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MODUL  V 

PROSES  PEMBERDAYAAN  MASYARAKAT 

 

 

A. Proses Cipta Kondisi 

 

Proses cipta kondisi merupakan langkah awal yang perlu dilakukan, saat proses 

pemberdayaan masyarakat. Pada langkah awal ini, stakeholders atau para pemangku 

kepentingan perlu memiliki pengertian yang sama, tentang pemberdayaan masyarakat. 

Aristiono Nugroho dan kawan-kawan (2014:21) menjelaskan, bahwa ada dua hal 

penting dalam memaknai pemberdayaan masyarakat, yaitu: Pertama, to give power or 

authority, yaitu suatu ikhtiar untuk memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan, atau 

mendelegasikan otoritas ke pihak lain (yang diberdayakan). Kedua, to give ability to 

or enable, yaitu suatu ikhtiar untuk memberi kemampuan atau keberdayaan. 

Setelah memiliki pengertian yang sama, atau mampu memberi makna yang sama 

pada pemberdayaan masyarakat, maka dilanjutkan dengan upaya memahami, bahwa 

pada umumnya pemberdayaan masyarakat dimaksudkan untuk membebaskan 

masyarakat dari kemiskinan. Dalam konteks ini (kemiskinan), maka pemberdayaan 

masyarakat dilakukan untuk membantu masyarakat ke luar dari kemiskinan, atau ke 

luar dari kondisi yang membuatnya miskin. Oleh karena itu, to give power or authority 

dan/atau to give ability to or enable dilakukan bagi masyarakat yang tergolong miskin. 

Sementara itu, diketahui bahwa banyak definisi atau ukuran kemiskinan yang 

dianut oleh berbagai pihak. Sebagai contoh: Pertama, BPS (Badan Pusat Statistik) 

menjelaskan, bahwa penduduk miskin adalah mereka yang nilai pengeluaran 

konsumsinya berada di bawah garis kemiskinan, yang setara dengan 2.100 kalori per 

kapita per hari. Kedua, lembaga-lembaga internasional menetapkan, bahwa penduduk 

miskin adalah mereka yang standar hidupnya di bawah satu dolar Amerika Serikat per 

hari. Ketiga, menurut Bappenas, kemiskinan adalah kondisi di mana seseorang atau 

sekelompok orang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya, untuk mempertahankan atau 

mengembangkan kehidupan yang bermartabat (Nugroho, 2013: 75-76). 
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Agar pemberdayaan masyarakat yang akan dilakukan mampu membebaskan 

masyarakat dari kemiskinan, maka perlu ditetapkan tujuan pemberdayaan masyarakat, 

sebagai berikut: Pertama, enabling, yaitu menciptakan suasana, situasi, atau kondisi 

yang memungkinkan potensi masyarakat dapat berkembang. Kedua, empowering, 

yaitu memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat. Ketiga, 

protecting, yaitu melindungi dan membela kepentingan masyarakat yang lemah 

(Nugroho, 2013:120). 

Tujuan pemberdayaan masyarakat haruslah sungguh-sungguh diperjuangkan 

pencapaiannya oleh stakeholders. Untuk itu, Rukminto Isbandi Adi (2008) memberi 

saran, sebagai berikut: Pertama, berupaya menghadirkan kembali pengalaman yang 

memberdayakan dan pengalaman yang tidak memberdayakan (recall depowering and 

empowering experience); Kedua, mendiskusikan alasan mengapa pengalaman itu 

dapat terjadi (discuss reasons for depowerment and empowerment);  Ketiga, perlu 

melakukan identifikasi masalah dan proyek yang dibutuhkan (identify one problem 

and project); Keempat, mengidentifikasi basis daya yang dapat digunakan untuk 

melakukan perubahan (identify useful power bases); Kelima, mengembangkan suatu 

rencana aksi dan implementasinya (develop and implement action plans). 

Uniknya, pada umumnya empowerment (pemberdayaan) masih berada pada 

agenda kegiatan, sebagai suatu konsep manajemen. Padahal seharusnya empowerment 

merupakan suatu gerakan sosial nyata, yang dimaksudkan untuk memfasilitasi dan 

membantu masyarakat dalam memperoleh kebutuhan, keinginan, dan kepentingannya. 

