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STRATEGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 



+
Tujuan Perkuliahan 

n  Mahasiswa memahami strategi pemberdayaan 

n  Mahasiswa menerapkan strategi pemberdayaan yang tepat 



+
KONSEP DASAR 

n  Tujuan pemberdayaan pada dasarnya adalah membangun 
kembali masyarakat sebagai tempat pengalaman penting 
manusia, memenuhi kebutuhan manusia dan 
membangun kembali struktur negara kesejahteraan, 
ekonomi global, birokrasi, elite profesional dst yang 
kurang sesuai dengan kebutuhan manusia dan sulit diakses 



+
KONSEP DASAR 

n  Pengembangan masyarakat sering kali memusatkan pada 
tersedianya pelayanan satu dimensi (pemikiran linier bukan 
pendekatan holistik) yang berdasarkan pada perspektif 
ekologis 

n  Sehingga abai pada kekayaan dan kompleksitas kehidupan 
manusia dan pengalaman masyarakat 



+
KONSEP DASAR 

n  Terdapat beberapa dimensi fundamental yang menjadi 
sumber alokasi pemberdayaan masyarakat  

1.  Pengembangan sosial 

2.  Pengembangan ekonomi’ 

3.  Pengembangan politik 

4.  Pengembangan budaya 

5.  Pengembangan lingkungan 

6.  Pengembangan personal/ spiritual  
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n  Proposal 



+
PENGEMBANGAN SOSIAL 



+
PENGEMBANGAN SOSIAL 

q Membahas aspek-aspek relasi manusia dalam masyarakat 
yang mempengaruhi kehidupan sosial  

q Beberapa hal yang dipandang sebagai aktivitas 
pengembangan sosial  

a.  Pengembangan Pelayanan 

b.  Balai Masyarakat 

c.  Perencanaan Sosial 

d.  Semangat Sosial  
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a. Pengembangan Pelayanan 

n  Menyoal pada identifikasi kebutuhan sosial dan 
ketersediaan struktur/ layanan untuk memenuhi 
kebutuhan sosial 

n  Tujuannya untuk membantu pelayanan yang ada berfungsi 
lebih efektif melalui koordinasi dan perencanaan yang baik 

n  Dari proses menghasilkan struktur perencanaan dan 
koordinasi yang baru, melibatkan partisipasi warga 
secara luas 
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b. Balai Masyarakat 

n   Gagasan untuk menyediakan tempat pertemuan sentral 

n  Untuk aktivitas rekreasi, pendidikan, politik, budaya, 
kesehatan, advokasi 

n  Setting informal, tidak kaku yang menjadi poin sentral dari 
aktivitas lingkungan sekitar 

n  Agar balai masyarakat berfungsi efektif, orang setempat 
harus memiliki kontrol yang besar atas pelaksanaan dan 
pemanfaatan sumberdaya yang ada 

n  Realitanya, pelaksanaan tidak memungkinkan dengan dana 
pemerintah terbatas (hambatan). Sehingga mencari alokasi 
dana berbeda misal yayasan, service club, bisnis, dst 
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c. Perencanaan Sosial  

n  Proses orang-orang di sebuah masyarakat yang membatasi 
kebutuhan mereka dan merencanakan bagaimana memenuhi 
kebutuhan mereka maupun mengoordinasikan pelayanan 
dan sumberdaya yang ada dan menggunakan secara 
maksimal 

n  Perencanaan dan koordinasi pada level akar rumput. Peran 
ahli memfasilitasi proses dan memberikan keahlian teknis 
untuk membantu orang-orang membuat keputusan mereka 
tentang prioritas masyarakat 

n  Metode : FGD 
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d. Semangat Sosial 

n  Berfokus pada kualitas interaksi sosial dalam suatu 
masyarakat bukan terfokus pada tersedianya pelayanan 
kemanusiaan 

n  Upaya mengambil peran dengan mencoba mendorong 
orang-orang untuk pengalaman interaksi lebih kuat 



