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MODUL  VI 

RANCANGAN  KEGIATAN  PEMBERDAYAAN  MASYARAKAT 

 

 

A. Pengertian Kegiatan 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. 

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka kegiatan pemberdayaan masyarakat 

merupakan kegiatan yang dirancang khusus untuk memberi kekuasaan, mengalihkan 

kekuatan, atau mendelegasikan sebagian otoritas kepada masyarakat. Selain itu, 

kegiatan pemberdayaan masyarakat merupakan kegiatan yang dirancang khusus untuk 

memberi kemampuan atau keberdayaan kepada masyarakat. 

Pada akhirnya kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dirancang oleh 

stakeholders akan menimbulkan siklus, yang menurut Maritta Torronen dan kawan-

kawan (2013) sebagai berikut: Pertama, menciptakan social relationship. Kedua, 

dilanjutkan dengan reciprocity. Ketiga, sehingga menghasilkan trust. Keempat, 

kemudian semakin memperkuat social relationship.  

Siklus yang muncul dapat dikatakan bermanfaat dan memberdayakan, bila 

masyarakat bersedia berpartisipasi dalam kegiatan yang dirancang oleh stakeholders. 

Oleh karena itu, saat sedang merancang kegiatan pemberdayaan masyarakat perlu 

diperhatikan beberapa literatur, sebagai berikut: Pertama, buku “Designing Social 

Capital Sensitive Participation Methodologies,” karya Tristan Claridge, tahun 2004, 

yang diterbitkan oleh IFAD (International Fund for Agricultural Development) di 

Rome. Kedua, buku “Community Participation and Empowerment: Putting Theory 

into Practice,” karya David Wilcox, tahun 1994, yang diterbitkan oleh Joseph 

Rowntree Foundation di London. Ketiga, artikel “Native Participation in Land 

Management Planning in Alaska,” karya Thomas J. Gallagher, tahun 1988, yang 
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dimuat dalam Land Management Planning Journal, volume 41, number 2, halaman 91-

98. Keempat, artikel “Citizen Participation: Practice in Search of Theory,” karya 

Norman Wengert, yang dimuat dalam Natural Resources Journal, Volume: 16, 

halaman: 23 – 40. 

 

B. Kegiatan Penggalangan Partisipasi Masyarakat 

 

Rancangan kegiatan pemberdayaan masyarakat dimaksudkan untuk membantu 

masyarakat agar sanggup meningkatkan kemampuannya dalam menghadapi dinamika 

kehidupan dan dapat mengatasi persoalannya sehari-hari, terutama yang terkait dengan 

peningkatan kesejahteraan. Untuk itu, partisipasi dalam suatu kegiatan pemberdayaan 

merupakan prasyarat penting bagi keberhasilan kegiatan tersebut. 

Kelly (dalam Tristan Claridge, 2004:23) menjelaskan, bahwa partisipasi adalah 

suatu proses yang melibatan komunitas lokal dalam hal-hal yang berdampak bagi 

dirinya atau komunitas tersebut. Sementara itu, Lyons M., Smuts C., dan Stephens A. 

(dalam Tristan Claridge, 2004:25) mengungkapkan, bahwa partisipasi (participation) 

dan pemberdayaan (empowerment) tidak dapat dipisahkan. Keduanya berbeda tetapi 

saling tergantung satu sama lain, agar dapat memberi makna dan manfaat. Partisipasi 

merupakan representasi tindakan atau bagian dari tindakan dalam proses pengambilan 

keputusan, sedangkan pemberdayaan merupakan representasi pembagian pengendalian 

dalam partisipasi, untuk mempengaruhi alokasi sumberdaya dan pengambilan 

keputusan. 

Partisipasi memiliki level atau tingkatan, mulai dari yang paling rendah tingkat 

partisipasi masyarakatnya (yaitu: manipulation), hingga yang paling tinggi tingkat 

partisipasi masyarakatnya (yaitu: citizen control). Telah menjadi pengetahuan umum, 

bahwa David Wilcox (1994:1-3) menjelaskan level of participation, sebagai berikut: 

Pertama, manipulation (manipulasi), adalah tingkat partisipasi yang paling rendah, 

yaitu ketika sebagian anggota masyarakat hanya ditempatkan sebagai anggota badan 

penasehat (advising board), untuk mendukung dan menyetujui tindakan penguasa. 