Untuk itu, empowerment diarahkan pada upaya penciptaan kegiatan keberdayaan, 

yang relevan dengan situasi dan kondisi yang ada di masyarakat. Meskipun 

adakalanya dalam strategi empowerment dilakukan depowering terhadap pihak-pihak 

tertentu (Hennestad, 1998). 

Pandangan Bjorn W. Hennestad (1998) didukung oleh Maritta Torronen dan 

kawan-kawan (2013) dengan mengungkapkan, bahwa saat pelaksanaan pemberdayaan 

masyarakat akan terbentuk siklus, sebagai berikut: Pertama, menciptakan social 

relationship. Kedua, dilanjutkan dengan reciprocity. Ketiga, sehingga menghasilkan 

trust. Keempat, kemudian semakin memperkuat social relationship. 
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Saat mengupayakan cipta kondisi bagi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, 

maka stakeholders harus mampu menyadari bahwa pemberdayaan masyarakat bukan 

sesuatu yang baru di Indonesia. Pada tahun 1960, melalui Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 1960 atau biasa disebut UUPA (Undang-Undang Pokok Agraria) telah digagas 

pemberdayaan masyarakat. UUPA mengamanatkan, bahwa pemberdayaan masyarakat 

merupakan usaha dalam lapangan agraria, untuk meninggikan produksi dan 

kemakmuran masyarakat, serta menjamin bagi setiap anggota masyarakat derajat 

hidup yang sesuai dengan martabat manusia, baik bagi diri sendiri maupun 

keluarganya (Nugroho, 2013:99). 

Para stakeholders juga wajib mengetahui, bahwa ada beberapa pendekatan 

dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat. Sebagai contoh: Pertama, ada 

pendekatan Neo Liberal, yang berpandangan bahwa dalam rangka pemberdayaan 

masyarakat, maka kekuatan pasar perlu diperluas sebesar-besarnya, dan pertumbuhan 

ekonomi dipacu setinggi-tingginya; Kedua, ada pendekatan Sosial Demokrat, yang 

berpandangan bahwa dalam rangka pemberdayaan masyarakat, maka kebutuhan 

masyarakat harus dipenuhi, dan ketidak-setaraan serta eksploitasi di bidang ekonomi 

dan relasi sosial dieliminasi; Ketiga, ada pendekatan yang ditawarkan oleh H.S. 

Dillon, yang menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat harus didahului dengan 

pemahaman, bahwa kebijakan atau program anti kemiskinan akan dapat berhasil 

apabila kaum miskin menjadi aktor utama dalam perang melawan kemiskinan. Oleh 

karena itu, untuk memberdayakan masyarakat miskin dibutuhkan kepedulian, 

komitmen, kebijakan, dan program yang tepat (Nugroho, 2013:99-100). 

Selain itu, stakeholders penting untuk mengenali beberapa konsep pembangunan 

komunitas (masyarakat), agar mereka dapat menentukan konsep pembangunan yang 

sesuai bagi komunitas yang sedang diberdayakannya. Setidaknya ada tiga konsep 

pembangunan komunitas yang sangat perlu diperhatikan, yaitu: Pertama, community 

development, yang menurut United Nations (1998) adalah seluruh proses yang 

dilakukan pemerintah bersama-sama dengan masyarakat yang bersangkutan, dalam 

memperbaiki kondisi sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. Community 

development memiliki prinsip-prinsip (principles), sebagai berikut: (1) Community 

development merupakan pendekatan menyeluruh yang mengarah pada pemenuhan 
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kebutuhan masyarakat. (2) Community development merupakan sebuah proses. (3) 

Pemberdayaan muncul dari pengaruh masyarakat yang luas, partisipasi, dan 

pendidikan masyarakat. (4) Rencana pembangunan disusun sebagai layanan terhadap 

lingkungan. (5) Hasil pembangunan harus memiliki sifat keberlanjutan. (6) Kemitraan 

memberi akses bagi upaya pemenuhan kebutuhan. 

