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Mengedukasi tokoh komunitas untuk mewujudkan perubahan lokal di 
komunitas pedesaan 

 
Abstrak: Tujuan proyek ini adalah memberikan peranti hak asasi manusia kepada 
masyarakat Brisas del Chama yang berada di Negara Bagian Mérida, Venezuela. 
Peranti ini dibagikan melalui berbagai lokakarya hak asasi manusia, buklet edukatif, 
dan penggunaan hak untuk mengakses informasi untuk mewujudkan perubahan 
kebijakan terkait transportasi perkotaan yang sangat penting bagi Brisas del Chama 
dalam menjalani keseharian selama pandemi COVID-19. 

Ringkasan Eksekutif  

Selama pandemi COVID-19, pemerintah Venezuela memperketat pembatasan terhadap 
partisipasi sipil dan rutinitas masyarakat sehari-hari. Akibatnya, hal yang normal seperti 
transportasi ke negara bagian lain hampir mustahil dilakukan. Di tengah-tengah realitas ini, 
Espacio Público sejak tahun 2020 telah membentuk sekelompok aktivis sosial yang tersebar 
di seluruh Venezuela untuk mendorong agenda LSM guna mendukung dan membela 
kebebasan berpendapat dan akses informasi. 

Brisas del Chama adalah masyarakat pedesaan yang ada di Negara Bagian Mérida, Venezuela. 
Pandemi yang sedang berlangsung makin mempersulit masyarakat ini dalam menjalankan 
kesehariannya. Akan tetapi, satu masalah genting yang makin terasa selama pandemi adalah 
akses transportasi umum dan BBM yang diperlukan masyarakat ini untuk bepergian ke kota-
kota besar di negara bagian tersebut. Penduduk Brisas del Chama mengandalkan transportasi 
umum untuk bepergian ke tempat kerja dan menjalankan rutinitas sehari-hari di kota. 
Transportasi umum yang minim dan makin buruk selama pandemi telah berdampak pada 
kemampuan penduduk untuk bekerja dan melakukan kesehariannya. Masalah ini pertama 
kali diidentifikasi pada pertemuan pertama dengan mereka dan menjadi isu utama yang 
ditangani melalui proyek ini. 

Untuk membantu mereka mengatasi masalah ini, kami berkonsentrasi pada peranti 

fundamental, yaitu penggunaan hak untuk mengakses informasi melalui permohonan resmi. 

Transportasi umum dipilih sebagai topik yang akan ditangani, karena di antara banyak isu 
yang mengemuka selama pertemuan dengan masyarakat, isu ini dianggap paling genting 
mengingat Brisas del Chama dan penduduknya sangat mengandalkan layanan ini untuk 
kegiatan sehari-hari. Sayangnya, transportasi makin memburuk setelah pelaksanaan 
karantina selama berbulan-bulan pada tahun 2020. Ini diperparah oleh kurangnya investasi 
secara umum di daerah dan melonjaknya krisis kemanusiaan sejak awal pandemi COVID-19. 
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Deskripsi proyek  

Dayana Rangel adalah mitra kami di Mérida, yang juga menjadi cabang eksekutif kami di Brisas 
del Chama untuk mengedukasi tokoh-tokoh sosial yang sudah ada dalam masyarakat tentang 
berbagai aspek terkait hak asasi manusia dan penggunaan kebebasan berpendapat. Melalui 
lokakarya (kegiatan formal dan informal yang juga disebut “cafe”), Dayana melibatkan diri 
dalam berbagai dinamika dan masalah dalam masyarakat, untuk menawarkan  peranti 
fundamental yang digunakan oleh Espacio Público ketika dihadapkan dengan permasalahan 
masyarakat, yaitu penggunaan hak untuk mengakses informasi melalui permohonan resmi. 

Berbagai lokakarya diberikan kepada komunitas, khususnya terkait dengan:  

• Hak Asasi Manusia; 

• Dokumentasi pelanggaran hak asasi manusia; dan 

• Akses informasi publik dan penggunaan jejaring sosial.  

Selain lokakarya formal, diselenggarakan pula beberapa pertemuan dengan masyarakat. 
Pertemuan-pertemuan ini disebut “cafe”, yaitu ruang yang aman bagi para anggota 
masyarakat untuk berbicara secara terbuka tentang kehidupan dan masalah mereka sehari-
hari. Cafe-cafe ini diadakan agar koordinator regional dapat membayangkan masalah apa 
yang paling penting yang berdampak pada komunitas dan mungkin langsung berkaitan 
dengan, dalam hal ini, akses informasi serta pandemi COVID. Cafe sangat berguna untuk 
mengidentifikasi betapa penting dan mendesaknya isu transportasi umum di Brisas del 
Chama. 

