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KATA PENGANTAR

S

egala puja dan syukur penulis panjatkan ke hadlirat Allah
swt. karena berkat rahmat dan hidayah-Nya semata penulisan

buku dengan judul “Pemberdayaan Masyarakat: Kajian Ideal dan Faktual”
ini terselesaikan. Semoga sholawat dan salam tetap tercurahkan ke
pangkuan baginda Rasulullah Muhammad Saw. sebagai pembawa
pembaharuan di hamparan bumi ini.
Penyusunan buku ini pada dasarnya merupakan racikan dari
berbagai sumber pustaka dengan maksud utama untuk ikut ambil bagian
dalam menebarkan pemikiran dan pemahaman sekitar pemberdayaan
masyarakat. Belakangan ini konsep dan teori pemberdayaan sudah
mengglobal dan masuk pada banyak dimensi pembangunan. Terma
pemberdayaan sendiri memiliki objek yang sangat luas baik yang
berkenaan dengan pemberdayaan masyarakat secara individual maupun
kolektif. Jika ada istilah pemberdayaan masyarakat, maka istilah
masyarakat bsendiri masih bersifat luas. Istilah itu bisa mengambil makna
pemberdayaan murid, pemberdayaan guru, pemberdayaan alumni,
pemberdayaan kaum miskin, pemberdayaan karyawan. Selain itu bisa juga
mengambil objek lembaga/organisasi, seperti, pemberdayaan sekolah,
perguruan tinggi, Ikatan Alumni, OSIS, P3K, PKK, Karang Taruna, dan
lain sebagainya. Istilah pemberdayaan belakangan in sering dipakai dalam
berbagai ragam konteks pemberdayaan masyarakat baik secara individual
maupun kolektif.
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Buku ini sedikit terkesan tambal sulam karena memang diramu
dari berbagai sumber literatur guna memperluas isi kajian. Namun
demikian, isi buku ini sedikit banyak memberikan pemahaman awal
tentang pemberdayaan masyarakat baik secara konseptual maupun faktual.
Dengan terbitnya buku ini penulis menyampaikan terima kasih
yang begitu besar pada banyak pihak yang ikut mendukung baik secara
langsung maupun tidak langsung atas terbitnya buku ini. Penulis
menyampaikan terima kasih kepada Bapak Prof. Dr. H. Djunaidi Ghony,
Guru Besar UIN Malang; Prof. Dr. H. Ismail Nawawi, MS (Dosen IAIN
Sunan Ampel Surabaya), Prof. Dr. Agus Sukristyanto, MS (Dosen
Universitas Tujuh Belas Agustus 1945 Surabaya) yang semuanya sering
diajak berdiskusi sekitar materi yang dimuat dalam buku ini.
Tentu masih banyak pihak lain juga yang patut penlis sampaikan
terima kasih. Tanpa mengurangi atas jasanya dengan tidak disebutkan
namanya penulis menyampaikan terima kasih yang tiada tara. Semoga
Allah swt. memberikan balasan yang berlipat ganda atas jasa semua
kontributor pada penulisan buku ini.
Penulis berharap bahwa buku ini dengan segala keterbatasannya
tetap memberikan manfaat pada para pembaca yang budiman. Amin

Rulam Ahmadi
rulamahmadi@infodiknas.com
Motto: Buku adalah tongkat
kehidupan
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Bagian 1
PEMBANGUNAN
1.1. Konsep Dasar Pembangunan
agian ini akan mengetengahkan sekitar konsep dan teori
pembangunan. Uraian ini penting karena pada dasarnya
pemberdayaan masyarakat miskin termasuk dalam kajian
pembangunan. Uraian ini akan dimulai dari pemaparan tentang
konsep, tujuan pembangunan, paradigma pembangunan manusia,
pembangunan berkelanjutan dan seterusnya.
Kata pembangunan berasal dari bahasa Inggris, yakni
development. Terjemahan development ke dalam kata pembangunan
ternyata tidak semua ahli sependapat. Ada juga diantara para ahli
yang lebih tepat memilih istilah pengembangan daripada
pembangunan. Bahkan menurut sebagian ahli lain mengatakan
bahwa ada beberapa istilah yang semakna dengan pembangunan,
misalnya perubahan sosial (social change), pertumbuhan (growth),
kemajuan evolusi (evolution progress), kemajuan (advancement)
dan modernisasi (Faderlind, 1989: 4). Pernyataan senada dikatakan
oleh Fakih (2008: 13) bahwa ada banyak kata yang mempunyai
persamaan makna dengan kata pembangunan, misalnya perubahan
sosial, pertumbuhan, progres, dan modernisasi. Dari kata-kata
tersebut hanya istilah perubahan sosial yang memberi makna
perubahan ke arah lebih positif.
Umumnya orang beranggapan bahwa pembangunan adalah
kata benda netral yang maksudnya adalah suatu kata yang digunakan
untuk menjelaskan proses dan usaha untuk meningkatkan kehidupan
ekonomi, politik, budaya, infrastruktur masyarakat, dan sebagainya.