Kedua, community based development, yang menurut Deepa Nurayan (1995: 5 

dan 11-12) adalah model pembangunan yang memusatkan perhatiannya pada perlunya 

keterlibatan stakeholders lokal. Kunci sukses community based development meliputi: 

(1) Strategi menggalang partisipasi masyarakat. (2) Keterlibatan stakeholders. (3) 

Konsultasi. (4) Kegiatan percontohan. (5) Struktur “belajar”. 

Ketiga, community driven development, yang menurut IFAD (International Fund 

for Agricultural Development) adalah program untuk mengatasi kemiskinan di 

pedesaan.  Konsep dan program ini diluncurkan oleh IFAD di wilayah Afrika Barat 

dan Tengah pada tahun 2004. Tujuan community driven development, yaitu: (1) 

membangun dan mengembangan kelembagaan lingkungan, untuk memunculkan 

organisasi masyarakat yang dinamis, (2) membangun infrastruktur pedesaan pada 

tingkat masyarakat, (3) membangkitkan ekonomi lokal pada tingkat masyarakat, dan 

(4) menganeka-ragamkan sumberdaya eksternal untuk mendukung community based 

organizations (IFAD, 2009:10) 

 

B. Proses Penguatan Potensi 

 

Setelah proses cipta kondisi berhasil dilakukan, proses berikutnya dalam 

pemberdayaan masyarakat adalah penguatan potensi. Stakeholders pemberdayaan 

masyarakat telah mengerti bahwa masyarakat memiliki potensi, yang selanjutnya 

potensi tersebut harus diperkuat, agar semakin nampak nyata peluang pemanfaatannya 

dan sekaligus kegunaannya bagi masyarakat. 

Untuk itu, Aristiono Nugroho dan kawan-kawan (2013:120-121) mengingatkan 

tentang adanya strategi pemberdayaan masyarakat berbasis komunikasi, yang 

meliputi: Pertama, pengembangan komunikasi dengan cara membangun interaksi 

antara pihak yang memberdayakan (fasilitator) dengan masyarakat (pihak yang 
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diberdayakan). Kedua, pengintegrasian aliansi mitra strategis, dengan cara melibatkan 

mereka secara aktif. Ketiga, melakukan pendekatan langsung melalui penggalangan 

kerjasama antar unsur dalam mitra strategis, serta menggalang dukungan masyarakat 

melalui tokoh-tokohnya. 

Selain strategi pemberdayaan masyarakat berbasis komunikasi, stakeholders 

juga dapat menerapkan strategi pemberdayaan masyarakat berbasis kebutuhan, yang 

meliputi: Pertama, pemenuhan kebutuhan dasar (basic need). Kedua, penyediaan 

mekanisme untuk mencegah proses pemiskinan lebih lanjut (safety net). Ketiga, 

penyelenggaraan alternative development, yang didukung oleh penyelenggaraan 

inclusive democracy, untuk mendukung terwujudnya economic growth, gender 

equality, dan inter-generational equity. Keempat, penerapan paradigma pembangunan 

yang bersifat people centered, participatory, empowering, dan sustainable (Nugroho, 

2013: 121). 

Sementara itu, Eko Dermawan (dalam Nugroho, 2013: 122-124) menawarkan 

strategi pemberdayaan masyarakat, yang disebut ACTORS (Authority, Confidence / 

Competence, Truth, Opportunity, Responsibility, and Support) dengan penerapan 

sebagai berikut: Pertama, memberi authority (wewenang) kepada masyarakat, untuk 

melakukan perubahan tertentu, sebagai respon atas situasi dan kondisi yang 

dihadapinya. Kedua, menumbuhkan confidence (rasa percaya diri) dan competence 

(kesanggupan) masyarakat, untuk melakukan perubahan. Ketiga, menanamkan truth 

(keyakinan) pada masyarakat, bahwa potensi yang mereka miliki dapat dimanfaatkan 

dan dikembangkan sesuai dengan kepentingan masyarakat yang bersangkutan. 

