ADVOKASI KESEHATAN
Waktu : 45 Menit
Jumlah soal : 30 buah
Petunjuk Umum:
Baca dan tandatangani pernyataan patuh pada Etika Akademik
Pilihan Ganda
1. Berilah tanda silang pada lembar jawaban dengan memilih A, B, C, D atau E
untuk jawaban yang anda anggap paling benar. Satu jawaban benar tiap soal.
2. Setiap soal yang benar diperoleh skor 4. Sub-total nilai = 80
Salah – Benar:
3. Utk tiap soal benar diberi nilai 2, sub-total nilai 20. Jumlah nilai 100.
4. Tidak diperkenankan menulis jawaban pada lembar soal, lembar soal
dikembalikan dalam keadaan bersih.
Pengantar:
Pada hari Kamis, 16 Desember 2011 wakil kelompok mhs kelas Advokasi Kesehatan
beraudiensi dengan Komisi D DPRD Kab Garut. Pada saat tsb hadir Ketua dan anggota
Komisi D, wakil stakeholder yaitu Dinas Pertacip (bertanggung jawab pada sumber air
bersih), wakil Dinas Kesehatan, wakil program Upaya Penyelamatan Bayi Baru Lahir
(Save Newborn Live) dari Save the Children, perwakilan warga kampung Sukamaju
(tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan wanita) dan media massa (Kompas dan Pos
Indonesia). Baik warga kelompok rentan kampung Sukamaju maupun mahasiswa
menyajikan isu advokasi, data dan fakta serta testimoni. Isu advokasi terkait dengan
pemenuhan hak air bersih dan tingginya kematian bayi baru lahir. Tanggapan DRD telah
diperoleh dan oleh DPRD akan dikeluarkan nota kesefahaman. Berkaitan dengan upaya
ini mohon dijawab pertanyaan berikut:
1. Kemampuan yang perlu dimiliki advokator adalah berikut, kecuali :
A. Percaya diri, menguasai materi, fokus pada isu utama
B. Ramah, santun dan penampilan rapi
C. Emosional dan demonstratif
D. Menguasai teknik-teknik komunikasi
E. Berbicara singkat dan terarah
2. Dalam tahap persiapan advokasi, pada proses politik dan birokrasi pelaku advokasi
perlu memiliki pemahaman berikut:
A. Prinsip dan perencanaan partisipatif
B. Proses dan aturan musrenbang dan penganggaran daerah
C. Konstelasi politik
D. Teknik presentasi, lobi dan negosiasi
E. Semua benar

3. Yang harus diperhatikan dalam menyusun pesan yang berkaitan dengan masalah
atau isu advokasi adalah :
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A. Memilah, menganalisis dan mengangkat isu advokasi yang ditemui di lapangan
menjadi isu yang strategis berbasis bukti dengan menggunakan bahasa yang
mudah dimengerti, jelas dan realistis dengan solusi yang ditawarkan
B. Pesan yang akan disampaikan harus disesuaikan dengan sasaran atau target
advokasi
C. Dalam menyampaikan pesan tersebut tidak perlu menggugah emosi
D. A dan B benar
E. B dan C benar
4. Prinsip pemenuhan hak kesehatan adalah:
A. Adanya sarana kesehatan
B. Tersedianya tenaga kesehatan
C. Pelayanan pada hari hari tertentu saja
D. A dan B adalah benar
E. A dan C adalah benar
5. Dalam melakukan advokasi kita perlu bekerjasama dengan media massa karena :
A. Pers adalah kawan dalam melakukan advokasi
B. Pers adalah sarana yang sangat berpengaruh dan sifatnya netral
C. Pers dapat menjangkau sasaran yang lebih besar
D. A dan B benar
E. A dan C benar
6. Pernyataan-pernyataan di bawah adalah fungsi media dalam Advokasi, kecuali :
A. Membantu isu strategi menjadi isu politis
B. Membantu memberikan pendapat yang obyektif tentang isu strategis
C. Memberikan tekanan sosial (social pressure) kepada eksekutif dan legislatif
D. Membantu dan mengajak masyarakat untuk berdemonstrasi
E. Membentuk opini masyarakat
7. Latar belakang pembentukan jejaring dalam advokasi adalah hal berikut, kecuali:
A. Menggalang kawan dan mitra
B. Mendapatkan dukungan dan menggalang kekuatan
C. Memberikan tekanan
D. Cost effective dan optimalisasi tujuan
E. Semua benar
8. Yang dimaksud advokasi disini adalah :
A. Proses mempengaruhi pembuat keputusan mengalokasikan dana di saat genting
B. Mengajak semua pihak yang berkepentingan untuk memenuhi keinginan
advokator
C. Sosialisasi program kegiatan yang akan dilakukan kelompok LSM tertentu
D. Proses mempengaruhi pembuat kebijakan dilakukan terencana
E. Semuanya salah
9. Advokasi kontrol terhadap anggaran diperlukan karena :
A. Kebijakan anggaran sudah memenuhi kebutuhan masyarakat
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B.
C.
D.
E.