Kedua, therapy (penyembuhan), adalah tingkat partisipasi yang satu tingkat lebih 

tinggi dari manipulation, yaitu ketika masyarakat diposisikan seolah-olah “pasien 
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rumah sakit jiwa” yang membutuhkan penyembuhan; sehingga keterlibatan mereka 

dalam suatu kegiatan tidak dimaksudkan untuk mengapresiasi mindset-nya, melainkan 

hanya untuk mengubah mindset-nya. Ketiga, informing (pemberian informasi), adalah 

tingkat partisipasi yang satu tingkat lebih tinggi dari therapy, yaitu ketika masyarakat 

diposisikan sebagai penerima informasi, agar mereka mampu memperjuangkan hak-

haknya. Keempat, consultation (konsultasi), adalah tingkat partisipasi yang satu 

tingkat lebih tinggi dari informing, yaitu ketika masyarakat diposisikan sebagai pihak 

yang didengar keluh-kesahnya, dalam memperjuangkan segenap hak-haknya. Kelima, 

placation (perujukan), adalah tingkat partisipasi yang satu tingkat lebih tinggi dari 

consultation, yaitu ketika masyarakat diposisikan sebagai pihak yang diperhatikan 

atau dipertimbangkan kepentingannya. Keenam, partnership (kemitraan), adalah 

tingkat partisipasi yang satu tingkat lebih tinggi dari placation, yaitu ketika 

masyarakat diposisikan sebagai mitra oleh penguasa, sehingga ada pembagian tugas 

dan tanggungjawab antara masyarakat dengan penguasa. Ketujuh, delegated power 

(pendelegasian kewenangan), adalah tingkat partisipasi yang satu tingkat lebih tinggi 

dari partnership, yaitu ketika masyarakat diposisikan sebagai pihak yang memperoleh 

pendelegasian kewenangan dari penguasa, sehingga mereka mampu mendapatkan 

manfaat dari suatu program (kegiatan) berdasarkan kepentingannya. Kedelapan, 

citizen control (pengendalian oleh masyarakat), adalah tingkat partisipasi yang satu 

tingkat lebih tinggi dari delegated power, yaitu ketika masyarakat diposisikan sebagai 

penentu dan pengendali suatu program (kegiatan), sehingga sungguh-sungguh sesuai 

dengan kepentingan masyarakat. 

Sementara itu, Norman Wengert, 1976:25-27 menjelaskan, bahwa partisipasi 

merupakan suatu instrumen atau alat bagi pelaksanaan kebijakan, perolehan legitimasi, 

perbaikan informasi, resolusi konflik, dan sebagai instrumen bagi terapi sosial. Secara 

detail Norman Wengert mengungkapkan, bahwa partisipasi merupakan: Pertama, 

instrumen kebijakan (policy), ketika partisipasi diwacanakan sebagai pendukung 

keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan tertentu. Kedua, instrumen strategi 

(strategy), ketika partisipasi diwacanakan sebagai alat untuk melayani kebutuhan 

pihak tertentu dalam perolehan legitimasi, dukungan legislatif, dan dukungan politik. 

Ketiga, instrumen komunikasi (communication), ketika partisipasi diwacanakan 
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sebagai bagian dari upaya perbaikan informasi yang akan diinputkan ke dalam proses 

pengambilan keputusan. Keempat, instrumen resolusi konflik (conflict resolution), 

ketika partisipasi diwacanakan sebagai upaya, untuk menurunkan ketegangan para 

pihak yang sedang bertikai, dan mencari solusi atas konflik yang sedang dihadapi. 

Kelima, instrumen terapi sosial (social therapy), ketika partisipasi diwacanakan 

sebagai cara atau terapi dalam mengatasi situasi atau kondisi sosial tertentu. 

Berbeda dengan David Wilcox yang berbicara tentang level of participation, 

Norman Wengert selain berbicara tentang partisipasi sebagai instrumen, juga berbicara 

tentang partisipasi dalam konteks kekuasaan (Wengert, 1976:33-36), sebagai berikut: 

Pertama, seizure of power (perebutan kekuasaan), ketika partisipasi publik yang 

terjadi dimaksudkan untuk membentuk suatu perubahan melalui perebutan kekuasaan. 