+
PENGEMBANGAN EKONOMI 
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PENGEMBANGAN EKONOMI 

n  Didasarkan pada keberadaan sistem ekonomi “mainstream” 
yang tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat 

n  Pengembangan alternatif yang berupaya merelokasi 
aktivitas ekonomi dalam masyarakat agar mendatangkan 
keuntungan bagi masyarakat dan merevitalisasi masyarakat 
lokal untuk memperbaiki kualitas kehidupan 

n  Ada 2 pola : 

a.  Konservatif 

b.  Radikal 
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a. Konservatif 

n  Mengefektifkan fungsi dalam tatanan ekonomi yang ada 

n  Menarik industri  

 mencoba menarik industri baru ke wilayah lokal dengan 
memberikan lingkungan yang bagus untuk investasi 

n  Memulai industri lokal 

 menggunakan sumberdaya, inisiatif, dan tenaga ahli lokal untuk 
membangun industri lokal baru yang dimiliki dan dijalankan 
oleh masyarakat lokal 

n  Pariwisata 

 Pilihan menarik namun perlu kehati-hatian. Terdapat paradigma 
eksploitatif. Perlu ada strategi bertahan aspek kultural 
masyarakat.  
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b. Radikal 

n  Prinsip otonomi 

n  Koperasi 

 Memperkuat solidaritas masyarakat. Membangun paradigma 
merencanakan keuntungan jangka panjang yang potensial 
dari pengembangan kapasitas ekonomi masyarakat itu 
sendiri.  

n  Bank Masyarakat (Credit Unions) 

 Bentuk kontrol masyarakat lokal. Merupakan sekelompok 
orang yang sepakat untuk menanamkan uang mereka secara 
bersama-sama dan memberikan pinjaman pada anggotanya.  
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PENGEMBANGAN POLITIK 
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PENGEMBANGAN POLITIK 

n  Berupaya meningkatkan kapasitas masyarakat untuk 
berpartisipasi dalam arena politik dan untuk 
meningkatkan kapasitas kekuasaan baik dalam 
masyarakat secara menyeluruh maupun perseorangan dan 
kelompok untuk dapat memberikan kontribusi dalam proses 
masyarakat, aktivitas dan keputusan 

n  Ada 3 proses penting :  

 Peningkatan kesadaran, pengorganisasian, aksi 
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Internal : Peningkatan Kesadaran 

n Kemampuan menghubungkan pengembangan 
personal dan politik, membantu orang-orang 
berbagi pengalaman dan memikirkan situasi 
mereka dengan membuka peluang untuk 
bertindak 
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Internal : Pengorganisasian 

n Membangun alternatif dan struktur otonom dalam 
jangka panjang 

n Meredefinisi proses pembuatan keputusan seperti 
prosedur pertemuan formal 

n Rotasi peran struktural (melibatkan warga) 
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Eksternal : Pengorganisasian 

n Membantu meningkatkan kewenangan yang 
efektif dalam arena lebih luas 
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Eksternal : Aksi Sosial 

n   Tercapainya bentuk perubahan dalam lingkungan 
eksternal  

n Misal : menghentikan pembangunan bandara, 
mengurangi kekerasan dalam program televisi 
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PENGEMBANGAN BUDAYA 
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PENGEMBANGAN BUDAYA 

n  Globalisasi budaya = globalisasi ekonomi 

n  Ada 4 skema : 

 a. Melestarikan budaya lokal 

 b. Melestarikan budaya sli 

 c. Multikulturalisme 

 d. Budaya partisipatori 
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a. Melestarikan budaya lokal 

n   Pengembangan masyarakat berupaya mengidentifikasi 
elemen-elemen penting dari bdaya lokal dan 
melestarikannya 

n  Contoh : sejarah lokal, peninggalan berharga (heritage), 
kerajinan berbasis lokal, makanan lokal atau festival/ pekan 
raya lokal, musik lokal 
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b. Melestarikan budaya asli 

n  Isu sentral pengembangan masyarakat dalam melsetarikan 
dan menghargai budaya orang pribumi 

n  Dasar kekuatan :  