Keempat, memberi opportunity (kesempatan) pada masyarakat, agar mengembangkan 

diri melalui perubahan tertentu. Kelima, membangkitkan adanya responsibility (rasa 

tanggungjawab) masyarakat, untuk melakukan perubahan tertentu bagi pemenuhan 

kepentingannya. Keenam, memberi support (dukungan) pada masyarakat, sehingga 

perubahan dapat dilakukan, dan kepentingannya dapat  dipenuhi. 

Untuk memperkuat potensi masyarakat, stakeholders pemberdayaan masyarakat 

perlu memperhatikan level pemberdayaan yang akan dilakukannya, yaitu: Level 

Pertama, berupa penyuluhan, yang dimaksudkan untuk membangun kesadaran 

masyarakat; Level Kedua, berupa pelatihan, yang dimaksudkan untuk membangun 
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solidaritas. Pada level ini juga dilaksanakan penyuluhan, sebelum dilakukannya 

pelatihan; Level Ketiga, berupa pendampingan, yang dimaksudkan untuk membangun 

keberdayaan. Pada level ini juga dilaksanakan penyuluhan dan pelatihan, sebelum 

dilakukannya pendampingan. 

Sebelum melakukan penguatan potensi masyarakat, stakeholders perlu terlebih 

dahulu melaksanakan inventarisasi potensi, yang terdiri dari: Pertama, land mapping, 

yang meliputi topografi, kemampuan tanah, pemanfaatan tanah, penggunaan tanah, 

penguasaan tanah, pemilikan tanah, dan lain-lain. Kedua, social mapping, yang 

meliputi: (1) demografi, dengan substansi berupa jumlah penduduk, dan komposisi 

penduduk menurut usia, gender, matapencaharian (profesi), agama, dan pendidikan. 

(2) sosiografi, dengan substansi berupa nilai, kepercayaan, mitos, kebiasaan, adat 

istiadat, karakter, pola hubungan sosial, pola komunikasi, pengalaman, motif, dan 

kekuatan sosial. 

Salah satu potensi yang ada di masyarakat, yang berpeluang untuk dilakukan 

penguatan, yaitu livelihood. Elizabeth Walter (2004) menjelaskan, bahwa livelihood 

(Bahasa Indonesia: “penghidupan”), adalah cara yang dilakukan seseorang untuk 

mendapatkan sejumlah uang, yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan diri 

dan keluarganya. Selanjutnya, Aristiono Nugroho dan kawan-kawan (2011:10) 

mengungkapkan, bahwa strategi livelihood yang dilakukan oleh masyarakat, terutama 

di pedesaan, meliputi: Pertama, strategi on-farm, yaitu livelihood yang berbasis pada 

berbagai aktivitas di tanah pertanian. Kedua, strategi off-farm, yaitu livelihood yang 

berbasis pada berbagai aktivitas di luar tanah pertanian , namun masih berkaitan 

dengan tanah pertanian. Ketiga, strategi non-farm, yaitu livelihood yang berbasis pada 

berbagai aktivitas yang tidak berkaitan dengan pertanian 

Selain livelihood, potensi yang ada di masyarakat, yang berpeluang untuk 

dilakukan penguatan, yaitu pranata sosial. Aristiono Nugroho dan kawan-kawan 

(2014:104) menjelaskan, bahwa pranata sosial berisi: Pertama, nilai, yaitu persepsi 

tentang baik-buruk, benar-salah, dan indah-vulgar. Kedua, norma, yaitu ketentuan 

yang mengatur interaksi sosial. Ketiga, pola perilaku yang dibakukan, atau biasa 

disebut “prosedur umum”, yaitu perilaku atas hal-hal tertentu yang telah disepakati 
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untuk diekspresikan. Keempat, sistem hubungan, yaitu jaringan peran dan status yang 

menjadi wahana untuk melaksanakan perilaku. 

Aristiono Nugroho dan kawan-kawan dalam buku “Tanah Hutan Rakyat: 

Instrumen Kesejahteraan dan Konservasi di Desa Kalimendong” (2014) menjelaskan, 

bahwa perubahan perilaku masyarakat dapat dilakukan secara bertahap, yang diawali 

dengan mengubah secara perlahan-lahan pranata sosial yang berlaku di masyarakat. 