Dengan pemahaman seperti itu, ‗pembangunan‘ disejajarkan dengan
kata ―perubahan sosial‖. Bagi penganut pandangan ini konsep
pembangunan adalah berdiri sendiri sehingga membutuhkan
keterangan lain, seperti, pembangunan model kapitalisme,
pembangunan model sosialisme, ataupun pembangunan model
Indonesia dan seterusnya. Sementara itu, di lain pihak terdapat suatu

B
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pandangan lebih minoritas yang berangkat dari sumsi bahwa kata
‗pembangunan‘ itu sendiri adalah sebuah discourse, suatu pendirian,
atau suatu paham, bahkan merupakan suatu ideologi dan teori
tertentu tentang perubahan sosial. Dalam pandangan yang disebut
terakhir ini konsep pembangunan sendiri bukanlah kata yang bersifat
netral, melainkan suatu ‗aliran‘ dan keyakinan ideologis dan teoritis
serta praktik mengenai perubahan sosial. Dengan demikian, dalam
pengertian yang kedua ini pembangunan tidak diartikan sebagai kata
benda belaka, tetapi sebagai aliran dari suatu teori perubahan sosial
(Fakih, 2008: 10). Perubahan itu sendiri bisa negatif atau positif,
bisa meningkat atau menurun, bisa maju atau mundur. Perubahan
dalam makna pembangunan adalah suatu perpindahan dari situasi
atau kondisi ke arah yang besifat postif, lebih baik, atau lebih
meningkat baik secara kuantitas maupun kualitas.
Chamber memberikan gagasan bahwa pembangunan itu
merupakan suatu perubahan dari keadaan yang tidak baik ke arah
keadaan yang baik. Keadaan yang tidak baik seperti
ketidakberdayaan, hubungan sosial yang jelek, kurangnya
materi/kemiskinan, lemahnya fisik (tidak sehat), dan ketidakamanan.
Sedangkan keadaan yang baik adalah seperti bebas memilih da
bertindak, hubungan sosial yang baik, cukup untuk hidup yang baik,
sehat fisik, dan keamanan. Pernyataan tersebut dirumuskan dalam
sebuah gambar berikut:

Gambar 1
Pembangunan sebagai Perubahan yang Baik
Sumber: Chambers (2007: 35).
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Pembangunan juga sering dirumuskan sebagai proses
perubahan yang terencana dari suatu situasi nasional yang satu ke
situasi nasional yang lain yang dinilai lebih tinggi (Katz, 1971);
dengan kata lain pembangunan menyangkut proses perbaikan (Seers,
1970: 2). Batasan pembangunan yang nampaknya bebas dari kaitan
tata nilai tersebut di dalam realitasnya menimbulkan interpretasiinterpretasi yang sering kali secara diametrik bertentangan satu sama
lain sehingga mudah menimbulkan kesan bahwa realitas
pembangunan pada hakekatnya merupakan self-projected reality.
Sumber perbedaan pendapat ini pun beraneka ragam, mulai dari
perbedaan dalam perspektif epistemologis-ontologik pada tingkat
filsafati, sampai kepada perbedaan penilaian atas tuah pembangunan
sebagaimana diwujudkan oleh umpan balik pembangunan itu sendiri
pada tingkat empirik (Moeljarto, 1987:3).
Denis
Goulet,
tokoh
utama
ilmuwan
yang
menginterpretasikan pembangunan ekonomi dari nilai-nilai
kemanusiaan, memberikan konsep bahwa pembangunan itu
memiliki tiga komponen utama: kelangsungan hidup (lifesustenace), kehormatan diri (self-esteem), dan kebebasan (freedom).
Segi ekonomi dari pembangunan tercermin di dalam konsep
―kelangsungan hidup‖ ini. Pembangunan harus berusaha memenuhi
kebutuhan sebanyak mungkin orang untuk kelangsungan hidup:
pangan,perumahan, kesehatan, dan perlindungan, karena ini semua
merupakan prasyarat bagi tercapainya kualitas hidup yang layak.
Tetapi pemenuhan atas semuanya itu tidak demi akumulasi
kekayaan dan materi. Kita harus memiliki sandang, pangan,
kesehatan dan perlindungan itu ―in order to be more‖, yaitu agar kita
dapat hidup layak sebagai manusia, agar kita dapat mencapai nilai
pembangunan yang lain, yakni rasa harga diri atau kehormatan diri,
suatu kualitas diri yang oleh Goulet digambarkan sebagai:
keauntetikan (authenticity); identitas (identity); kemuliaan (dignity);
kehormatan (respect); dan pengakuan (recognition). Di dalam hal
inipendapat Goulet parallel dengan pendapat Mahbub ul Haq yang
menolak pengkaitan ukuran atau indikator pembangunan pada materi
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semata-mata, karena hal ini akan selamanya menempatkan negaranegara terbelakang pada posisi inferior.
Komponen ketiga
pembangunan versi Goulet adalah kebebasan di dalam arti yang
fundamental yang meliputi: kebebasan dari pengasingan terhadap
hidup material yang layak; kebebasan dari perbudakan oleh manusa
atas manusia; kebebasan dari ketidakacuhan orang lain; kebebasan
dari kesengsaraan dan kemelaratan. Dengan kata lain kualitas
kebebasan ini akan menyangkut perluasan kesempatan bagi
masyarakat dan anggotanya untuk menentukan pilihan mereka serta
menyangkut pula minimisasi kendala ekstern yang menghalangi
usaha mereka dalam mencapai tujuan (Moeljarto, 1987:9).
