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MODUL II 

PRINSIP DAN RUANG LINGKUP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 

 

 

A. Pendahulauan 

 

Sebagai bentuk pembangunan alternatif, pemberdayaan masyarakat atau 

pembangunan berbasis komunitas (community-based development) adalah 

pembangunan yang berorientasi pada kemandirian dan keberdayaan melalui 

aktifitas bottom-up dan partisipatif. Alternatif pembangunan ini didasarkan 

pada pertimbangan untuk mengembangkan dan memberdayakan masyarakat 

agar menjadi lebih berdaya melalui penguatan masyarakat dengan prinsip 

keadilan dan kebersamaan. Pendekatan yang digunakan dalam model 

pembangunan alternatif ini adalah pembangunan yang bersifat partisipatif, 

yang menyatukan kondisi dan potensi lokal, dan bukan pembangunan yang 

bersifat sentralistik dan/atau top down.  

Dalam konteks pengelolaan pertanahan, selama ini belum melibatkan 

masyarakat secara optimal. Beberapa konflik dan sengketa pertanahan yang 

terjadi, salah satunya disebabkan oleh kurangnya interaksi antara pihak-pihak 

yang terlibat konflik (Sutaryono, 2008).  Sebuah resolusi penting agar konflik 

yang terjadi tidak berkepanjangan adalah melakukan dialog  dan bargaining 

untuk mendapatkan sebuah konsensus dalam pengelolaan pertanahan antar 

segenap pemangku kepentingan. Proses dialog dan bargaining antar 

pemangku kepentingan dalam pengelolaan pertanahan hanya dapat terwujud 

apabila ada proses pemberdayaan masyarakat di dalamnya. 

Munculnya visi ”Tanah untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat guna 

mewujudkan keadilan dan keberlanjutan sistem kemasyarakatan, kebangsaan 

dan kenegaraan Republik Indonesia” dan terbitnya regulasi yang mengatur 
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tentang pemberdayaan masyarakat di bidang pertanahan, menjadikan 

pemberdayaan adalah sebuah peluang dan tantangan bagi aparat pertanahan. 

Peluang yang berupa tersedianya regulasi tentang pemberdayaan mestinya 

dapat dimanfaatkan secara baik oleh aparat pertanahan, untuk 

memberdayakan masyarakat yang berorientasi pada pencapaian visi 

pertanahan. Adapun tantangan yang dihadapi adalah berubahnya paradigma 

pembangunan ke pemberdayaan yang diikuti dengan menguatnya 

desentralisasi dan civil society.  Artinya, pemberdayaan masyarakat di bidang 

pertanahan dapat dijadikan titik masuk bagi eksistensi kelembagaan 

pertanahan dan tata ruang (Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan 

Pertanahan Nasional) di era keterbukaan ini.  Persoalannya adalah bagaimana 

mengimplementasikan konsep pemberdayaan masyarakat ketika secara 

substansial dan secara praksis pemberdayaan masyarakat di bidang pertanahan 

belum dipahami secara baik oleh segenap pemangku kepentingan yang terlibat 

dalam pembangunan dan pelayanan pertanahan. Untuk mengatasi hal tersebut, 

maka pemahaman terhadap prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat berikut 

lingkupnya harus dilakukan secara terus menerus terhadap seluruh stake 

holder yang terlibat dalam pembangunan dan pelayanan pertanahan. 

 

B. Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Masayarakat 

 

Merujuk pada pendapat Najiyati, dkk (2014), terdapat empat prinsip yang 

sering digunakan dalam program pemberdayaan, yakni prinsip kesetaraan, 

partisipasi, keswadayaan/kemandirian, dan keberlanjutan. 

1. Kesetaraan 

Kesetaraan berasal dari kata “setara” atau sederajat yang berarti 

sama tingkatan, kedudukan atau pangkatnya. Kesetaraan atau 

kesederajatan menunjukkan adanya tingkatan yan sama, kedudukan yang 
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sama, tidak lebih tinggi atau tidak lebih rendah antara satu sama lain. 

Kesetaraan inilah salah satu prinsip dasar dalam pemberdayaan 

masyarakat, yang harus dipahami secara bersama. Dalam konteks ini 

kesetaraan atau kesejajaran kedudukan antara masyarakat dengan lembaga 

yang melakukan program-program pemberdayaan masyarakat maupun 

antara pihak-pihak yang terlibat dalam sebuah program pembangunan. 