Peristiwa ini terjadi di Desa Kalimendong, Kecamatan Leksono, Kabupaten 

Wonosobo. Pada bukunya, Aristiono Nugroho dan kawan-kawan menguraikan, bahwa 

masyarakat Desa Kalimendong berubah dari tidak sejahtera dan tidak menghormati 

lingkungan pada tahun 1965, menjadi sejahtera dan menghormati lingkungan pada 

tahun 2013. Ternyata masyarakat di desa ini membutuhkan waktu 48 tahun, untuk 

berubah semakin baik, yaitu semakin mampu mensinergikan antara aspek sosio-

ekologis dengan sosio-ekonomis. Uniknya, hal ini dilakukan oleh para kepala desa 

secara silih berganti sejak tahun 1965 hingga tahun 2013. 

Potensi masyarakat perlu diperkuat, agar mereka mampu menghadapi dinamika 

kehidupan, yang semakin berat dan menuntut kesiapan dan kesanggupan yang baik. 

Untuk itu, masyarakat perlu didorong agar bersedia berpartisipasi dalam berbagai 

kegiatan yang akan mampu memberdayakan mereka. Taliziduhu Ndraha (1990) 

mengungkapkan, bahwa partisipasi masyarakat dapat terjadi dalam empat tahap, yaitu: 

Pertama, tahap pembentukan keputusan. Kedua, tahap pelaksanaan. Ketiga, tahap 

pemanfaatan hasil. Keempat, tahap evaluasi. 

Sementara itu, Y. Slamet dalam buku, “Pembangunan Masyarakat Berwawasan 

Partisipasi”, yang diterbitkan oleh Sebelas Maret University Press (1994:89) 

menjelaskan, bahwa menurut Ericson, partisipasi masyarakat dapat terjadi dalam tiga 

tahapan, yaitu: Pertama, tahap perencanaan atau idea planning stage. Kedua, tahap 

pelaksanaan atau implementation stage. Ketiga, tahap pemanfaatan atau utilization 

stage. 

Salah satu faktor internal yang mempengaruhi partisipasi masyarakat, adalah 

perilaku individu. Slamet (1994:97) menjelaskan, bahwa perilaku individu memiliki 

hubungan erat dengan umur, jenis kelamin, pengetahuan, pekerjaan, dan penghasilan. 

Sementara itu, Plumer (dalam Sulistiyani, 2004:27) menjelaskan, bahwa partisipasi 
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masyarakat juga ditentukan oleh: (1) pengetahuan dan keahlian, (2) pekerjaan, (3) 

tingkat pendidikan, (4) jenis kelamin, dan (5) kepercayaan terhadap budaya tertentu. 

Partisipasi merupakan hal penting, saat masyarakat akan didorong untuk 

memperkuat potensinya. Oleh karena itu, stakeholders harus mampu mempengaruhi 

masyarakat, agar mengerti tentang potensi yang dimiliki dan bersedia menguatkannya. 

Bahkan Sunarti (2003:9) berkeyakinan, bahwa pengampu kepentingan (stakeholders) 

adalah pihak yang paling utama dalam mempengaruhi masyarakat. Para pengampu 

kepentingan mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam suatu kegiatan, karena 

kegiatan itu berhubungan dengan kepentingan masyarakat. 

 

C. Proses Perlindungan Kepentingan 

 

Ketika Sunarti (2003:9) berkeyakinan, bahwa stakeholders adalah pihak yang 

paling utama dalam mempengaruhi masyarakat, maka hal ini haruslah dikarenakan 

kegiatan itu berhubungan dengan kepentingan masyarakat. Tepatnya, stakeholders 

pemberdayaan masyarakat harus berupaya dengan sungguh-sungguh melindungi 

kepentingan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat tidak diperbolehkan mendorong 

masyarakat melakukan sesuatu, yang: (1) tidak sesuai kepentingan masyarakat, dan (2) 

tidak melindungi kepentingan masyarakat. 