Moeljarto T. (1987: xi) mengartikan pembangunan sebagai
proses perubahan sosial menuju ke tataran kehidupan masyarakat
yang lebih baik. Peradaban manusia tidak akan mencapai wujudnya
yang sekarang, apabila tidak terjadi proses perubahan sosial yang
terus-menerus, meskipun dengan intensitas yang bervariasi, pada
masa yang lalu. Menurut Tjokroamidjojo & Mustopadidjaja (1988:
59) bahwa pembangunan adalah suatu proses dinamis.
Pembangunan adalah suatu usaha ke arah tingkat kesejahteraan dan
keadilan yang lebih baik. Dengan demikian pembangunan juga
merupakan proses tanpa akhir, suatu kontinuitas perjuangan
mewujudkan idea dan realita yang akan terus berlangsung sepanjang
kurun sejaharah.
Pembangunan sebagai upaya manusia sadar, terencana dan
melembaga, merupakan fenomena unik abad XX ini, lebih dari
sekadar suatu proses sosial yang bebas-nilai. Pembangunan
memperoleh sifat sebagai konsep transendental, sebagai metadiciplinary phenomenon, bahkan memperoleh bentuk sebagai
ideologi, the ideology of developmentalism. Pembangunan menjadi
suatu konsep yang sarat-nilai (value loaded). Pembangunan di dalam
artian ini menyangkut proses pencapaian nilai yang dianut suatu
bangsa secara makin meningkat. Karenanya, dapat dimengerti kalau
pengertian pembangunan menjadi culture-specific, situation-specific
dan time-specific. Artinya, pengertian pembangunan dapat berbeda
dari kultur atau negara yang satu dengan kultur atau negara yang
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lain; dari situasi yang satu ke situasi yang lain; dari periode yang
satu ke periode yang lain. Pembangunan sering juga dirumuskan
sebagai proses perubahan yang terencana dari suatu situasi nasional
yang satu ke situasi nasional yang lain yang dinilai lebih tinggi
(Katz, 1971); dengan kata lain pembangunan menyangkut proses
perbaikan (Seers dalam Moeljarto T., 1987: 3). Menurut pandangan
Tjokroamidjojo & Mustopadidjaja (1988: 1) bahwa pengertian
pembangunan harus dilihat secara dinamis, dan bukan dilihat
sebagai konsep statis. Pembangunan adalah suatu orientasi dan
kegiatan usaha yang tanpa akhir. Menurut Soedjatmiko
(Tjokroamidjojo & Mustopadidjaja, 988: 1) bahwa proses
pembangunan sebenarnya adalah merupakan suatu perubahan sosial
budaya. Pembangunan supaya menjadi suatu proses yang dapat
bergerak maju atas kekuatan sendiri tergantung kepada manusia dan
struktur sosialnya. Jadi bukan hanya yang dikonsepsikan sebagai
usaha pemerintah belaka. Pembangunan tergantung dari suatu
―innerwill‖, proses emansipasi diri. Dan suatu partisipasi kreatif
dalam proses pembangunan hanya menjadi mungkin karena proses
pendewasaan. Konsep-konsep di atas menegaskan bahwa
pembangunan itu syarat nilai kultural supaya pembangunan itu dapat
mempertahankan dan melanjutkan nilai-nilai budaya, membangun
partisipasi masyarakat supaya dapat menumbuhkan rasa memiliki
serta meningkatkan keikutsertaan dalam setiap proses pembangunan,
dan menggali serta memanfaatkan sumber-sumber (manusia dan
non-manusia) yang di wilayah (negara) sendiri, yang memungkinkan
terwujudnya masyarakat sejahtera secara mandiri dan berkelanjutan.
Di Indonesia, kata pembangunan sudah menjadi kata kunci
bagi segala hal. Secara umum, kata ini diartikan sebagai usaha untuk
memajukan kehidupan masyarakat dan warganya. Seringkali,
kemajuan yang dimaksud terutama adalah kemajuan material. Maka,
pembangunan seringkali diartikan sebagai kemajuan yang dicapai
oleh sebuah masyarakat di bidang ekonomi (Budiman (1995: 1).
Tulisan ini tidak mempertentangkan istilah-istilah tersebut
(pembangunan atau pengembangan), walaupun dalam kupasan lebih
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lanjut menggunakan istilah pembangunan, dan tidak pula
menitikberatkan pada dimensi tunggal dalam pembangunan.
McMichael (1996: 15) memberikan definisi pembangunan
sebagai suatu cara mengorganisir dan memotivasi masyarakat untuk
berubah. Ini bisa berarti cara-cara yang berkembang untuk
beradaptasi pada kendala-kendala lingkungan baru atau pada
perubahan-perubahan dalam ukuran masyarakat. Ini adalah cara-cara
adaptif, yang berkaitan dengan pemertahanan keseimbangan kultur
manusia dengan alam. Selanjutnya Furtado (Fagerlind, 1989: 29)
menganalisis konsep itu lebih jauh dengan menunjukkan indikatorindikator pembangunan, yaitu:
1) Meningkatnya efisiensi sistem produksi suatu masyarakat,
2) Kepuasan kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat, dan
3) Pencapaian tujuan yang dicari oleh kelompok-kelompok yang
beragam dalam masyarakat, yang diakitkan dengan penggunaan
sumber-sumber yang langka.