Setiap lokakarya berkaitan dengan mandat Espacio Público, meskipun secara umum berfokus 
pada isu hak asasi manusia. Tujuan utamanya senantiasa untuk memberdayakan komunitas 
agar dapat menggunakan hak kebebasan berpendapat dan akses informasi sebagai peranti 
perubahan. Setiap lokakarya dihadiri oleh peserta yang berbeda-beda. Namun, seperti yang 
kami lihat dalam masyarakat lainnya, ada peserta tetap yang umumnya dianggap sebagai 
tokoh sosial masyarakat. Di Brisas del Chama, guru sekolah pedesaan merupakan tokoh 
pergerakan sosial masyarakat. Beberapa pemuda mahasiswa juga terlibat dalam aktivisme 
sosial dalam masyarakat tersebut.  

Pamflet disebarkan oleh koordinator regional kami, Dayana Rangel, yang mendapatkannya 
saat mengunjungi kantor pusat Espacio Público di Caracas. Dia bertolak ke Mérida membawa 
banyak buklet yang kemudian dibagikan kepada orang-orang tertentu di Brisas del Chama, 
yang menjadi peserta tetap lokakarya. Beberapa buklet dan pamflet juga ditinggalkan di 
sekolah tempat diadakannya rapat berkala untuk lokakarya.   

Terakhir, semua sumber daya dan pertemuan ini dimanfaatkan untuk kembali memotivasi 
masyarakat dan menghidupkan kembali kegiatan ruang sipil yang ada sebelum pandemi. 
Pengajuan permohonan informasi publik secara resmi ke walikota juga menjadi peranti yang 
digunakan untuk memotivasi masyarakat agar menindaklanjutinya dan, lebih jauh lagi, 
menuntut pemerintah kota untuk terwujudnya perubahan dalam masyarakat. 
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Tantangan dan tujuan  

Proyek ini bertujuan untuk memberikan edukasi hak asasi manusia kepada Brisas del Chama 

melalui lokakarya, buklet, dan berbagai strategi lain yang dikembangkan oleh LSM ini untuk 

memberdayakan masyarakat agar menuntut perubahan dari otoritas setempat.  

Saat pendekatan pertama dengan penduduk Brisas del Chama, Dayana Rangel dapat 

memahami isu utama yang berdampak pada mereka, terutama bahwa transportasi umum 

tidak stabil sejak sebelum pandemi terjadi. Terlebih lagi, sejak awal pandemi dan karantina, 

otoritas setempat menghentikan pendanaan transportasi umum, sehingga hampir mustahil 

bagi warga Brisas del Chama untuk bepergian ke tempat kerja di kota atau bermobilitas secara 

umum ke daerah-daerah lain di negara bagian tersebut. 

Untuk mengatasi isu sistem transportasi umum yang terbengkalai selama pandemi COVID-19, 

Dayana Rangel dan tim hukum Espacio Público sepakat untuk mengajukan permohonan 

informasi secara resmi kepada walikota untuk menuntut jawaban terkait pendanaan, proyek, 

rute bus, dan pembiayaan transportasi umum khususnya selama pandemi. Surat permohonan 

tersebut diserahkan ke kantor walikota pada tanggal 11 Oktober dan harus ditinjau selambat-

lambatnya pada tanggal 11 November. Akan tetapi, karena perubahan pemerintahan kota, 

pegawai pemerintah kota menolak mengakui diterimanya surat kedua, dan ini terang-

terangan melanggar Konstitusi Venezuela. 

Beberapa tantangan yang dihadapi selama pelaksanaan proyek adalah: 

❖ Terpuruknya semangat masyarakat akibat krisis kemanusiaan yang diperparah oleh 

pandemi COVID-19. Meski Brisas del Chama adalah masyarakat dengan 

kepemimpinan sosial yang kuat, fasilitator setempat kami masih harus mendorong 

tokoh dan anggota masyarakat untuk mendesak agenda menuntut perubahan 

terkait transportasi umum. 

❖ Jauhnya jarak antara kota utama dan Brisas del Chama juga menjadi tantangan yang 

dihadapi fasilitator lokal kami, Dayana Rangel. Hal ini disebabkan oleh kelangkaan 

BBM yang sedang melanda Venezuela. 