Tidak ada dominasi kedudukan atau sub ordinasi kedudukan di antara 

pihak-pihak yang terlibat. Semua dibangun dan dilakukan atas dasar 

kesamaan derajat dan kedudukan. 

Dinamika yang dibangun adalah hubungan kesetaraan dengan 

mengembangkan mekanisme berbagi pengetahuan, pengalaman, serta 

keahlian satu sama lain. Masing-masing saling mengakui kelebihan dan 

kekurangan, sehingga terjadi proses saling belajar. Tidak ada arahan atau 

petunjuk, tidak ada atasan atau bawahan, tidak ada guru atau murid, tidak 

ada pembina atau yang dibina, serta tidak ada penguasa atau yang 

dikuasai. Kesalahan yang sering terjadi dalam proses pemberdayaan 

adalah pendamping atau pelaksana kegiatan memposisikan dirinya sebagai 

guru yang serba tahu. Di sisi lain, masyarakat diposisikan sebagai murid 

yang harus diisi dengan berbagai ilmu pengetahuan dengan cara 

mendengarkan yang disampaikan dan melaksanakan apa yang 

diperintahkan. Ini sering terjadi karena pendamping ingin mentransfer 

pengetahuan yang dimilikinya secara cepat mengacu pada kemampuan 

dirinya tanpa memahami kemampuan dan kebutuhan masyarakat. Dalam 

banyak hal, masyarakat justru memiliki pengetahuan yang cukup banyak 

tentang daerahnya, karena merekalah yang selama ini hidup, mengenali, 

dan merasakan permasalahan yang terjadi di desanya. Ini biasa disebut 

sebagai kearifan lokal (indigenous wisdom).  
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Kesetaraan dalam hal ini juga berlaku untuk laki-laki dan 

perempuan, untuk golongan tua maupun golongan muda. Semua individu 

dalam masyarakat mempunyai kedudukan yang sama dan sederajat, 

sehingga mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang sama 

dalam melaksanakan suatu kebijakan atau program pembangunan dalam 

masyarakat. 

 

2. Partisipatif 

Esensi dari pemberdayaan masyarakat adalah partisipasi. Namun 

demikian, partisipasi masyarakat belum dapat disebut sebagai 

pemberdayaan apabila belum ada unsur memberikan kewenanangan atau 

sebagian kewenangan dan memberikan dorongan untuk lebih berdaya.  

Selama ini praktik-praktik pemberdayaan masyarakat yang 

dilakukan belum sepenuhnya memberikan kesempatan dan kebebasan 

kepada masyarakat untuk menentukan nasib dirinya sendiri melalui 

program-program pembangunan yang dibutuhkannya. Kebanyakan 

progam-program pembangunan yang telah ditetapkan merupakan program 

yang sudah dirancang dan ditentukan oleh para pengambil kebijakan, baik 

pemerintah maupun lembaga yang mendanainya. Keterlibatan masyarakat 

masih sebatas pada mobilisasi, belum pada tahapan pasrtisipasi.  

 

3. Keswadayaan 

Banyak program pembangunan di masyarakat yang bersifat caritas, 

atau membagi-bagikan bantuan secara cuma-cuma. Agenda ini dalam 

praktiknya jauh lebih dominan dari pada bantuan yang bersifat penguatan 

kapasitas dalam rangka menumbuhkan kemandirian dan keberdayaan. Hal 

ini bida dipahami bahwa, bantuan yang bersifat caritas langsung dapat 

dinikmati oleh anggota masyarakat yang mendapatkan bantuan. Sementara 
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itu, bantuan yang bersifat penguatan kapasitas cenderung berproses secara 

lambat dan tidak langsung kelihatan hasilnya.  

Dalam proses pemberdayaan, bantuan atau dukungan untuk 

pengembangan kapasitas dan kemandirian, meskipun hasilnya baru dapat 

dinikmati dalam jangka panjang lebih diprioritaskan dari pada bantuan 

yang bersifat caritas. Dukungan dan bantuan tersebut hanya bersifat 

stimulant, sedangkan sumberdaya utama untuk pengembangan kapasitas 

dan kemandirian sebagian besar berasal dari masyarakat sendiri. Upaya 

menumbuhkembangkan kapasitas dan kemandirian yang berasal dari 

sumberdaya masyarakat sendiri inilah yang disebut keswadayaan. Oleh 

karena itu, salah satu prinsip penting dalam pemberdayaan masyarakat 

adalah keswadayaan. 