Kedua, community power (kekuasaan komunitas), ketika partisipasi publik menjadi 

bagian proses pengambilan keputusan. Ketiga, the governing elite (elit pengelola), 

ketika partisipasi publik yang menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan 

diintervensi oleh kelompok elit, untuk kepentingan kelompok elit. 

Ketika stakeholders pemberdayaan masyarakat berupaya merancang kegiatan 

pemberdayaan masyarakat, dan berharap adanya partisipasi masyarakat hendaklah ia 

memperhatikan penjelasan Thomas J. Gallagher (1987:91) tentang adanya problem  

dalam partisipasi. Thomas J. Gallagher mengungkapkan, bahwa problem  dalam 

partisipasi dapat terjadi, ketika: Pertama, masyarakat telah overload dengan berbagai 

rencana yang ditawarkan. Kedua, ada perbedaan kebiasaan dan budaya antara 

masyarakat dengan agen perubahan. Ketiga, adakalanya tanpa sengaja agen perubahan 

menekan masyarakat. Keempat, ada perbedaan gaya komunikasi antara masyarakat 

dengan agen perubahan. 

 

C. Urgensi Rancangan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat 

 

Rancangan kegiatan pemberdayaan masyarakat merupakan sesuatu hal yang 

penting bagi masyarakat, karena realisasi kegiatan ini dapat memberi kekuasaan, 

mengalihkan kekuatan, mendelegasikan sebagian otoritas, dan membangun suatu  

kemampuan atau keberdayaan masyarakat. Tetapi beberapa hal penting ini dapat 
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dirancang dan ditempuh secara berbeda berdasarkan pendekatan dalam pelaksanaan 

pemberdayaan masyarakat yang dipilih oleh stakeholders. 

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). 

Berdasarkan adanya perbedaan pendekatan tersebut, maka urgensi kegiatan 

pemberdayaan masyarakat yang ditampilkan dalam suatu rancangan kegiatan juga 

berbeda-beda. Sebagai contoh: Pertama, bila yang digunakan adalah pendekatan neo 

liberal, maka urgensi kegiatan pemberdayaan masyarakat terletak pada perluasan pasar 

dan pertumbuhan ekonomi. Kedua, bila yang digunakan adalah pendekatan sosial 

demokrat, maka urgensi kegiatan pemberdayaan masyarakat terletak pada pemenuhan 

kebutuhan masyarakat dan eliminasi terhadap ketidak-setaraan dan eksploitasi relasi 

sosial. Ketiga, bila yang digunakan adalah pendekatan yang ditawarkan oleh H.S. 

Dillon, maka urgensi kegiatan pemberdayaan masyarakat terletak pada upaya untuk 

mengentaskan kemiskinan yang banyak terjadi di lapisan bawah masyarakat.       

 

D. Tujuan Rancangan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat 

 

Kegiatan pemberdayaan masyarakat haruslah dirancang sesuai tujuan yang telah 

ditetapkan oleh stakeholders, seperti: Pertama, enabling, yaitu menciptakan suasana, 

situasi, atau kondisi yang memungkinkan potensi masyarakat dapat berkembang. 

Kedua, empowering, yaitu memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat. 
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Ketiga, protecting, yaitu melindungi dan membela kepentingan masyarakat yang 

lemah (Nugroho, 2013:120). 

Ketika tujuan telah ditetapkan, maka tujuan tersebut harus dikomunikasikan 

dengan baik kepada masyarakat yang akan diberdayakan. Untuk itu perlu ditempuh 

langkah sebagai berikut: Pertama, mengembangkan komunikasi dengan masyarakat 

melalui interaksi antara pihak yang memberdayakan (fasilitator) dengan masyarakat 

(pihak yang diberdayakan). Kedua, mengintegrasikan 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 (Nugroho, 2013:120-121). 