❖ Koneksi internet juga menjadi masalah utama terkait komunikasi dengan fasilitator 

lokal. Dalam hal ini, perlu digarisbawahi bahwa Dayana, dengan keterampilan 

organisasi dan dokumentasinya, selalu menjadi mitra Espacio Público yang luar 

biasa. Keterampilan itu membantunya mengatasi masalah komunikasi, karena dia 

selalu tepat waktu dalam memberikan laporan dan update. 

❖ Pemilu regional berlangsung saat proyek ini berada dalam tahap akhirnya, sehingga 

koordinator regional kami kesulitan untuk mendesak jawaban dari walikota dan 

instansi pemerintah kota lainnya terkait permohonan informasi publik dari 

masyarakat. 
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Bagaimana tindakan Anda membantu melindungi ruang sipil  

Saat bekerja dengan suatu masyarakat, tujuan utama Espacio Público adalah untuk 
menyediakan peranti kepada tokoh masyarakat dan memberikan pendampingan kepada 
masyarakat selama penggunaan hak asasi manusia mereka. Kami sama sekali tidak berniat 
untuk mengambil alih proses tersebut, karena kami percaya bahwa masyarakat harus secara 
terstruktur menata diri dari dalam demi mewujudkan dan mendorong perubahan yang 
mereka inginkan. 

Brisas del Chama adalah masyarakat yang sudah tertata dengan kepemimpinan yang baik. 
Meski demikian, masuknya Dayana Rangel sebagai koordinator regional Espacio Público di 
Brisas del Chama membantu memperkuat kepemimpinan yang sudah ada. Lokakarya, buklet, 
dan berbagai pertemuan dengan masyarakat mempunyai dua tujuan: pertama, untuk 
memberikan dukungan organisasi agar mereka tahu bahwa mereka tidak sendirian; kedua, 
untuk memberikan pengetahuan teknis tentang hak asasi manusia, terutama akses informasi 
tentang kebebasan berbicara dan kebebasan berserikat. 

Minimnya transportasi umum dari dan menuju Brisas del Chama berdampak pada keseharian 
anggota masyarakat, khususnya dalam hal mobilitas serta kemampuan mereka untuk 
menemui para tokoh sosial dari komunitas dan masyarakat sipil lain di kota besar. Hal ini 
terlihat dari kesulitan yang juga dihadapi koordinator lokal kami ketika akan mengunjungi 
mansyarakat Brisas del Chama. 

Penggunaan surat resmi untuk meminta informasi publik kepada walikota adalah bagian dari 
strategi yang dijalankan oleh Espacio Público saat menangani masalah masyarakat, karena 
dengan cara ini kami mencapai dua tujuan:  

1) Mendorong masyarakat untuk mendesak dan menuntut informasi publik dan 
perubahan dalam realitas lokal mereka.  

2) Memperkenalkan peranti dokumen hukum dan tindakan hukum terhadap otoritas 
dan pegawai pemerintah yang tidak memberikan jawaban atau solusi teknis 
terhadap permintaan masyarakat. 

 

● Hasil  

Dikenalkannya permohonan informasi publik secara resmi merupakan landasan kerja Brisas 
del Chama. Informasi yang diminta dalam surat permohonan ini adalah sebagai berikut:  

1) Rute bus aktif dari dan menuju Brisas del Chama.  

2) Jadwal rute bus dan ketersediaannya selama pelaksanaan kebijakan karantina  

3) Jumlah total unit bus yang tersedia untuk melayani transportasi umum.  

4) Kebijakan publik terkait pemeliharaan dan pegawai pemerintah yang 
bertanggung-jawab atas kebijakan tersebut.  
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5) Dana dan tanggal spesifik pemeliharaan unit bus yang melayani rute dari dan 
menuju Brisas del Chama. 

Melalui permintaan ini, dalam bulan-bulan berikutnya kami dapat lebih lanjut mendesak 
dilakukannya perubahan terkait transportasi umum, karena ini merupakan sarana mobilitas 
yang paling penting bagi masyarakat yang sangat terdampak oleh berbagai pembatasan dan 
karantina selama pandemi COVID-19.  