Menurut Soedjatmoko (Tjokroamidjojo dkk., 1988: 1) bahwa
proses pembangunan sebenarnya adalah merupakan suatu perubahan
sosial budaya. Pembangunan supaya menjadi suatu proses yang
dapat bergerak maju atas kekuatan sendiri tergantung pada kepada
manusia dan struktur sosialnya. Jadi bukan hanya yang
dikonsepsikan sebagai usaha pemerintah belaka. Pembangunan
tergantung dari suatu “innerwill”, proses emansipasi diri. Dan suatu
partisipasi kreatif dalam proses pembangunan hanya menjadi
mungkin karena proses pendewasaan.
Fletcher (dalam Fagerlind, 1989: 4-5) mengatakan bahwa
pembangunan dapat berarti aktualisasi potensialitas yang implisit.
Logika pembangunan yang implisit menurut Fletcher khususnya
berguna dalam memahami dan merencanakan perubahan dalam
masyarakat manusia. Ini didasarkan pada asumsi bahwa masyarakat
dan individu-individu memiliki kapasitas biologis, psikologis dan
sosiologis yang merupakan bawaan lahir yang dapat dievaluasi
dalam istilah-istilah tingkat aktualisasinya. Lebih lanjut Fletcher
mengatakan bahwa perubahan apapun yang mendukung atau
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mengaktualisasikan dimensi-dimensi masyarakat ini menunjukkan
pembangunan dalam makna istilah yang tepat.
Pembangunan juga biasanya didefinisikan sebagai rangkaian
usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana
dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara bangsa menuju
modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (nation-builing).
Selanjutnya dia menganilisis definisi tersebut dengan memunculkan
paling sedikit tujuh ide pokok. Pertama: pembangunan merupakan
suatu proses. Kedua: pembangunan merupakan upaya yang secara
sadar ditetapkan sebagai sesuatu untuk dilaksanakan. Ketiga:
Pembangunan dilakukan secara terencana, baik dalam arti jangka
panjang, jangka sedang, dan jangka pendek. Keempat: rencana
pembangunan mengandung makna pertumbuhan dan perubahan.
Kelima: pembangunan mengarah pada modenitas. Keenam:
modenitas yang ingin dicapai melalui berbagai kegiatan
pembangunan per definisi bersifat multidimensional. Ketujuh:
semua hal yang telah disinggung di atas ditujukan kepada usaha
pembinaan bangsa (Siagian, 2007: 4-5).
Berdasarkan beberapa konsep pembangunan di atas, maka
dapat dirumuskan bahwa pembanguna itu merupakan suatu
perubahan terencana, sistematis dan sistemik, serta berkelanjutan
melalui proses menumbuh-kembangkan secara terpadu dan
serempak berbagai dimensi yang beragam meliputi pendidikan,
sosial-budaya, politik (kebijakan), IPTEK, dan keamanan demi
tercapainya cita-cita suatu bangsa dan negara.
Pada umumnya pembangunan nasional banyak negara baru
berkembang dipusatkan pada pembangunan ekonomi melalui usaha
pertumbuhan ekonomi. Hal ini disebabkan oleh karena yang paling
terasa adalah keterbelakangan (kemiskinan), dan pembangunan di
bidang ini dapat mendukung pencapaian tujuan, atau mendorong
perubahan-perubahan dan pembaruan dalam bidang kehidupan lain
masyarakat. Tetapi perhatian terhadap pembangunan ekonomi saja
sudah diakui tidak memberikan jaminan untuk suatu proses
pembangunan nasional yang stabil dan kontinu, apabila diabaikan
berbagai segi di bidang sosial. Kecuali itu kemajuan-kemajuan
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kesejahteraan ekonomi, apalagi dibarengi dengan adanya
ketidakadilan ekonomi, tidak selalu mencerminkan kemajuan dan
kualitas hidup suatu masyarakat. Karenanya dewasa ini lebih
dikembangkan suatu pendekatan yang menyatukan atau integral
(Tjokroamidjojo dkk., 1988: 5). Masyarakat dinegara-negara
berkembangan ditandai oleh terutama oleh kemiskinan secara
ekonomi sebagai salah satu persoalan utama. Oleh karena itu pilihan
pemecahan masalah kemiskinan dengan pendekatan ekonomi
memang cukup beralasan. Namun bagaimanapun juga, semua sangat
ditentukan oleh kualitas manusianya karena manusia sebagai subjek
segala perubahan.