Selain dikomunikasikan, tujuan yang telah ditetapkan juga harus relevan dengan 

kebutuhan masyarakat yang akan diberdayakan, maka tujuan tersebut harus diuji atau 

diperiksa dengan cara, sebagai berikut: Pertama, apakah tujuan yang telah ditetapkan 

mampu memenuhi kebutuhan dasar (basic need)? Kedua, apakah tujuan yang telah 

ditetapkan mampu menyediakan mekanisme untuk mencegah proses pemiskinan lebih 

lanjut (safety net)? Ketiga, apakah tujuan yang ditetapkan mampu menyelenggarakan 

alternative development, yang didukung oleh penyelenggaraan inclusive democracy, 

bagi terwujudnya economic growth, gender equality, dan inter-generational equity? 

Keempat, apakah tujuan yang telah ditetapkan mampu menerapkan paradigma 

pembangunan yang memiliki sifat people centered, participatory, empowering, dan 

sustainable (Nugroho, 2013: 121). 

 

E. Strategi Merancang Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat 

 

Strategi adalah pendekatan yang dipilih stakeholders pemberdayaan masyarakat 

dalam pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi kegiatan pada kurun waktu 

tertentu. Untuk itu, stakeholders pemberdayaan masyarakat biasanya perlu melakukan 

koordinasi tim kerja, menetapkan tema kegiatan, mengidentifikasi faktor pendukung 

dan faktor penghambat kegiatan, sesuai dengan prinsip-prinsip rasionalitas, efisiensi, 

dan efektivitas. 
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“Penetapan tema” sebagaimana yang telah disebutkan merupakan sesuatu yang 

penting, karena berdasarkan tema yang telah ditetapkan inilah baru dapat dilakukan 

kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat yang relevan. Sebagai contoh, bila tema 

yang dipilih “community development”, maka dilakukan suatu proses yang melibatkan 

pemerintah bersama-sama dengan masyarakat, dengan maksud untuk memperbaiki 

kondisi sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. Bila tema yang dipilih adalah 

“community based development”, maka dilakukan proses yang memusatkan segenap 

perhatiannya pada keterlibatan stakeholders lokal (Nurayan,1995: 5 dan 11-12). 

Sementara itu, bila tema yang dipilih adalah “community driven development”, maka 

dilakukan proses yang dimaksudkan untuk mengatasi kemiskinan di pedesaan (IFAD, 

2009:10). 

Strategi yang ditetapkan oleh stakeholders pemberdayaan masyarakat juga harus 

memperhatikan visi dan misi kegiatan pemberdayaan yang akan dilaksanakan. Oleh 

karena itu, visi dan misi kegiatan harus ditetapkan terlebih dahulu, karena ia akan 

digunakan sebagai acuan dalam merancang kegiatan pemberdayaan masyarakat, dan 

sekaligus strategi perancangannya. Agar mampu menetapkan strategi secara tepat 

dapat digunakan beberapa beberapa teknik analisis, sebagai berikut: Pertama, analisis 

SWOT, yang terdiri dari strengths, weaknessess, opportunities, dan threats. Kedua, 

analisis PEST, yang terdiri dari political, economic, social, dan technological. Ketiga, 

analisis STEER, yang terdiri dari socio cultural, technological, economic, ecological, 

dan regulatory. 

Untuk melaksanakan strategi yang telah ditetapkan, maka stakeholders harus 

bekerja dalam suatu kesatuan sistem, agar pencapaian kegiatan sesuai dengan yang 

diharapkan. Sebagai contoh: Pertama, stakeholders harus berupaya menghadirkan 

kembali pengalaman memberdayakan dan pengalaman tidak memberdayakan, yang 

pernah dialami oleh masyarakat. Kedua, stakeholders harus berupaya mendiskusikan 

dengan masyarakat yang diberdayakan  tentang hal-hal yang menjadi penyebab 

munculnya pengalaman tersebut. Ketiga, stakeholders harus berupaya melakukan 

identifikasi masalah, dan program yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk mengatasi 

masalah tersebut. Keempat, stakeholders harus berupaya mengidentifikasi basis daya 

yang dapat digunakan untuk melakukan perubahan yang dibutuhkan oleh masyarakat. 
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Kelima, stakeholders harus berupaya mengembangkan rencana aksi dan pelaksanaan 

atas rencana yang telah dibuat (Adi, 2008).      

