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Mekanisme litigasi dapat dipilih untuk konflik berkaitan dg kepastian hukum dan hak. Para

pihak tidak lagi memiliki etikad baik untuk berdamai. Litigasi juga didayagunakan untuk

kasus-kasus pelanggaran hukum atau kejahatan terhadap kemanusian dan HAM. Keputusan

yang dihasilkan lebih bersifat memaksa.

Non-litigasi dipilih apabila terdapat kepentingan para pihak yang harus dilindungi dihadapan

public, sifatnya perdata dan terdapat keinginan yang kuat dari masing-masing pihak untuk

berdamai dan memusyawarahkan kasusnya. Keputusan yang dihasilkan lebih bersifat

sukarela.

Advokasi dapat didayagunakan untuk konflik/sengketa di masyarakat yang tidak sekedar

pada masalah perebutan hak dan kepastian hak semata, tetapi lebih dari itu memiliki

implikasi dan dimensi yang sangat mendalam dan luas bagi keberlanjutan ekonomi, sosial,

budaya, politik dan keamanan masyarakat.



To Advocate: membela, memajukan, 

mengemukakan, dan menciptakan

Advokasi adalah sejumlah tindakan yang dirancang untuk menarik

perhatian masyarakat pada suatu isu, dan mengontrol para 

pengambil kebijakan untuk mencari solusinya. 3



JENIS ADVOKASI

Advokasi yang dilakukan pada

skala lokal dan bahkan sangat

pribadi

Advokasi yang dilakukan sebagai

proses   pendampingan terhadap

orang atau kelompok tertentu

yang belum memiliki kemempuan

membela diri dan kelompoknya

Serangkaian tindakan yang dilakukan

oleh ahli hukum dan/atau lembaga

bantuan hukum dalam bentuk konsultasi, 

negosiasi, mediasi, serta pendampingan

baik di dalam dan di luar pengadilan yang 

bertujuan untuk menyelesaikan sengketa

yang berdimensi hukum. 4



PERENCANAAN

PELAKSANAAN

KERANGKA KERJA ADVOKASI

EVALUASI DAN MONITORING
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PELAKSANAAN
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SUBSTANSI HUKUM



Kegiatan evaluasi dan monitoring terjadi selama proses 

advokasi dilakukan, sebelum melaksanakan advokasi perlu

ditentukan bagaimana akan memantau rencana

pelaksanaannya. Dalam hal ini indikator sebagai ukuran

kemajuan dan hasil yang dicapai, perlu dipersiapkan

Dapatkah kita secara realistis mengharapkan untuk membawa

perubahan dalam kebijakan, program, atau dana sebagai hasil

dari upaya? Secara spesifik, apa yang akan berbeda setelah

selesainya kampanye advokasi? Bagaimana kita tahu bahwa

situasi telah berubah?
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