1.2 Tujuan Pembangunan
Di atas telah diketengahkan konsep atau definisi
pembangunan, dan sekarang kita akan memahami tentang cita-cita
atau tujuan pembangunan. Pada dasarnya segenap usaha
pembangunan itu diorientasikan pada pemenuhan cita-cita bangsa
dan negara. Dalam laporan the United Nations Expert Group on
Human and Social Development (Kindervatter, 1979: 40)
dikemukakan bahwa tujuan pembangunan adalah untuk menaikkan
tingkat kehidupan masyarakat untuk memberikan semua manusia
kesempatan untuk mengembangkan potensi-potensi mereka. Ini
menunjukkan pemenuhan kebutuhan yang demikian
sebagai
pekerjaan yang berkelanjutan, kehidupan yang aman dan memadai,
sekolah (pendidikan) yang lebih tinggi dan lebih baik, layanan medis
yang lebih baik, transportasi yang murah, dan tingkat pendapatan
yang lebih tinggi. Ini juga termasuk pemenuhan kebutuhankebutuhan non-material seperti keinginan untuk penentuan sendiri
(self-determination), partisipasi dalam membuat keputusan yang
mempengaruhi para pekerja dan warga negara, identitas nasional dan
kultural, dan pemahaman terhadap tujuan hidup dan pekerjaan.
Dalam Human Development Report
(UNDP, 2003: 27)
diketengahkan bahwa setiap Human Development Report telah
berargumentasi bahwa tujuan pembangunan adalah untuk
memperbaiki kehidupan rakyat dengan memperluas pilihan-pilihan
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mereka, kebebasan dan harga diri. Kemiskinan termasuk lebih dari
keterbatasan-keterbatasan yang dinyatakan oleh kurangnya
pendapatan. Hal itu juga ditunjukkan oleh kurangnya kemampuankemampuan dasar untuk mengarahkan kehidupan dengan penuh dan
kreatif – karena ketika mereka menderita dari kesehatan yang
buruk, tersisihkan dari partisipasi dalam keputusan yang
mempengaruhi komunitas mereka dan tidak mempunyai hak untuk
mengarahkan jalan kehidupan mereka sendiri. Kehilangan itu
membedakan kemiskinan manusia dari kemiskinan pendapatan. Sen
(1999) mengajukan bahwa prioritas dan tujuan pembangunan harus
pada perbaikan kehidupan dan kebebasan manusia. KemudianUN
Millennium Summit
2000 menghasilkan kesepakatan tentang
Millennium Development Goals (MDGs) menjadi delapan tujuan
pembangunan, yaitu:
1) Menghapus kemiskinan ekstrim dan kelaparan,
2) Mencapai pendidikan dasar universal,
3) Mendukung kesamaan jender dan memberdayakan wanita,
4) Mengurangi kematian anak,
5) Memperbaikikesehatan ibu,
6) Memberantas HIV/AIDS, malaria dan penyakit lain,
7) Menjamin kesinambungan lingkungan, dan
8) Mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan.
Kedelapan Tujuan Pembangunan Milenium tersebut dapat
ditabelkan sebagai berikut.
Tabel 1
Tujuan Pembangunan Milenium
TUJUAN
1. Menghapus kemiskinan
ekstrim dan kelaparan

2. Mencapai pendidikan
dasar universal

TARGET
 Mengurangi mendekati separuh proporsi
penduduk yang hidup dalam kurang dari 1
dollar sehari.
 Mengurangi mendekati separuh proporsi
penduduk yang menderita dari kelaparan.
 Menjamin bahwa seluruh wanita dan anak
laki-laki melengkapi matapelajaran penuh
pada pendidikan dasar.
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3. Mendukung kesamaan
jender dan
memberdayakan wanita
4. Mengurangi kematian
anak
5. Memperbaiki kesehatan
ibu

 Menghapus perbedaan jender
pendidikan dasar dan menengah.

pada

 Mengurangi mendekati dua pertiga angka
kematian diantara diantara anak-anak di
bawah usia lima tahun.
 Mengurangi mendekati tiga perempat
rasio kematian ibu.

 Menghentikan dan mulai membalik
penyebaran HIV/AIDS.
 Menghentikan dan mulai membalik
peristiwa malaria dan penyakit lain.
 Mengintegrasikan
prinsip-prinsip
7. Menjamin kesinambungan
pembangunan berkesinambungan ke dalam
lingkungan
kebijakan dan program negara; membalik
hilangnya sumber lingkungan.
 Mengurangi mendekati separuh proporsi
penduduk tanpa akses berkesinambungan
pada air minum yang aman.
 Mencapai perbaikan yang signifikan
dalam kehidupan paling tidak 1 juta
penduduk perkampungan yang miskin.
 Menghadapi
secara
komprehensif
8. Mengembangkan
masalah hutang negara berkembang.
kemitraan global untuk
 Memberikan akses pada obat-obatan
pembangunan
penting yang bermanfaat.
6. Memberantas HIV/AIDS,
malaria dan penyakit lain

Sumber: Bonfiglioli, 2003: 23.
Berdasarkan tabel di atas sangat jelas bahwa walaupun
sebenarnya banyak dimensi yang dibahas dalam UN Millennium
Summit 2000 itu, kemiskinan menempati peringkat teratas. Ini
menunjukkan bahwa kemiskinan kini menjadi masalah global yang
paling krusial.