Tokoh-tokoh masyarakat Brisas del Chama telah memperoleh pengetahuan teknis tentang 
hak asasi manusia melalui koordinator regional kami, Dayana Rangel. Lebih dari itu, 
penggunaan praktis hak akses informasi juga menunjukkan kepada mereka bahwa hak asasi 
manusia dapat digunakan sehari-hari secara praktis dan bahwa penghormatan terhadap hak 
tersebut harus diiringi dengan kewajiban pegawai pemerintah untuk menjaminnya. Mereka 
juga sudah memegang buklet tentang hak asasi manusia, akses informasi, kebebasan 
berpendapat, dan hak untuk berserikat serta menyampaikan protes. 

Ikatan yang telah terjalin dengan Brisas del Chama akan melahirkan kerja sama lebih lanjut 
dengan masyarakat sesuai kebutuhan dan kepentingan mereka, sebab kami sangat percaya 
bahwa berkonsentrasi pada beberapa masyarakat lebih baik daripada bekerja dengan 
ratusan, agar pendampingan tetap terpelihara dan bermanfaat bagi mereka. Hasilnya, Brisas 
del Chama menjadi lebih tertata dan termotivasi, terlebih lagi pada saat sekarang ini dengan 
kehadiran walikota baru. Espacio Público menganut filosofi bahwa perubahan datang dari 
dalam warganya sendiri; ini juga berlaku untuk masyarakat dan komunitas. Itulah sebabnya 
kami berfokus untuk membagikan peranti yang dapat menginformasikan dan mengedukasi 
warga terlepas dari latar belakang dan status sosial ekonomi mereka. Sekalipun perubahan 
tidak akan datang dalam jangka waktu pendek atau menengah, perlu digarisbawahi bahwa 
kami berupaya membangun fondasi untuk suatu hasil yang kemungkinan besar tidak akan 
kami saksikan terwujud seutuhnya.  

Memang, ini mungkin terdengar "tragis", tetapi kami merasa bahagia saat melihat perubahan 
kecil dalam realitas masyarakat yang bekerja sama dengan Espacio Público. Brisas del Chama 
adalah salah satu contohnya. Saat kami datang pertama kali, kepemimpinan sosial sudah ada 
dalam masyarakat ini, tetapi terpecah-pecah karena pandemi, karantina, depresi ekonomi, 
dan berbagai keterbatasan lain seperti tidak adanya LSM lain yang bekerja dengan mereka. 
Kini, meskipun belum ada perubahan yang berarti, mereka sudah memiliki peranti teknis dan 
kontak dengan pihak-pihak pembela hak asasi manusia dalam skala regional. Mereka juga 
tengah mengambil tindakan hukum yang kemungkinan besar akan berakhir dengan gugatan 
terhadap pemerintah kota akibat kurangnya transparansi keuangan publik untuk transportasi 
umum. 

Bekerja di negara dengan ruang sipil yang terbatas selalu menjadi sebuah tantangan karena 
banyak variabel yang terlibat saat berupaya mewujudkan perubahan sosial dan keadilan. 
Meski demikian, bukanlah hal yang mustahil untuk memberikan peranti praktis kepada warga 
dan mendidik mereka tentang kewajiban negara untuk menghormati hak asasi manusia. 
Warga yang berwawasan adalah tantangan bagi pemerintah yang otoriter.  
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● Kutipan dan gambar  

 

 

Lokakarya pertama – Dasar-Dasar Hak Asasi Manusia  
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Lokakarya kedua - Akses Informasi Publik 
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Penyerahan surat permohonan informasi publik tentang transportasi umum kepada 
walikota 
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Permohonan resmi untuk meminta informasi publik tentang transportasi umum - 11 
Oktober 2021 

  



 

10 

 

Ringkasan surat dalam bahasa Inggris: 

Berikut adalah terjemahan dari pertanyaan yang diajukan kepada Walikota Libertador di 
Negara Bagian Mérida, Venezuela. 

  

Pertanyaan: 

1. Informasikan rute bus yang tersedia dari dan menuju Brisas del Chama. Informasikan 
tentang peraturan pemerintah dan kebijakan publik yang menetapkan rute tersebut dan 
sebutkan alasan mengapa beberapa rute tidak tersedia. 

2. Informasikan jadwal rute bus dari dan menuju Brisas del Chama. Informasikan apakah 
jadwal rute bus terdampak oleh pelaksanaan kebijakan karantina yang diprakarsai oleh 
pemerintah negara bagian. 

3. Informasikan jumlah total unit bus yang tersedia untuk melayani transportasi dari dan 
menuju Brisas del Chama. Informasikan berapa unit bus yang rusak dan berapa unit 
cadangan yang tersedia. 