Anggaran untuk aparat tidak sebanding dengan untuk pelayanan
Proses anggaran masih top-down
A dan B, benar
B dan C, benar

10. Kriteria menjadi lingkar inti adalah hal berikut:
A. Komitmen yang tinggi pada cita cita perjuangan advokasi
B. Berpihak pada kepentingan publik
C. Tidak dapat menjaga kerahasiaan gerakan
D. A dan B benar
E. A dan C benar
Sebuah LSM di Kab X sedang menyusun program advokasi untuk membela kepentingan
kelompok yang relatif tidak punya akses pelayanan kesehatan karena faktor sosio
ekonomi. LSM tersebut menggalang koalisi dan bermitra dengan berbagai sektor untuk
memperjuangkan advokasi mereka. Selain itu, LSM juga melakukan pendekatan
menggalang dukungan media massa setempat. Berkaitan dengan upaya terkait diatas
jawablah pertanyaan berikut:
11. Yang diperlukan dalam menyusun Perda:
A. Penyiapan naskah akademis
B. Pembentukan tim penyusun
C. Kajian permasalahan
D. Konsultasi publik
E. Semuanya benar
12. Advokasi kematian ibu, bayi baru lahir dan anak (KIBBLA) untuk mempengaruhi
pengambil dan pemutus kebijakan (legislatif dan eksekutif) paling tepat dilakukan
dengan cara:
A. Lobi dan Presentasi
B. Kampanye dan Demonstrasi
C. Konferensi Pers
D. Negosiasi
E. Semua benar
13. Tujuan advokasi anggaran adalah :
A. Upaya mempengaruhi, mengubah atau mengusulkan perbaikan proses anggaran
B. Upaya mengajukan kasus penyimpangan anggaran ke lembaga peradilan
C. Upaya memperjuangkan perubahan atau perbaikan kebijakan alokasi anggaran
sehingga lebih berpihak kepada masyarakat
D. A dan B, Benar
E. A dan C, Benar

14. Yang dimaksud pesan utama/isu utama dalam advokasi adalah :
A. Masalah pokok (prioritas) yang berdasarkan bukti-bukti
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B.
C.
D.
E.

Masalah-masalah yang terjadi di lapangan
Masalah berkaitan dengan dana
Masalah implementasi program
Bukan salah satu diatas

15. Salah satu latar belakang adanya advokasi pelayanan publik adalah:
A. Ketiadaan akses pelayanan bagi kelompok rentan
B. Masyarakat dilibatkan dalam proses kebijakan penyelenggaraan pelayanan
C. Minimnya informasi pelayanan publik yg dapat diakses masyarakat
D. A dan B benar
E. A dan C benar
16. Salah satu bentuk advokasi dilakukan dengan cara lobi yaitu:
A. Masyarakat secara perorangan maupun kelompok mempengaruhi pihak
berwenang di parlemen maupun pejabat pemerintah agar memperhatikan,
mendukung dan mengambil tindakan atas isu yang sedang dipermasalahkan oleh
masyarakat
B. Cara komunikasi untuk mempengaruhi eksekutif dan legislatif untuk menetapkan
produk kebijakan, program dan anggaran
C. Kelompok masyarakat yang membela masyarakat lemah dan miskin melakukan
demonstrasi dan memaksakan kehendak untuk menurunkan harga BBM
D. A dan B benar
E. B dan C benar
17. Tujuan menggalang sekutu dalam proses penyiapan RUU pelayanan publik adalah
berikut:
A. Memperlus ruang dukungan
B. Legitimasi
C. Meringankan beban
D. Mendukung tujuan
E. Semua benar
18. Berikut adalah hal yang diperjuangkan oleh LSM yang melakukan advokasi diatas:
A. Dukungan Anggaran
B. Kebijakan Publik (Peraturan Daerah, SK)
C. Dukungan Anggaran serta Kebijakan Publik
D. Semuanya benar
E. Semuanya salah
19. Di dalam membangun jejaring, kelompok lingkar inti sangat penting yaitu mereka
yang memiliki karakteristik berikut:
A. Individu atau organisasi dengan fungsi utama memantau kegiatan advokasi
B. Individu atau organisasi yang tidak setuju dengan kelompok advokator
C. Individu atau organisasi yang menjadi penggagas atau pemrakarsa dan penggerak
seluruh kegiatan advokasi
D. Individu atau organisasi yang menyandang dana seluruh kegiatan advokasi
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E. Semua benar
20. Fungsi dari Perda adalah:
A. Memastikan wewenang dan tanggungjawab pejabat publik
B. Memastikan hak dan kewajiban masyarakat
C. Memastikan hak DPRD
D. B dan C benar
E. A dan B benar

Tentukan apakah pernyataan berikut Salah (S) satau Benar (B) pada kolom yang
disediakan:
21. ( ) Merumuskan tujuan advokasi tidak perlu memperhatikan kaidah SMART
22. ( ) Proses advokasi tidak dapat digunakan sebagai pendidikan politik bagi
masyarakat
23. ( ) ”Isu aktual” yang sedang terjadi dalam masyarakat tidak dapat digunakan sebagai
salah satu kriteria perumusan isu strategis advokasi
24. ( ) Salah satu jurus “jitu” dalam melakukan lobi adalah memanfaatkan hobi atau
kegemaran yang dilobi
25. ( ) Salah satu kekuatan studi kasus adalah mampu memberikan kesempatan simulasi
ketrampilan advokasi
26. ( ) Mempengaruhi pembuat kebijakan dapat dilakukan dengan memperluas tekanan
massa
27. ( ) Mengemas isu untuk dikampanyekan dapat dilakukan dengan teknik gosip
28. ( ) Salah satu prinsip advokasi anggaran adalah perspektif bahwa anggaran
merupakan hak publik yang dikelola secara terbuka dan transparan di ranah publik
29. ( ) Salah satu kaidah advokasi adalah mulai dengan prasangka buruk
30. ( ) Metoda partisipasi adalah sebuah metoda belajar dengan pendekatan yang
responsif pada perbedaan budaya dan latar belakang sosial yang memungkinkan
individu yang belajar menerapkan hasil belajarnya secara nyata

f: soal uas advokasi kamis, 31 Mei 2012
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