara hukum, dan membantu 

mendorong pihak pemerintah agar segera memberikan 

peradilan bagi suku Juba Wajin. 

 

Contoh selanjutnya juga bisa diamati dari kasus 

kekerasan polisi Brazil, WITNESS juga menunjukkan 

keberpihakannya dengan masyarakat di Rio Favela, yang 

dimana itu berarti peran WITNESS sebagai advokator 

grassroot mobilization adalah analisa yang tepat menurut saya. 

Mereka mengadvokasi masyarakat dengan mengumpulkan 

bukti-bukti kekerasan aparat dalam bentuk video, karena 

hanya itu satu-satunya cara paling efektif yang dapat 

melumpuhkan hak impunitas para polisi di Brazil. Tidak hanya 

berguna sebagai bukti di persidangan, video-video tersebut 

juga diekspos ke seluruh masyarakat seluruh dunia melalui 

media sosial. Video-video tersebut adalah footage asli yang 

pada akhirnya menimbulkan social pressure baik terhadap 

polisi, maupun kredibilitas pemerintah itu sendiri dalam 

menangani kasus yang dilakukan oleh aparat mereka. Upaya-

upaya NGO yang seperti ini pada akhirnya membuahkan lobi 

dan persidangan yang adil. Sesuai dengan pebagian kategori 

NGO menurut David Korten, WITNESS termasuk dalam 
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kategori NGO advokasi, yang mana keberadaan NGO ini 

mempercayai bahwa untuk merubahtatanan masyarakat yang 

tidak adil, maka tekanan harus diberikan pada kebijakan. Para 

NGO dalam kategoti ini NGO berusaha mengubah kebijakan-

kebijakan penyebab ketidakadilan. 

C. Paradigma NGO WITNESS 

 
Mengacu pada paradigma NGO menurut Mansour 

Fakih, penulis sepakat bahwasanya WITNESS termasuk dalam 

NGO berparadigma Tranformatoris. NGO ini terlihat agak 

radikal, dimana isu keterbukaan dimanfaatkan untuk 

mengekspos berbagai persoalan sosial, ekonomi dan politik. 

WITNESS mengangkat isu hak asasi manusia sebagai fokus 

dari pergerakannya. NGO ini kemudian memanfaatkan 

kemajuan teknologi dan keterbukaan dengan membuat, dan 

mengumpulkan bukti-bukti pelanggaran HAM – yang 

kemudian disebarluaskan kepada publik, meskipun 

pelanggaran tersebut dilakukan oleh para aktor pemegang 

otoritas seperti pemerintah. NGO tranformatoris sangat 

berbeda dengan NGO berparadigma konformis, dan reformis. 

Yang mana NGO konformis memegang asumsi bahwa 

masalah demokrasidan kondisi sosial ekonomi rakyat sebagai 

faktor yang inheren dengan kebodohan, kemiskinan, 

keterbelakangan, dan keterpencilan. Tawaran solusinya adalah 

dengan melakukan revolusi mental atau budaya masyarakat 

sasaran. Kemudian ada NGO reformis yang menaruh fokus 

pada situasi ekonomi, sosial dan demokrasi, ini karena mereka 

menilai terjadinya disfungsionalitas pada elemen-elemen 

sosial politik yang ada, di mana rakyat atau kelompok-

kelompok masyarakat kurang memiliki akses dan kesempatan 

untuk berpartisipasi dalam politik dan pembangunan. 

Sedangkan NGO transformatoris sendiri melihat kondisi 

struktur sosial, ekonomi dan politik sebagai hasil pemaksaan 

negara atau kelompok-kelompok dominan, sehingga 

melahirkan ketidak adilan dan ketidak demokrasian. (Fakih, 

2010) 
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D. Pola Relasi NGO WITNESS dan Pemerintah 

 
Mengenai pola relasi NGO WITNESS dan 

pemerintah, penulis melihat bahwa bentuk relasi yang dijalin 

oleh NGO ini adalah Autonomous Relation/Benign Neglect 

yang mana dalam pola relasi ini pemerintah tidak melihat 

WITNESS sebagai ancaman besar, karena itu pemerintah 

membiarkan NGO ini berkerja secara independen dan mandiri. 

Namun walaupun begitu, mengacu dengan paradigma yang 

dipegang oleh WITNESS, pola relasi seperti 

Containtment/Sabotage/Dissolution juga dapat terjadi 

sewaktu-waktu pemerintah mulai merasa terancam dengan 

keberadaan WITNESS dan segala macam pergerakannya. 

Apabila NGO dan pemerintah sudah terjebak dalam relasi ini, 

pemerintah bisa saja mengambil langkah tertentu untuk 

membatasi ruang gerak NGO atau bahkan membubarkan NGO 

yang dianggap melanggar ketentuan yang berlaku. 

 

Mengingat sifat dari NGO adalah charity, penting 

bahwa pesan mereka digambarkan dengan jelas, dengan 

banyak menggunakan konten visual untuk memancing emosi 

dan membujuk audiens mereka untuk menyumbang, sukarela, 

atau menyebarkan  kesadaran tentang isu global. Maka dari itu 

WITNESS menggunakan kekuatan dari internet dengan 

memberdayakan fasilitas blog hingga media sosial untuk 

mengunggah bukti-bukti pelanggaran HAM dalam konten 

video. 

 

E. Pengimplementasian konsep Transnational Advocacy 

Network 

 
WITNESS melakukan upaya-upaya dalam 

menegakkan HAM di berbagai negara dengan 

mengimplementasikan konsep TAN. Konsep ini menjelaskan 

strategi yang dapat dilakukan oleh suatu jaringan dalam 

mewujudkan tujuan mereka. Pada skripsi ini, WITNESS 
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berupaya dengan menggunakan dua strategi yaitu, pertama, 

Information politics. Strategi tersebut dilakukan dengan cara 

mengumpulkan dan menyediakan informasi bagi masyarakat 

serta mendramatisir fakta melalui pernyataan-pernyataan 

korban dan sebagainya sehingga menarik perhatian publik. 

 

Kedua, symbolics politics, dimana WITNESS 

menggunakan kemampuan untuk menggunakan simbol, aksi 

atau kejadian dengan situasi yang masuk akal atau klaim 

kepada pendengar yang jaraknya cukup jauh. Dalam strategi 

ini, WITNESS menggunakan pendekatan berupa bukti-bukti 

video akan suatu pelanggaran HAM, dan film dokumenter 

singkat berisikan klaim-klaim atas pihak yang dibela. 

 

Dan terakhir, Accountability politics, yaitu strategi 

untuk selalu mengingatkan pemerintah agar 

mempertanggungjawabkan kebijakannya sesuai dengan nilai 

dan normayang telah disepakati bersama. Strategi Information 

politics, symbolic politics, dan Accountability politics 

merupakan strategi yang ditempuh WITNESS dalam 

mempengaruhi aktor-aktor kuat di Meksiko, Zimbabwe, 

Brazil, dan Amerika Serikat untuk melakukan perubahan 

dalam kebijakan mereka agar lebih memperhatikan isu HAM 

sebagai isu yang fundamental bagi seluruh masyarakat. 

  