4. Informasikan skema pemeliharaan unit bus. Sertakan informasi berikut: kebijakan yang 
mengatur pemeliharaan bus, nama penanggung jawab pelaksanaan kebijakan 
pemeliharaan, dan dana yang tersedia untuk pemeliharaan unit bus. 

5. Informasikan tanggal spesifik pemeliharaan unit bus yang melayani transportasi dari dan 
menuju Brisas del Chama. 

Inilah pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada pemerintah kota. Permohonan lanjutan 
telah dikirimkan pada tanggal 2 Oktober. Kami dapat mengajukan gugatan terhadap 
pemerintah kota pada tanggal 2 Februari. 

Kutipan dari Dayana Rangel: Pengalaman bersama Brisas del Chama benar-benar berkesan 
karena penduduknya tertarik untuk memperoleh pengetahuan dan menghadapi isu terkait 
layanan publik dalam masyarakat. Kami awalnya berhadapan dengan masyarakat yang 
apatis. Kini, setelah bekerja dengan mereka dan memahami dinamikanya, tokoh-tokoh muda 
bahkan mulai bermunculan. 

● Rencana ke depan  

Sejak tahun 2012, saat Espacio Público mulai menyelenggarakan lokakarya akses informasi di 

seluruh Venezuela, tujuan utama kami senantiasa untuk memberikan peranti yang diperlukan 

masyarakat untuk melindungi dan memanfaatkan hak asasi mereka untuk mengakses 

informasi. Kami sangat percaya bahwa hak ini berkaitan dengan hampir semua hak asasi 

lainnya. Oleh karena itu, kami mendorong masyarakat untuk menggunakannya bersama-

sama dengan hak asasi lain seperti kebebasan berpendapat dan menyampaikan protes. 

Brisas del Chama telah menerima 'siklus pembentukan' yang terdiri dari beberapa lokakarya 

dan pembagian buklet. Ini adalah pendekatan yang lazim diterapkan oleh LSM terhadap 

masyarakat dalam banyak konteks. Nilai tambah dari pendekatan kami adalah komunikasi 
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akan terus terjalin setelah siklus berakhir, dan siklus pembentukan yang mereka butuhkan 

akan dihadiri oleh koordinator lokal kami. 

Produk utama dari 'siklus pembentukan' yang diberikan kepada Brisas del Chama adalah 

dikenalkannya permohonan resmi sebagai peranti untuk meminta akses informasi tentang 

transportasi umum serta pendanaan, proyek, dan rute busnya. Permohonan tersebut belum 

ditanggapi oleh Pemerintah Kota, tetapi justru mendapatkan berbagai hambatan dengan 

dalih yang tidak konstitusional, yaitu “perubahan pemerintahan kota” dan konteks pemilihan 

kepala daerah. Akan tetapi, jika permohonan tersebut tidak ditanggapi hingga bulan Januari 

2022, Espacio Público dan masyarakat secara hukum dapat mengajukan gugatan terhadap 

walikota karena menolak permohonan informasi publik oleh Brisas del Chama.  

● Ajakan beraksi 

Menyerukan dan membela hak asasi manusia adalah proses yang melibatkan organisasi, 

pengetahuan, dan pendampingan hukum. Karena itu, proses perubahan realitas dalam 

negara dengan konteks seperti di Venezuela biasanya membutuhkan kerja 

berkesinambungan dengan jangka waktu menengah dan panjang. Hubungan antara 

organisasi masyarakat sipil dan masyarakat sangat penting dalam urgensi penghormatan 

terhadap hak asasi manusia. Tanpa hubungan ini, LSM akan terlepas dari realitas bidang 

kerjanya dan tetap berada di bawah bayang-bayang birokrasi. 

Ajakan bertindak kami kepada LSM lain cukup sederhana: bekerja dengan masyarakat, didik 

mereka, dan perkuat ikatan dengan rakyat jelata untuk secara perlahan mewujudkan 

perubahan realitas di negara tempat Anda bekerja.  

Kami terbuka untuk bertukar pengalaman dengan LSM dari seluruh belahan dunia, khususnya 

LSM yang bekerja dalam konteks kesewenang-wenangan seperti yang terjadi di Venezuela. 

Silakan hubungi kami melalui email todos@espaciopublico.org dan website 

www.espaciopublico.ong.  

mailto:todos@espaciopublico.org
http://www.espaciopublico.ong/