 

F. Manfaat Rancangan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat 

 

Rancangan kegiatan pemberdayaan masyarakat memiliki langkah-langkah 

tertentu, yang setiap langkahnya telah memiliki manfaat tersendiri, sebagai berikut: 

Pertama, persiapan (engagement), yang dapat dimanfaatkan untuk penyiapan petugas, 

terutama dalam menyamakan persepsi anggota tim. Selain itu juga dapat dimanfaatkan 

untuk menyiapkan kondisi lapangan/lokasi pemberdayaan, seperti: studi kelayakan 

daerah sasaran, mengurus perzinan, menjalin kontak dengan tokoh informal, serta  

menjalin kontak dengan masyarakat. 

Kedua, pengkajian (assessment), yang dimanfaatkan untuk mengidentifikasi 

masalah atau kebutuhan yang dapat dirasakan oleh stakeholders, dan mengidentifikasi 

sumberdaya yang dimiliki. Selain itu juga dapat dimanfaatkan untuk mengkaji derajat 

keterlibatan masyarakat, serta memperhitungkan adanya kebutuhan mendasar yang 

seringkali tidak mampu dikenali oleh masyarakat. 

Ketiga, perencanaan program (designing), yang dapat dimanfaatkan untuk 

memformulasikan tujuan yang ingin dicapai. Perumusan tujuan dilakukan dengan 

mengikuti kaidah SMART (Specific, Measureable, Achieveable, Realistic, and Time-

bound). Selanjutnya langkah ini dapat dimanfaatkan untuk menyusun skala prioritas 

atau urutan pelaksanaan kegiatan berdasarkan substansinya. Selain itu juga dapat 

dimanfaatkan untuk memilih pendekatan dan metode yang akan digunakan, termasuk 

metode yang lebih rinci pada masing-masing kegiatan. Pada saat yang bersamaan juga 

dapat dimanfaatkan untuk menentukan personalia yang bertanggung-jawab pada setiap 

kegiatan, termasuk menyusun waktu pelaksanaan, rencana evaluasi, dan anggaran 

yang dibutuhkan. 

Keempat, implementasi, yang dapat dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan 

sesuai rencana, dan memerinci prosedur operasional dalam pelaksanaan program. 

Selain itu juga dapat dimanfaatkan untuk melaksanakan kerjasama yang baik antara 
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petugas dengan masyarakat, serta meningkatkan peran serta atau partisipasi anggota 

masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan.  

Kelima, evaluasi, yang dapat dimanfaatkan untuk menentukan metode evaluasi, 

dan melakukannya bersama-sama dengan masyarakat. Untuk itu perlu terlebih dahulu 

ditetapkan jenis evaluasi, yaitu evaluasi formative (saat kegiatan masih berlangsung) 

atau evaluasi summative (setelah kegiatan selesai dilaksanakan). Selain itu juga dapat 

dimanfaatkan untuk menjawab beberapa pertanyaan, sebagai berikut: (1) apakah 

rencana sudah dilaksanakan? (2) apakah tujuan sudah tercapai? dan (3) apakah 

kegiatan sudah berjalan efektif serta efisien?    

Keenam, terminasi (disengagement), yang dimanfaatkan untuk menentukan saat 

yang tepat, bagi diakhirinya hubungan secara formal dengan masyarakat, yang selama 

ini terlibat dalam kegiatan. Hal ini dilakukan secara bertahap agar tidak mengejutkan 

masyarakat, dan sekaligus meyakinkan masyarakat bahwa hubungan informal tetap 

akan dilakukan, meskipun kegiatan pemberdayaan masyarakat telah berakhir. 