 - ada klaim istimewa yang dimiliki orang pribumi dalam 
lahan/daerah  terhadap struktur komunitas  yang 
berkembang 

 - ada banyak kerugian yang dilakukan ketika mengorbankan 
orang pribumi atas nama pengembangan masyarakat  

q  Indegenous (pribumi) : pengembangan melibatkan tradisi 
budaya pribumi 
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c. Multikulturalisme 

n   Menekankan berbagai macam kelompok etnis berbeda 
yang tinggal di suatu masyarakat namun dengan tetap 
mempertahankan identittas budaya yang berbeda 

n  Pengembangan masyarakat untuk membantu 
mempertahankan integritas keanekaragaman budaya sambil 
mengupayakan cara mengintegrasikan tradisi budaya yang 
berbeda dalam masyarakat lokal dan memperkaya 
pengalaman budaya yang ada  
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d. Budaya Partisipatif 

n  Aspek partisipasi dalam aktivitas budaya, bukan 
mempertahankan tradisi budaya 

n  Pemberdayaan masyarakat dengan memperhatikan Isu-isu 
golongan, gender, ras/etnis yang diidentifikasi dan diakui 
dalam mendorong partisipasi budaya 



+PENGEMBANGAN 
LINGKUNGAN 
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PENGEMBANGAN LINGKUNGAN 

n  Isu lingkungan sangat penting dalam menyadarkan 
masyarakat secara keseluruhan dan menjadi katalisator aksi 
masyarakat 

n  Kita hidup di satu dunia terbatas, setiap warga negara 
memiliki tanggungjawab untuk melindungi ekosistem global 

n  Perhatian terhadap lingkungan terkait dengan kebutuhan 
manusia yang mendesak seperti kelangsungan hidup, air 
bersih, makanan sehat dan udara bersih 
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PENGEMBANGAN LINGKUNGAN 

n  Analisis : Jika problem lingkungan adalah akibat tatanan 
sosial, ekonomi dan politik à bukan problem teknis. 

 Maka problem lingkungan merupakan persoalan untuk 
seluruh masyarakat.  

 Masukan ahli sangat penting yang berkaitan dengan solusi 
efektif berbasis masyarakat bukan solusi teknis yang 
diharuskan paradigma teknologi ilmiah.  
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PENGEMBANGAN PERSONAL 
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PENGEMBANGAN PERSONAL 

q  Melibatkan aspek Perkembangan Personal 
(personal growth) dan Pengembangan Personal 
(personal development) 

q  Masyarakat merupakan konteks yang lebih baik 
untuk pengembangan personal daripada struktur 
birokrasi yang lebih impersonal dari pemerintah 
yang besar dan bisnis yang besar 
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PENGEMBANGAN PERSONAL 

q Berupaya menemukan cara memenuhi 
kebutuhan individual masyarakat melalui 
jaringan, struktur dan interaksi masyarakat, 
bukan melalui jasa yang dibuat oleh profesionalis 
yang dikemas 
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PENGEMBANGAN SPIRITUAL 
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PENGEMBANGAN SPIRITUAL 

n  Semua orang memiliki sifat dasar spiritual, yakni perasaan 
spiritual yang menyatukan orang-orang, binatang, tanah dan 
segala sesuatu ke dalam satu kesatuan dan membatasi 
hubungan seseorang dengan lingkungan alam 

n   Nilai spiritual merupakan bagian penting dari pembentukan 
kembali masyarakat manusia dan memberikan makna dan 
tujuan kehidupan manusia 

n   Pengembangan masyarakat sebagai upaya memperkokoh 
dan menghormati tradisi agama dan spiritual masyarakat 