Oleh karena itu, program atau kegiatan pemberdayaan masyarakat dirumuskan 

dengan memperhatikan beberapa aspek, sebagai berikut: Pertama, jumlah dan lokasi 

pemberdayaan, yang harus memuat rencana: (1) jumlah desa atau kelurahan yang 

masyarakatnya akan diberdayakan, serta (2) letak desa atau kelurahan baik secara 

administratif (berkaitan dengan perijinan). maupun secara geografis (berkaitan dengan 

aksesibilitas atau keterjangkauan); 

Kedua, jumlah kepala keluarga atau kelompok yang akan diberdayakan, agar 

dapat diperhitungkan kemampuan tiap kegiatan dalam memberdayakan. Selain itu, 

harus ditetapkan jenis kegiatan yang akan dikembangkan, dengan mempertimbangkan 

kondisi sosial dan potensi sumberdaya, misalnya: (1) kegiatan pelestarian sumberdaya 

alam, (2) penyadaran masyarakat, (3) pengembangan usaha tani atau usaha produktif 

lainnya, dan (4) pengembangan ekowisata; 
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Ketiga, penentuan pemasaran produk, yang dirumuskan dengan memperhatikan 

adanya produk sejenis di pasaran dan peluang mengatasinya, misalnya: membentuk 

jaringan usaha pemasaran produk. Selain itu, perlu ditentukan kelembagaannya, yang 

dirumuskan dengan mempertimbangkan bentuk kelembagaan yang paling sesuai 

dengan kemampuan masyarakat yang diberdayakan, dan kemampuan lembaga tersebut 

dalam memasarkan produk. Selanjutnya berupa penentuan pembiayaan, yang 

dirumuskan dengan memprtimbangkan kemungkinan bila biaya ditanggung oleh 

masyarakat, pemerintah, atau donatur (pengusaha). 

Proses melindungi kepentingan masyarakat juga dilakukan pada saat menyusun 

perencanaan. Sebagaimana diketahui makna rencana pemberdayaan masyarakat tidak 

dapat dilepaskan dari makna perencanaan. Perencanaan merupakan proses: (1) yang 

berulang, (2) yang menetapkan langkah-langkah atau aktivitas pemberdayaan 

masyarakat, (3) yang harus dilaksanakan, (4) termasuk rencana monitoring dan 

evaluasi (monev) terhadap tujuan dan sasaran yang diharapkan. Dengan demikian 

perencanaan merupakan sesuatu yang penting, termasuk dalam menciptakan adanya 

mekanisme umpan balik (feedback) terhadap keseluruhan proses pemberdayaan 

masyarakat, sehingga dapat dilakukan perbaikan terhadap rencana yang telah disusun. 

Sesungguhnya ada empat langkah, yang diperlukan dalam penyusunan rencana 

pemberdayaan masyarakat, yaitu: Pertama, menetapkan tujuan dalam pelaksanaan 

pemberdayaan masyarakat. Kedua, mengidentifikasi keadaan masyarakat saat ini, 

yang terdiri dari: (1) kondisi sosial dan ekonomi, (2) potensi masyarakat, (3) peluang 

pasar, dan (4) lain-lain. Ketiga, mengidentifikasi berbagai kemudahan, hambatan, dan 

permasalahan. Keempat, mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan. 

Sementara itu, stakeholders dalam pemberdayaan masyarakat ditetapkan dengan 

mempertimbangkan empat unsur penting, sebagai berikut: Pertama, pihak pemerintah 

yang berwenang atas suatu wilayah, dan yang berwenang atas sektor yang akan 

diberdayakan. Kedua, pihak penerima manfaat (benefeciaries), yaitu masyarakat yang 

akan diberdayakan. Ketiga, pihak pendamping atau fasilitator, yaitu pihak yang 

melakukan pendampingan masyarakat dalam seluruh kegiatan. Keempat, pihak 

sponsor atau donatur, yang menyediakan atau memberi bantuan serta dukungan 

finansial dan material. 
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Oleh karena penerima manfaat (benefeciaries) dalam pemberdayaan masyarakat 