Sementara itu, secara umum rancangan kegiatan pemberdayaan masyarakat 

memiliki manfaat sebagai berikut: Pertama, meyakinkan adanya upaya untuk 

memberi authority (wewenang) kepada masyarakat, dalam melakukan perubahan 

tertentu, sebagai respon atas situasi dan kondisi yang dihadapinya. Kedua, 

meyakinkan adanya upaya untuk menumbuhkan confidence (rasa percaya diri) dan 

competence (kesanggupan) masyarakat, untuk melakukan berbagai perubahan. Ketiga, 

meyakinkan adanya upaya untuk menanamkan truth (keyakinan) pada masyarakat, 

bahwa potensi yang mereka miliki dapat dimanfaatkan dan dikembangkan sesuai 

dengan kepentingan masyarakat yang bersangkutan. Keempat, meyakinkan adanya 

upaya untuk memberi opportunity (kesempatan) pada masyarakat, agar mampu dan 

bersedia untuk mengembangkan diri melalui berbagai perubahan tertentu yang akan 

dijalaninya. Kelima, meyakinkan adanya upaya yang membangkitkan responsibility 

(rasa tanggungjawab) masyarakat, agar bersedia melakukan perubahan tertentu bagi 

pemenuhan kepentingannya. Keenam, meyakinkan adanya upaya untuk memberi 

support (dukungan) pada masyarakat, sehingga perubahan dapat dilakukan, dan 

kepentingannya dapat  dipenuhi (Eko Dermawan dalam Nugroho, 2013: 122-124) 
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G. Kerangka Acuan Kerja Pemberdayaan Masyarakat 

 

KAK (Kerangka Acuan Kerja) atau TOR (Term Of Reference) adalah suatu 

dokumen yang menginformasikan gambaran umum dan penjelasan mengenai keluaran 

(output) kegiatan yang akan dicapai. KAK atau TOR memiliki fungsi, sebagai berikut: 

Pertama, alat bagi pimpinan untuk melakukan pengendalian kegiatan yang dilakukan 

oleh bawahannya. Kedua, alat bagi para perencana anggaran untuk menilai urgensi 

pelaksanaan kegiatan, terutama dalam kaitannya dengan tugas pokok dan fungsi. 

Ketiga, alat bagi pihak pemeriksa untuk melakukan penilaian atas pelaksanaan atau 

realisasi kegiatan. Keempat, sebagi informasi mengenai output kegiatan, yang 

didukung oleh komponen input, serta tahapan-tahapan yang dibutuhkan, dan cara 

pelaksanaannya. 

Secara umum pokok bahasan dalam KAK atau TOR, sebagai berikut: Pertama, 

Latar Belakang, memuat: (1) Dasar Hukum Tugas, Fungsi, atau Kebijakan, memuat 

penjelasan mengenai dasar hukum (peraturan perundangan yang berlaku) yang terkait 

dengan tugas, fungsi, atau kebijakan yang menjadi landasan kegiatan. (2) Gambaran 

Umum, memuat penjelasan secara singkat mengapa (why) kegiatan tersebut 

dilaksanakan, dan alasan penting yang menjadi dasar kegiatan tersebut dilaksanakan, 

serta keterkaitan kegiatan yang dipilih dengan keluaran (output) kegiatan dalam 

mendukung pencapaian sasaran dan kinerja program, yang pada akhirnya akan 

mendukung pencapaian kebijakan. 

Kedua, Penerima Manfaat, memuat penjelasan mengenai siapa saja yang akan 

menerima manfaat atas tercapainya keluaran kegiatan tersebut. Penjelasan ini harus 

logis dan rasional, terutama penjelasan mengenai keterkaitan atau relasi antara para 

penerima manfaat dengan kegiatan yang akan dilaksanakan. Bila penyusun KAK atau 

TOR tidak mampu memperlihatkan keterkaitannya, maka ia dianggap keliru ketika 

menyebut pihak tertentu sebagai penerima manfaat. 

Ketiga, Strategi Pencapaian, memuat: (1) Metode Pelaksanaan, yang memuat 

penjelasan mengenai metode apa yang akan dipilih / dilakukan (how) dalam rangka 

melaksanakan aktivitas untuk mencapai keluaran kegiatan yang telah ditetapkan. 

Misalnya dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, apakah akan dilakukan 
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melalui cara penyuluhan, pelatihan, atau pendampingan; (2) Tahapan dan Waktu 

Pelaksanaan, memuat penjelasan mengenai tahapan-tahapan dalam pencapaian 

sasaran, berupa penjelasan dari masing-masing komponen input (what, how, who, dan 

where). Tepatnya, bagaimana komponen input tersebut dilaksanakan, serta jadwal 

pelaksanaan (when) dari masing-masing komponen input, berupa time table. 