Dalam konteks Indonesia, bahwa pembangunan pada
dasarnya adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan
pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Yang dimaksud
dengan pembangunan manusia seutuhnya adalah pembangunan yang
mencakup adanya keselarasan antara pembangunan jasmani dan
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rokhani dan padunya wawasan antara wawasan dunia dan akhirat;
wawasan material dan spiritual; dan wawasan masa kini dan masa
mendatang. Sedangkan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia
bahwa pembangunan itu menyentuh seluruh lapisan masyarakat
hingga di daerah terpencil sekalipun.
Tujuan umum dan utama pembangunan nasional adalah
terwujudnya masyarakat adil, makmur dan sejahtera. Intinya adalah
masyarakat sejahtera, sedangkan adil dan makmur merupakan
tahapan-tahapan menuju sejahtera. Konsep adil bukan lebih
dititikberatkan pada kesempatan berusaha, tetapi juga termasuk
kesempatan yang sama untuk memperoleh atau menikmati hasil
usaha (pembangunan). Dengan cara demikian kemakmuran akan
meningkat, dan masyarakat sejahtera akan terwujud. Masyarakat
adil makmur dan konsep keadilan sosial ekonomi merupakan aspek
normatif yang kuat dan menghinggapi para pemikir politik dan
ekonomi Indonesia dari sejak sebelum kemerdekaan (Korten &
Sjahrir, 1988: 318). Dengan demikian bahwa suatu negara yang
penduduknya masih banyak dilanda kemiskinan berarti bahwa
negara tersebut masih jauh untuk mencapai tujuan pembangunannya.
1.3 Paradigma Pembangunan Manusia
Sekarang ini paradigma pembangunan telah bergeser dari
pembangunan yang menempatkan produksi/industri sebagai sentral
pembangunan menuju paradigma baru yang menempatkan manusia
sebagai titik sentralnya. Kegagalan demi kegagalan dalam sejarah
perjalanan pembangunan rupanya menjadi dasar lahirnya ide besar
tentang pembangunan yang berpusat pada manusia (rakyat) ini.
Pembangunan manusia dapat dinyatakan sebagai suatu proses
memperluas pilihan-pilihan masyarakat. Memperoleh pendapatan
tentunya merupakan salah satu cara utama untuk memperluas pilihan
dan kehidupan. Tetapi seringkali ekspansi pendpaatan dibingungkan
dengan peningkatan kapabilitas (HDR, 1996: 49). Pembangunan
manusia berarti memberikan kemerdekaan dan keadilan pada
masyarakat untuk memperoleh kesempatan menentukan pilihanpilihannya dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup mereka
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sepanjang masa. Masyarakat tidak hanya melakukan pilihan orang
lain, yang hasilnya juga untuk orang lain. Masyarakat harus
memiliki kesempatan berpartisipasi dalam pembuatan keputusan
atau penyusunan program yang bersentuhan dengan kebutuhan
mereka, dan mereka harus berkesempatan melakukan kegiatan
sesuai dengan pilihannya, serta memperoleh hasil secara adil atas
hasil karya mereka. Cara yang demikian ini disebut sebagai
pemberdayaan.
Pembangunan manusia pada dasarnya adalah hak dan harga
diri manusia yang harus dipenuhi dan dilindungi, khususnya oleh
pemerintah. Oleh karena itu maka pembangunan manusia berarti
menjamin (melindungi) manusia dalam beberapa hal berikut: (HDR,
2000: 1).
a) Kebebasan dari diskriminasi – oleh gender, ras, etnis,
daerah/negara, atau agama.
b) Kebebasan dari keinginan – untuk menikmati standar
kehidupan yang layak.
c) Kebebasan untuk mengembangkan dan merealisasikan
potensi manusia.
d) Kebebasan dari ketakutan – dari ancaman pada keamanan
personal, dari siksaan, penangkapan sewenang-wenang
dan tindakan-tindakan kasar lainnya.
e) Kebebasan dari ketidakadilan dan pelanggaran hukum.
f) Kebebasan berpikir dan berbicara dan untuk
berpartisipasi dalam pembuatan keputusan dan
membentuk asosiasi.
g) Kebebasan dari pekerjaan yang layak – tanpa eksploitasi
Pembangunan manusia tidak bisa dilepaskan dengan pemikiran
tentang pertumbuhan ekonomi, bahkan keduanya saling terkait.
Dimensi-dimensi pembangunan manusia dapat digunakan untuk
mengevaluasi keadilan pertumbuhan ekonomi. Apa yang dimaksud
pertumbuhan ekonomi yang ―baik‖? Yaitu pertumbuhan yang
mendukung pembangunan manusia dalam seluruh dimensipertumbuhannya (HDR, 1996: 56):
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a) Menggerakkan
pekerjaan
penuh
dan
keamanan
kehidupannya.
b) Mendukung kebebasan dan pemberdayaan masyarakat.
c) Mendistribusikan keuntungan secara adil.
d) Mendukung kohesi dan kerjasama sosial.
e) Melindungi pembangunan manusia mendatang.
Dimensi-dimensi pembangunan manusia dalam uraian di atas
menunjukkan bahwa pembangunan itu menyangkut pembangunan
manusianya melalui peningkatan kapasitas dirinya dan sekaligus
pemberian peluang pekerjaan yang meningkatkan pendapatannya
dengan menggunakan keterampilan yang dimiliki, pembangunan tata
hubungan manusia sekarang dan masa mendatang (antar generasi),
perlindungan atas keselamatan manusia dan lingkungannya.