 

4. Berkelanjutan 

Proses pemberdayaan masyarakat bukanlah proses yang instan, 

impulsive atau hanya sekedar menjalankan suatu program pembangunan 

belaka. Pemberdayaan masyarakat adalah proses yang terus-menerus, 

berkesinambungan dan berkelanjutan. Hal ini penting untuk diperhatikan 

mengingat banyak kegiatan pemberdayaan masyarakat yang hanya 

berorientasi pada program pembangunan yang dibatasi waktu dan 

pendanaannya. Apabila program tersebut sudah selesai, pelaksana program 

dan masyarakat tidak memikirkan bagaimana kelanjutannya.  

Hal di atas menunjukkan bahwa agenda pemberdayaan masyarakat 

masih bersifat project based, dan belum dapat dikatakan sebagai 

pemberdayaan masyarakat yang sesungguhnya. Salah satu yang 

menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah agenda 

pemberdayaan yang sebenarnya adalah prinsip keberlanjutan. 
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Keempat prinsip di atas harus diterapkan secara simultan agar proses-

proses pemberdayaan dapat benar-benar menguatkan dan memandirikan 

masyarakat secara berkelanjutan. Prinsip memberikan power kepada yang 

powerless dalam proses pemberdayaan benar-benar dapat diwujudkan. 

Indikator keberhasilan penerapan prinsip-prinsip pemberdayaan sebagaimana 

di atas antara lain: (1) masyarakat benar-benar berperan sebagai aktor dalam 

pembangunan; (2) program pembangunan yang dilakukan benar-benar 

berbasis partisipasi masyarakat dimana masyarakat sudah terlibat sejak 

penetapan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan hingga pada pengelolaan 

hasil-hasil pembangunan; (3) masyarakat berkontribusi sesuai dengan 

kapasitas dan kemampuan yang dimiliki, baik berupa sumberdaya alam, 

sumberdaya manusia ataupun sumberday financial; dan (4) program 

pembangunan yang dilakukan bukan sekedar project based, tetapi dapat 

dilakukan secara terus-menerus dan berkelanjutan.  

 

C. Ruang Lingkup Pemberdayaan Masyarakat 

 

Secara umum ruang lingkup pemberdayaan didasarkan pada bidang-

bidang yang sering menjadi obyek dalam pemberdayaan masyarakat. Ndraha 

(2003) dan Supriyatna (tt) menentukan bahwa lingkup pemberdayaan 

masyarakat terdiri dari 4 (empat) bidang yaitu bidang: (1) politik; (2) 

ekonomi; (3) sosial budaya; dan (4) lingkungan. Bidang agraria, pertanahan 

dan tata ruang tidak secara spesifiks disebutkan sebagai salah satu lingkup 

pembedayaan. Hal ini dapat dipahami, mengingat bidang agraria, pertanahan 

dan tata ruang berada pada keempat lingkup dan pembidangan tersebut. 

Meskipun demikian, pemberdayaan masyarakat di bidang pertanahan dapat 

ditambahkan sebagai salah satu lingkup pemberdayaan masyarakat 

berdasarkan pada bidang-bidang pemberdayaan.  
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Pemberdayaan pada lingkup politik diorientasikan agar masyarakat 

mempnyai bargaining position (daya tawar) yang tinggi apabila berhadapan 

dengan pihak-pihak terkait, baik pemerintah, kalangan LSM, maupun 

kalangan swasta yang mempunyai agenda atau proyek di wilayah masyarakat. 

Daya tawar ini sangat dibutuhkan agar posisi masyarakat tidak menjadi sub 

ordinat dihadapan stake holder yang lain.   

Pemberdayaan pada lingkup ekonomi, biasanya berhubungan dengan 

kemandirian dalam penghidupan masyarakat. Dalam hal ini upaya-upaya 

produktif yang dapat menjadi sumber pendapatan atau menjadi gantungan 

hidup menjadi fokus dalam lingkup pemberdayaan bidang ekonomi. 

Pemberdayaan pada lingkup sosial budaya berhubungan dengan 

peningkatan kapasitas masyarakat, baik yang bersifat individual maupun 

kolektif. Orientasi pemberdayaan pada lingkup sosial budaya ini berkisar pada 

penguatan soliditas masyarakat, pengurangan kerentanan terhadap konflik, 

serta penguatan solidaritas sosial. Dalam lingkup ini termasuk juga kesadaran 

masyarakat terhadap kondisi masyarakat yang plural, baik secara etnik, 

kepercayaan/agama maupun status sosialnya. 

