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Proses Membangun Kesepakatan
Apakah yang dimaksus dengan KESEPAKATAN?
Kami menyakan pendapat orang-orang tentang arti kesepakatan. Di bawah ini adalah beberapa
jawaban yang mereka berikan:
“Opini yang disetujui dari beberapa idea sebagai hasil dari diskusi antara satu
atau beberapa kelompok dari masyarakat untuk mendapatkan kondisi yang lebih
baik atau memperaiki situasi”
“Sebuah pemahaman bersama atau persetujuan tentang bagaimana untuk maju”
“Sebuah keputusan bersama oleh sebuah kelompok dari masyarakat dengan pandangan dan
pendapat berbeda mengenai masalah tertentu.”
Kesepakatan berarti persetujuan pada sebuah pemahaman dari sebuah ide,
pandangan atau pendapat.

Lalu,
MEMBANGUN
KESEPAKATAN
adalah:

Sebuah cara mencapai sebuah keputusan bersama yang dapat diterima oleh semua
orang yagn terlibat yang berbeda pandangan dan pendapat pada masalah tertentu
pada suatu subjek.

Mengenai Proses Membangun Kesepakatan
Banyak orang yang bekerja keras untuk memperbaiki situasi dari masyarakat yang tidak beruntung. Mereka
yang bekerja pada pemerintah, non-pemerintah organisasi dan proyek pengembangan yang mempunyai
keahlian di banyak area.
Saya ingin orang-orang
tahu tentang tantangan
yang saya hadapi.

Nelayan dan petani juga punya keahlian melalui pengalaman hidup mereka sendiri
tentang situasi mereka dan apa yang mereka perlu lakukan untuk mengubahnya.

Jika kami mendengar
dari semua orang,
kami akan melakukan
penyelesaian yang baik
untuk semua orang.

Cerita bahwa nelayan dan petani tersebut mengatakan tentang kehidupan merekadapat memberikan
kita pengertian lebih dalam tentang kenyataan dari pengalaman mereke. Mereka dapat menolong para
pembuat kebijakan untuk membangun sebuah pengertian tentang cita-cita dan strategi mata
pencarian yang rumit dari “penerima”: wanita miskin, pria dan pemuda, termasuk suku dan orang
yang tidak beruntung lainnya dan orang-orang pinggiran. Mereka dapat memberikan sumber yang kaya
informasi kepada diskusi kebijakan dan kemudian menyampaikan perubahan kebijakan.
Sebuah Proses Pembangunan Kebijakan adalah sebuah cara untuk memnyediakan ruang di mana ada
cerita yang dapat diceritakan, sehingga kebijakan tersebut dapat diperbaiki untuk lebih mendukung
kebutuhan orang-orang miskin.

Saya merasa lebih punya
harapan sekarang.

Bagaimana Proses Membangun Kesepakatan berlangsung?

Pada kegiatan STREAM disebut Penyelidikan pengembangan kebijakan pada ketetapan akuakultur untuk orang miskin,
banyak “stakeholder” dilibatkan pada skema pengembangan untuk mendukung masyarakat suku untuk melaksanakan
akuakultur: masyarakat suku, peneliti, pembuat kebijakan dan lainnya.
Orang berbeda memiliki pandangan yang bertentangan. Perbedaan ini bisa mengenai tujuan, perubahan perilaku dan
aktivitas pada skema yang seharusnya, dan siapa yang akan dibantu dan bagaimana. STREAM menggunakan Proses
Pembangunan Kesepakatan untuk menjamin bahwa suara semua orang sudah didengar.
Pada proses ini, setiap anggota “kelompok” tahu siapa anggota kelompok lainnya tapi setiap anggota kelompok
bekerja secara terpisah. Pada bagian pertama ini, pembuat kebijakan pemerintah nasional dan daerah diminta untuk
memberikan pendapat mereka pada perubahan kebijakan. Ini membetuk beberapa pandangan dan menentang
pandangan antara kelompok.
Seorang moderator menggabungkan tanggapan mereka dan mengembalikannya kepada partisipan. Kemudian mereka
diberikan tanggapan dari setiap orang yagn terlibat pada proses tapi mereka tidak diberi tahu pendapat apa dan
dating dari siapa. Mereka mampu untuk menyetujui atau tidak dan untuk mengubah pandangan mereka sendiri,
secara tidak disebutkan.
Semua partisipan pada proses diperlukan untuk menerima tanggapan yagn dikumpulkan dari moderator dan
mendukungnya. Juga mereka harus mengubah pandangan mereka yang berhubungan dengan kemunculan kesepakatan
baru; atau mereka dapat menolaknya dan memberikan pendapat kenapa orang lain harus mengubah pandangan
mereka.
Pada masalah ini, pembuat kebijakan diminta untuk memilih dari 42 prioritas perubahan yang diajukan oleh
partisipan proyek. Ini menghasilkan 13 prioritas rekomendasi untuk pembuat kebijakan.

Proses Membangun Kesepakatan melibatkan …
… memberikanwaktu untuk membanguk kepercayaan, bungan yang sednag berlangsung antara
stakeholder, bekerja dengan masyarakat yang sama, desa-desa, agensi dan organisasi.
… memampukan orangorang untuk mengeluarkan
pandangan mereka dalam
suasana yang kuat dan
mendukung.