Manusia sebagai sentral pembangunan dimaksudkan untuk
mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan (sustained
development). Dilihat dari kerangka berpikir yang demikian,
pembangunan masyarakat haruslah diartikan sebagai pembangunan
untuk mewujudkan self-sustaining capacity masyarakat itu sendiri.
Pembangunan yang berpusat pada manusia yang memandang
manusia sebagai warga masyarakat sebagai baik fokus maupun
sumber utama pembangunan, nampaknya dapat dipandang sebagai
suatu strategi alternatif pembangunan masyarakat yang menjamin
komplementaritas dengan pembangunan bidang-bidang lain,
khususnya ekonomi. Pembangunan yang berpusat pada manusia
akan dapat mengubah peranan masyarakat sebagai penerima pasif
pelayanan pemerintah yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan
pokok menjadi anggota masyarakat yang mampu berperan serta aktif
di dalam pembangunan.
Ada empat komponen penting dalam paradigma
pembangunan manusia. Komponen-komponen tersebut adalah:
produktivitas, keadilan, kesinambungan, dan pemberdayaan.
Masing-masing dijelaskan sebagai berikut:
a) Produktivitas. Masyarakat dibisakan untuk meningkatkan
produktivitas dan partisipasinya secara penuh dalam
proses peningkatan pendapatan dan pekerjaan berupah
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banyak. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi
merupakan bagian dari model-model pembangunan
manusia.
b) Keadilan. Masyarakat harus memiliki akses terhadap
kesempatan yang sama. Semua rintangan pada
kesempatan-kesempatan ekonomi dan politik harus
dihilangkan sehingga masyarakat dapat berpartisipasi
dalam, dan memperoleh keuntungan dari kesempatankesempatan ini.
c) Kesinambungan.
Akses
terhadap
kesempatankesempatan harus dijamin tidak hanya untuk generasi
sekarang tetapi juga untuk generasi mendatang. Seluruh
bentuk kapital – fisik, manusia, lingkungan – hendaknya
dilengkapi.
d) Pemberdayaan. Pembangunan harus oleh masyarakat,
bukan hanya untuk mereka. Masyarakat harus
berpartisipasi secara penuh dalam keputusan-keputusan
dan proses-proses yang membentuk kehidupan mereka
(HDR, 1995:12).
Menurut Haq (Tropp, 2004:121) paradigma pembangunan
manusia mempertimbangkan pemberdayaan penuh seluruh rakyat,
untuk memungkinkan mereka menggunakan pilihan-pilihannya
secara suka rela. Sebagai sebuah pilar kritis pembangunan manusia,
konsep pemberdayaan berhubungan erat dengan gagasan paradigma
pembangunan manusia, yang mencakup semua pilihan – sosiokultural, ekonomi, dan politik. Sementara pembangunan manusia
perhatian pada kapabilitas sosial, ekonomi dan politik yang
memperluas pilihan-pilihan rakyat untuk mengarahkan jenis-jenis
kehidupan yang mereka nilai, pemberdayaan fokus pada pertanyaan
bagaimana ekspansi aset dan kapabilitas, juga inklusi sosial, dapat
memungkinkan rakyat untuk ambil bagian dalam proses pertumuhan
yang juga membentuk kehidupan mereka. Ini mengaskan adanya
suatu politik demokratis yang di mana rakyat dapat mempengaruhi
keputusan-keputusan pada sebuah skala yang melampaui milik
dirinya dan keluarganya. Pemberdayaan sekarang dikenal sebagai
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sebuah pendekatan yang menciptakan lingkungan untuk
memungkinkan warga penduduk memperoleh keuntungan dari
kesempatan dan aset pengurangan kemiskinan secara politis,
ekonomis, sosial, dan psikologi.
Terkait dengan paradigma pembangunan manusia
mengandung makna bahwa pembangunan itu bukan lagi berpusat
pada produksi/industri dan keuntungan yang ternyata gagal
membawa perubahan-perubahan yang hakiki, melainkan bahwa
pembangunan itu harus berpusat pada rakyat. Pembangunan yang
berorientasi pada rakyat (people-centred development) menoleh ke
belakang paling tidak pada masa Aristoteles (384-322 BC), yang
berargumentasi bahwa kekayaan itu hanyalah suatu alat untuk
sesuatu yang lain. Oleh karena itu, apa yang penting adalah
bagaimana pendapatan itu digunakan untuk memperbaiki
pembangunan manusia. Kesuksesan dan kegagalan pengaturan
politik harus ditentukan pada apakah pengaturan itu memungkinkan
rakyat untuk mengarahkan hidupnya yang mereka nilai.
Pembangunan yang berpusat pada rakyat sejalan dengan pemikiran
Friedmann dengan istilahnya apa yang disebut dengan pembangunan
alternatif (alternative development). Friedmann (1992: 37)
mengatakan bahwa pembangunan alternatif berarti memperbaiki
kondisi-kondisi kehidupan dan penghidupan untuk mayoritas yang
tersisihkan (kaum miskin), apakah pada skala global, nasional atau
lokal. Friedmann (1992: 31) menegaskan pula bahwa pembangunan
alternatif itu dipusatkan pada rakyat (manusia) dan lingkungannya
daripada produksi dan keuntungan.