Keempat, Waktu Pencapaian, memuat penjelasan mengenai kapan keluaran 

kegiatan tersebut akan dicapai. Apakah selama beberapa bulan, selama beberapa tahun 

berjalan, atau terus menerus setiap tahun. Misalnya dalam pelaksanaan pemberdayaan 

masyarakat, bila penyusun KAK atau TOR berencana melaksanakan pendampingan 

terhadap masyarakat, maka perlu dijelaskan berapa waktu yang dibutuhkan untuk 

penyuluhan, waktu yang dibutuhkan untuk pelatihan, dan akhirnya waktu yang 

dibutuhkan untuk pendampingan. Dengan penjelasan ini maka pembaca KAK atau 

TOR dapat mengetahui waktu pencapaian keluaran kegiatan secara keseluruhan. 

Dalam konteks pemberdayaan masyarakat, KAK atau TOR yang dibuat mirip 

KAK atau TOR pada umumnya, hanya saja ada beberapa penyesuaian atau penekanan 

pada bagian-bagian tertentu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan pemberdayan 

masyarakat. Untuk itu dapat diperhatikan sistematika KAK atau TOR Pemberdayaan 

Masyarakat, sebagai berikut: 

1. Latar Belakang 

a. Dasar Hukum 

b. Land and Social Mapping 

c. Dasar Pemikiran 

d. Peluang Keberhasilan 

2. Tujuan Kegiatan 

3. Output (Hasil atau Keluaran Kegiatan) 

4. Outcome (Dampak Kegiatan) 

a. Dampak Sosial 

b. Dampak Hukum 

c. Dampak Teknis 

d. Dampak Ekonomi  

5. Pelaksanaan Kegiatan 
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a. Partisipan 

b. Jadual dan Waktu Kegiatan 

c. Substansi (Isi atau Materi) Kegiatan 

6. Exit Strategy 

a. Bila Kegiatan Sulit Difahami 

b. Bila Kegiatan Sulit Dilaksanakan 

c. Bila Kegiatan Sulit Diterima 

7. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan 

a. Monitoring Kegiatan 

b. Evaluasi Kegiatan 

8. Cara Pelaporan 

a. Pelaporan Berkala 

b. Pelaporan Akhir 

9. Kebutuhan Material 

10. Rencana Anggaran Biaya       

 

RANGKUMAN 

 

Kegiatan pemberdayaan masyarakat merupakan kegiatan yang dirancang khusus 

untuk memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan, atau mendelegasikan sebagian otoritas 

kepada masyarakat. Selain itu, kegiatan pemberdayaan masyarakat merupakan kegiatan 

yang dirancang khusus untuk memberi kemampuan atau keberdayaan kepada masyarakat. 

Sementara itu, kegiatan pemberdayaan masyarakat dapat dikatakan bermanfaat dan 

memberdayakan, bila masyarakat bersedia berpartisipasi dalam kegiatan yang dirancang 

oleh stakeholders. 

Rancangan kegiatan pemberdayaan masyarakat dimaksudkan untuk membantu 

masyarakat agar sanggup meningkatkan kemampuannya dalam menghadapi dinamika 

kehidupan dan dapat mengatasi persoalannya sehari-hari, terutama yang terkait dengan 

peningkatan kesejahteraan. Untuk itu, partisipasi dalam suatu kegiatan pemberdayaan 

merupakan prasyarat penting bagi keberhasilan kegiatan tersebut. Oleh karena itu, 

partisipasi merupakan representasi tindakan atau bagian dari tindakan dalam proses 
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pengambilan keputusan, sedangkan pemberdayaan merupakan representasi pembagian 

pengendalian dalam partisipasi, untuk mempengaruhi alokasi sumberdaya dan 

pengambilan keputusan. 

Partisipasi memiliki level atau tingkatan, mulai dari yang paling rendah tingkat 

partisipasi masyarakatnya (yaitu: manipulation), hingga yang paling tinggi tingkat 

partisipasi masyarakatnya (yaitu: citizen control). Selain itu, partisipasi merupakan suatu 

instrumen atau alat bagi pelaksanaan kebijakan, perolehan legitimasi, perbaikan 

informasi, resolusi konflik, dan sebagai instrumen bagi terapi sosial. Konteks kekuasaan 

juga dapat dikaitkan dengan partisipasi, terutama ketika dihubungkan dengan komunitas 

dan elit kekuasaan. Tetapi ketika stakeholders berharap adanya partisipasi masyarakat 

hendaklah ia memperhatikan tentang adanya problem  dalam partisipasi. 