… menyediakan tempat dan
waktu untuk berbagi pengertian:
pernyataan disampaikan dengan
baik, drama dan video dan film
dokumenter.

… melibatkan orang-orang yagn
miskin pada pembuatan kebijakan
dan keputusan tentang proses
penyampaikan pelayanan, sehingga
kebijakan yang tercapai pada
pengurangan kemiskinan dapat
ditingkatkan.

… menggunakan aktivitas yang memampukan partisipasi yang dapat
pantas.
… mendengarkans suara
orang-orang, khususnya
orang miskin.

… menyediakan kebersamaan dan kesempatan diluar kekerasan, seperti menjauhkan orangorang dari tempatnya, sehingga mereka dapat bekerjasama secara dalam rangka membagi
2
pandangan “netral” masing-masing.

A 7-langkah Proses Membangun Kesepakatan : gambaran

1. Konsultasi masyarakat/rakyat

Kau tau, saya sudah tua
dan banyak melihat hal
selama hidup saya. Tapi
saya tidak pernah
melihat orang miskin
mengubah kebijakan.

Disksusi dengan nelayan dan petani
•
Kelompok petani, pertemuan koperasi desa
•
Desa, Panitia pengembangan desa, Workshop tingkat kota
•
Kabupaten, workshop tingkat propinsi

2. Menggabungkan Masalah dan Maksud
Susun masalah dan prioritas akan diidentifikasi oleh masyarakat

3. Mengurutkan Prioritas
Menyampaikan masalah pada pembuat kebijakan pada berbagai level untuk urutan
prioritas sesuai pendapat mereka
4. Menyimpulkan
Menyimpulkan urutan prioritas dari pembuat kebijakan

5. Penyampaian Akhir
Menyampaiakn urutan prioritas yang disimpulkan terbaru untuk diskusi akhir oleh pembuat kebijakanon dan
petani

6. Memasuki Pembuatan Kebijakan
Nenek, tolong ceritakan tentang
Mahajal, dan kau akan melihat
bagaimana kita bisa mengubah
kebijakan.

Mengubah rekomendasi yang diidentifikasi menjadi kebijakan

7. Perubahan pada Kebijakan

Mahajal – Jaring Pengakapan yang Besar
Ini adalah adegan dari permainan Mahajal – Jaring Penangakapan yagn besar, yang
ditampilkan di depan pembuat kebijakan di tingkat pemerintah pusat. Permainan
menyampaikan cerita tentang orang sebenarnya dan tantangan yang mereka hadapi
sebagaimana mereka mencari kehidupan mereka. Cerita ini pertama kali diceritakan
selama proses pembangunan kesepakatan.
Permainan ini adalah cara berbicara mengenai orang miskin kepada pembuat
kebijakan. 13 rekomendasi dibuat selama proses ini yang diterima oleh pembuat
kebijakan.
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Beberapa keuntungan Proses Membangun Kesepakatan:
Saya merasa aman untuk
mengatakan apa yang saya fikirkan

Saya tidak perlu khawatir akan
membuat marah bos saya.

Saya merasa
percaya diri
bahwa keputusan
dibuat dengan
cara yang paling
adil.

Moderator
membantu kita
sehingga kita
memiliki
informasi, tapi
ada sedikit
pendapat.

Saya
memperoleh
apa yang
saya usulkan.

Kadang kelompok pembuat kebijakan dapat menjadi sulit. Karena pada kelompok
terdapt banyak orang dengan perbedaan kepribadian dan status. Sebagai contoh,
beberapa anggota kelompk dapat menjadi sangat dominan yang mengakibatkan
pendapat lain tidak terdengar. Beberapa orang mungkin takut untuk menyuarakan
pendapatnya didepan orang-orang yang lebih senior pada urusan tertentu.
Teknik Proses Pembangunan Kesepakatan menjaga keuntungan kelompok pembuat
keputusan sambil mencegah keterbatasannya, seperti, anggota kelompok yang lebih
dominant, negosiasi politik, “ tidak mau mengkritik bos”.

STREAM Country Office Anda adalah

Kontak yang bermanfaat

Jl. RM. Harsono No. 3, B Building 5th Floor,
Ragunan, DEPTAN, JAKSEL 12550
Phone: +6221-78844812
Fax: +6221-78844812
Email: Indostream@perikananbudidaya.go.id and
Anizasuspita@yahoo.com

Panduan Kerja Lebih Baik (Better-Practice
Guidelines-BPG) yang lain
Ada beberapa BPG pada seri ini. Termasuk:
•
•

Survey Akses Informasi
Kelompok Mandiri

STREAM Regional Office
c/o NACA
Department of Fisheries Complex
Kasetsart University Campus,
Phaholyothin Rd
Bangkhen, Bangkok 10903
Thailand
Phone: 662 561 1728/29
Fax:
662 561 1727
Email:
stream@enaca.org

Anda bisa memperoleh copy lebih dari IAS ini dan
BPG yang lain dari STREAM Country Office yang
ada di Negara Anda, dari STREAM Regional Office
atau dari Website STREAM.
Kami mengharapkan tanggapan Anda mengenai
BPG ini. Anda dapat memberitahu Kami melalui
telepon, email atau menulis kepada
Communication Hub Manager pada STREAM
Country Office yang ada di Negara Anda.

Website STREAM
www.streaminitiative.org
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