adalah anggota masyarakat yang akan diberdayakan, maka ia ditentukan dengan 

memperhatikan hal-hal, sebagai berikut: Pertama, mereka adalah anggota masyarakat 

yang merupakan bagian dari masyarakat yang akan diberdayakan. Kedua, mereka 

memiliki potensi untuk diberdayakan, karena relevan dengan: (1) jenis kegiatan yang 

akan dikembangkan, (2) produk yang akan dipasarkan, (3) kelembagaan yang akan 

dibentuk atau dikembangkan, dan (4) biaya yang tersedia. 

Selanjutnya, pemberdayaan masyarakat dapat dilaksanakan dengan melakukan 

tindakan-tindakan, sebagai berikut: Pertama, membangun kesefahaman dengan pihak 

terkait. Kedua, membangun kelembagaan sebagai wadah diskusi dan pembelajaran. 

Ketiga, menyiapkan tenaga-tenaga pendamping (asistensi) atau fasilitator. Keempat, 

memberi pelatihan profilling wilayah. Kelima, melakukan supervisi atas pelaksanaan 

profilling wilayah oleh masyarakat. Keenam, melakukan pelatihan teknis rencana 

kegiatan (misal: konservasi tanah). Ketujuh, melakukan pengembangan ekonomi 

produktif (terkait konservasi tanah). Kedelapan, membangun kemitraan strategis yang 

saling menguntungkan. Kesembilan, melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan 

pemberdayaan masyarakat. 

Untuk menguji kesahihan atau ketepatan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat 

yang mampu melindungi kepentingan masyarakat, maka perlu diperhatikan empat 

pertanyaan berikut ini: Pertama, apa yang masyarakat inginkan? Kedua, apa yang 

masyarakat miliki? Ketiga, bagaimana masyarakat dapat menggunakan yang mereka 

miliki, untuk mendapatkan yang mereka inginkan? Keempat, apa yang akan terjadi 

bila masyarakat mendapatkannya? 

Ketika pemberdayaan masyarakat ternyata memberi output dan outcome yang 

tidak sesuai dengan tujuan pelaksanaannya, maka kondisi ini berpotensi menimbulkan 

konflik pasca pelaksanaan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, perlu disiapkan 

manajemen konflik pasca pelaksanaan, yang pada dasarnya berupa exit strategy. Ada 

pula pihak yang memaknai exit strategy, sebagai beberapa tahapan atau langkah yang 

perlu ditempuh untuk mengakhiri kegiatan yang belum memberikan hasil sebagaimana 

yang diharapkan. 
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Dasar rasio dirumuskannya exit strategy adalah adanya beberapa hal yang terkait 

dengan kesulitan (difficult), sebagai berikut: Pertama, ketika sesuatu yang ingin 

dilaksanakan tidak mudah untuk dikerjakan (not easy to do). Kedua, ketika sesuatu 

yang ingin dilaksanakan tidak mudah difahami (not easy to understand). Ketiga, 

ketika sesuatu yang ingin dilaksanakan sulit disetujui (hard to deal with). 

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka rumusan exit strategy hendaklah 

memuat hal-hal, sebagai berikut: Pertama, bila sesuatu yang ingin dilaksanakan tidak 

mudah untuk dikerjakan, maka exit strategy-nya berupa rumusan upaya yang perlu 

dilakukan untuk mengatasi ketidak-mudahan tersebut. Kedua, bila sesuatu yang ingin 

dilaksanakan tidak mudah difahami, maka exit strategy-nya berupa rumusan 

penjelasan tambahan, agar hal-hal yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat 

dapat difahami oleh masyarakat. Ketiga, bila sesuatu yang ingin dilaksanakan sulit 

disetujui, maka exit strategy-nya berupa rumusan untuk menata-ulang kegiatan yang 

ingin dilaksanakan. 

 

RANGKUMAN 

 

Proses cipta kondisi merupakan langkah awal yang perlu dilakukan, saat proses 

pemberdayaan masyarakat. Pada langkah awal ini, stakeholders atau para pemangku 

kepentingan perlu memiliki pengertian yang sama, tentang pemberdayaan masyarakat. 