Pemberdayaan pada lingkup lingkungan berfokus pada upaya-upaya 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan agar terjaga kelestariaannya. 

Upaya-upaya ini ini hanya bisa dilakukan apabila masyarakat memahami dan 

peduli terhadap kondisi lingkungan dan keberlanjutannya. Pemahaman dan 

kepedulian masyarakat ini hanya dapat tumbuh dan berkembang melalui 

upaya-upaya pemberdayaan.   

Pemberdayaan pada lingkup agraria, pertanahan dan tata ruang 

sebetulnya bukanlah lingkup yang umum, namun disisipkan untuk 

menunjukkan bahwa lingkup pemberdayaan masyarakat perlu dikontekskan 

dengan tugas pokok dan fungsi kelembagaan yang mengatur tentang agraria, 

tata ruang dan pertanahan. Apabila lingkup ini dipersempit maka lingkup 
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pemberdayaan bidang pertanahan menjadi hal yang urgent. Dalam konteks 

ini, pemberdayaan pada lingkup pertanahan diorientasikan agar masyarakat 

menjadi berdaya ketika berhadapan dengan persoalan-persoalan pertanahan. 

Keberdayaan ini menjadikan masyarakat terbebas dari dominasi aparatur 

pemerintah di bidang pertanahan yang berujung pada pelayanan pertanahan 

yang egaliter, adil dan bebas pungli. 

Apabila lingkup pemberdayaan masyarakat didasarkan pada proses, 

dapat dikategorikan ke dalam 3 (tiga) hal, yakni: (1) pra pemberdayaan, yang 

berupa menciptakan ruang interaksi yang kondusif agar masyarakat merasa 

percaya diri dan mampu untuk menjadi pelaku pembangunan; (2) pelaksanaan 

pemberdayaan, yang menempatkan masyarakat sebagai subyek pembangunan 

yang setara dengan pemangku kepentingan lainnya; dan (3) pasca 

pemberdayaan, dimaksudkan bahwa lingkup ini memberikan kesempatan 

kepada masyarakat untuk terus berproses dalam pemberdayaan meskipun 

keterlibatan pemangku kepentingan lain sudah berakhir, karena keterbatasan 

waktu, penganggaran dan kegiatan. Dalam konteks ini, pemangku 

kepentingan di luar masyarakat secara institusional tetap terlibat dalam 

mendukung dan memfasilitasi dalam proses-proses pemberdayaan masyarakat 

yang terus menerus berlangsung. 

 

RANGKUMAN 

 

Pemberdayaan masyarakat hanya bisa dilakukan dan berhasil dengan baik 

apabila menerapkan prinsip-prinsip pemberdayaan secara simultan dan berkelanjutan. 

Prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat yang harus diterapkan secara bersama-

sama dan berkelanjutan adalah prinsip kesetaraan, partisipatif, keswadayaan, dan 

keberlanjutan.  
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Lingkup pemberdayaan masyarakat dapat dikategorikan berdasarkan bidang 

pemberdayaan masyarakat dan berdasarkan prosesnya. Berdasarkan bidang 

pemberdayaan lingkupnya meliputi bidang politik, ekonomi, sosial budaya, 

lingkungan dan bidang pertanahan. Sedangkan berdasarkan prosesnya, ruang lingkup 

pemberdayaan masyarakat dapat dikategorikan menjadi pra pemberdyaan, 

pelaksanaan pemberdayaan dan pasca pemberdayaan masyarakat. 

 

EVALUASI 

 

1. Sebutkan dan jelaskan prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat! 

2. Partisipatif adalah salah satu prinsip pemberdayaan yang harus diterapkan. 

Jelaskan dan berikan contoh prinsip partisipatif dalam pemberdayaan 

masyarakat di bidang pertanahan! 

3. Berikan contoh pemberdayaan masyarakat yang termasuk dalam lingkup 

bidang pertanahan! Jelaskan prinsip-prinsip penting yang ada dalam kegiatan 

pemberdayaan tersebut! 

4. Jelaskan ruang lingkup pemberdayaan masyarakat berdasarkan proses 

pemberdayaan, utamanya pemberdayaan di bidang pertanahan. Berikan 

contoh-contoh aktifitas berdasarkan setiap lingkupnya! 
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