Kegiatan pemberdayaan masyarakat merupakan sesuatu hal yang penting bagi 

masyarakat, karena kegiatan ini dapat memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan,  

mendelegasikan sebagian otoritas, dan membangun kemampuan atau keberdayaan 

masyarakat. Tetapi beberapa hal penting ini dapat dirancang dan ditempuh secara berbeda 

berdasarkan pendekatan dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat yang dipilih oleh 

stakeholders. Selanjutnya, kegiatan pemberdayaan masyarakat haruslah dirancang sesuai 

tujuan yang telah ditetapkan stakeholders, seperti: enabling, empowering, dan protecting. 

Stakeholders pemberdayaan masyarakat biasanya perlu melakukan koordinasi tim 

kerja, menetapkan tema kegiatan, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat 

kegiatan, sesuai dengan prinsip-prinsip rasionalitas, efisiensi, dan efektivitas. “Penetapan 

tema” sebagaimana yang telah disebutkan merupakan sesuatu yang penting, karena 

berdasarkan tema yang telah ditetapkan inilah baru dapat dilakukan kegiatan-kegiatan 

pemberdayaan masyarakat yang relevan. Untuk melaksanakan strategi yang telah 

ditetapkan, stakeholders harus bekerja dalam suatu kesatuan sistem, agar pencapaian 

kegiatan sesuai dengan yang diharapkan. 

Rancangan kegiatan pemberdayaan masyarakat memiliki langkah-langkah tertentu, 

yang setiap langkahnya telah memiliki manfaat tersendiri. Sementara itu, secara umum 

rancangan kegiatan pemberdayaan masyarakat memiliki manfaat, untuk meyakinkan 

adanya authority (wewenang), confidence (rasa percaya diri) dan competence 
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(kesanggupan), truth (keyakinan), opportunity (kesempatan), responsibility (rasa 

tanggungjawab), serta support (dukungan) pada masyarakat. 

Sementara itu, rancangan kegiatan pemberdayaan masyarakat disusun dalam suatu 

KAK (Kerangka Acuan Kerja) atau TOR (Term Of Reference), yang merupakan suatu 

dokumen tentang gambaran umum dan penjelasan mengenai keluaran (output) kegiatan 

yang akan dicapai. KAK atau TOR memiliki fungsi, sebagai alat bagi pimpinan untuk 

melakukan pengendalian kegiatan yang dilakukan oleh bawahannya, dan sebagai alat 

bagi para perencana anggaran untuk menilai urgensi pelaksanaan kegiatan, terutama 

dalam kaitannya dengan tugas pokok dan fungsi. Selain itu, KAK atau TOR memiliki 

fungsi, sebagai alat bagi pihak pemeriksa untuk melakukan penilaian atas pelaksanaan 

atau realisasi kegiatan, dan sebagai informasi mengenai output kegiatan, yang didukung 

oleh komponen input, serta tahapan-tahapan yang dibutuhkan, dan cara pelaksanaannya. 

 

EVALUASI 

 

1. Apa saja pengertian kegiatan pemberdayaan masyarakat? 

2. Mengapa partisipasi masyarakat diperlukan dalam kegiatan pemberdayaan 

masyarakat? 

3. Bagaimana peluang level partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan 

masyarakat, dan kaitannya dengan peran partisipasi sebagai instrumen? 

4. Bagaimana hubungan antara pendekatan pemberdayaan masyarakat dengan tujuan 

pemberdayaan masyarakat? 

5. Bagaimana strategi pemberdayaan masyarakat yang dapat disiapkan stakeholders? 

6. Apa saja manfaat rancangan kegiatan pemberdayaan masyarakat bagi stakeholders? 

7. Mengapa rancangan kegiatan pemberdayaan masyarakat disusun dalam suatu KAK 

(Kerangka Acuan Kerja) atau TOR (Term Of Reference)? 
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