Setelah memiliki pengertian yang sama, atau mampu memberi makna yang sama pada 

pemberdayaan masyarakat, maka dilanjutkan dengan upaya memahami, bahwa pada 

umumnya pemberdayaan masyarakat dimaksudkan untuk membebaskan masyarakat dari 

kemiskinan. 

Uniknya, pada umumnya empowerment (pemberdayaan) masih berada pada agenda 

kegiatan, sebagai suatu konsep manajemen. Padahal seharusnya empowerment 

merupakan suatu gerakan sosial nyata, yang dimaksudkan untuk memfasilitasi dan 

membantu masyarakat dalam memperoleh kebutuhan, keinginan, dan kepentingannya. 

Oleh karena itu, saat mengupayakan cipta kondisi bagi pelaksanaan pemberdayaan 

masyarakat, maka stakeholders harus mampu menyadari bahwa pemberdayaan 

masyarakat bukan sesuatu yang baru di Indonesia. 
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Pada tahun 1960, melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 atau biasa disebut 

UUPA (Undang-Undang Pokok Agraria) telah digagas pemberdayaan masyarakat. 

Meskipun kemudian berkembang berbagai pendekatan dalam pelaksanaan pemberdayaan 

masyarakat. Selain itu, stakeholders perlu mengenali beberapa konsep pembangunan 

komunitas (masyarakat), agar mereka dapat menentukan konsep pembangunan yang 

sesuai bagi komunitas yang sedang diberdayakannya. 

Setelah proses cipta kondisi berhasil dilakukan, proses berikutnya dalam 

pemberdayaan masyarakat adalah memperkuat potensi. Stakeholders pemberdayaan 

masyarakat telah mengerti bahwa masyarakat memiliki potensi, yang selanjutnya potensi 

tersebut harus diperkuat, agar semakin nampak nyata peluang pemanfaatannya dan 

sekaligus kegunaannya bagi masyarakat. Untuk itu, stakeholders dapat memilih level 

pemberdayaan masyarakat, yaitu penyuluhan, pelatihan, atau pendampingan. 

Sementara itu potensi masyarakat yang berpeluang untuk dilakukan penguatan 

antara lain livelihood dan pranata sosial. Potensi masyarakat perlu diperkuat, agar mereka 

mampu menghadapi dinamika kehidupan, yang semakin berat dan menuntut kesiapan dan 

kesanggupan yang baik. Untuk itu, masyarakat didorong agar bersedia berpartisipasi 

dalam berbagai kegiatan yang akan mampu memberdayakan mereka. 

Pemberdayaan masyarakat tidak diperbolehkan mendorong masyarakat melakukan 

sesuatu, yang tidak sesuai kepentingan masyarakat, serta tidak melindungi kepentingan 

masyarakat. Proses melindungi kepentingan masyarakat ini dilakukan sejak menyusun 

perencanaan. Caranya dengan memeriksa: apa yang masyarakat inginkan? apa yang 

masyarakat miliki? bagaimana masyarakat dapat menggunakan yang mereka miliki, 

untuk mendapatkan yang mereka inginkan? dan, apa yang akan terjadi bila masyarakat 

mendapatkannya? 

 

EVALUASI 

 

1. Apa yang harus dilakukan stakeholders pemberdayaan masyarakat saat proses cipta 

kondisi? 

2. Mengapa pemberdayaan masyarakat haruslah berupa gerakan sosial yang nyata? 
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3. Bagaimana perkembangan pendekatan dan konsep pembangunan komunitas dalam 

konteks pemberdayaan masyarakat? 

4. Bagaimana cara memperkuat potensi masyarakat dalam bingkai pemberdayaan 

masyarakat? 

5. Mengapa livelihood dan pranata sosial mendapat perhatian serius dalam 

pemberdayaan masyarakat? 

6. Bagaimana cara memeriksa rencana pemberdayaan masyarakat yang memiliki peluang 

untuk berhasil? 
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