Secara historis pembangunan sejak tempo dulu
penekanannya adalah pada ekonomi sebagai target pembangunan.
Padahal kodrat kehidupan manusia dan kodrat pembangunan itu
sendiri tidak hanya bersentuhan apalagi memprioritaskan ekonomi,
melainkan mencakup banyak dimensi yang semuanya saling
berkaitan satu sama lain. Yang manusia butuhkan pada dasarnya
adalah keseimbangan dalam kehidupan, dan pembangunan pun perlu
keseimbangan sehingga proses-proses pembangunan berjalan
dengan lancar menuju muara pembangunan yang hendak dicapai.
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Sakarang ini suasana sudah berubah – walaupun sebenarnya
memang harus diubah sejak dulu – yang menuntut paradigma
pembangunan pun harus beradaptasi dengan perubahan ini. Dalam
Human Development Report (UNDP, 2007: 1) diketengahkan bahwa
perubahan suasana adalah menentukan isu pembangunan manusia
generasi kita. Semua pembangunan adalah terutama tentang
perluasan potensi manusia dan perluasan kebebasan manusia. Ini
tentang rakyat mengembangkan kapabilitas yang memberdayakan
mereka untuk membuat pilihan-pilihan dan untuk mengarahkan
kehidupan yang mereka nilai.
Sementara teori modernisasi mendominasi pemikiran dan
penelitian para ahli sosiologi, para ahli ekonomi juga merumuskan
teori mereka sendiri tentang pembangunan berdasarkan gagasan
fungsional struktural. Teori modernisasi bagi para ahli sosiologi
hanyalah suatu teori psikologi sosial yang menfokus pada nilai dan
sikap individual. Bagaimanapun juga, para ahli ekonomi menfokus
pada kapasitas tenaga manusia yang produktif dalam proses
pembangunan dan dengan demikian melakukan perbaikan tenaga
manusia merupakan sebuah bentuk investasi kapital. Jadi teori
human capital mendalilkan bahwa jalan yang paling efisien dalam
pembangunan nasional untuk masyarakat manapun tergantung pada
perbaikan penduduknya, yakni human capital (Fagerlind & Saha,
1983:17-18).
Tjokroamidjojo dan Mustopadidjaja (1988:44)
mengatakan bahwa perbaikan ―human factor‖ memberikan
kontribusi yang besar bagi kenaikan laju pembangunan. Maka
timbul suatu teori pembangunan dengan dasar pendekatan
―Pembangunan Sumber Daya Manusia‖. Dalam teori ini,
meningkatkan mutu sumberdaya manusia dipandang sebagai kunci
bagi pembangunan yang dapat menjamin kemajuan ekonomi dan
kestabilan sosial. Sebab itu investasi harus diarahkan bukan saja
untuk meningkatkan ―physical capital stock‖ tetapi juga ―human
capital stock‖ dengan mengambil prioritas kepada usaha
meningkatkan mutu pendidikan, kesehatan dan gizi. Karena
perbaikan mutu sumber daya manusia akan menumbuhkan inisiatif
dan sikap kewiraswastaan, akan tumbuh pula lapangan-lapangan
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kerja baru, dengan demikian produktivitas nasional akan meningkat.
Hidayat (dalam Tjokroamidjojo dan Mustopadidjaja, 1988:44)
mengemukakan bahwa kalau pembangunan telah dapat menciptakan
manusia yang memiliki sifat di atas, baru peranan modal dan
teknologi yang sesuai mempunyai manfaat yang besar.
Alat utama untuk perbaikan atau meningkatkan kualitas
human capital adalah pendidikan (Oxaal, 1997:4). Schultz
(Fagerlind & Saha, 1983:18) mengatakan bahwa pendidikan bukan
hanya dipandang sebagai bentuk sebuah konsumsi tetapi lebih
sebagai investasi produktif. Dia berargumentasi bahwa pendidikan
itu bukan hanya memperbaiki pilihan individual yang tersedia bagi
manusia, tetapi bahwa penduduk yang terdidik menyediakan tenaga
kerja yang diperlukan untuk pembangunan industri dan pertumbuhan
ekonomi. Dalam Human Capital Theory ditegaskan kaitan
pendidikan dengan pengentasan kemiskinan, bahwa strategi antikemiskinan yang efektif hendaknya memasukkan peningkatan
pendidikan dan keterampilan diantara rumah tangga miskin. Hal ini
akan meningkatkan produktivitas mereka dalam ekonomi kota dan
desa yang informal, dan itu juga meningkatkan pemenuhan syarat
mereka pekerjaan bayaran dalam sektor formal serta untuk
peningkatan sekali mereka dipekerjakan (Oxaal, 1997:4). Human
Capital, pada dasarnya, merupakan hasil proses pendidikan. Dengan
demikian human capital dan pendidikan tidak bisa dipisahkan.
Jelaslah bahwa pembangunan manusia menjadi alternatif
pembangunan sekarang dan di masa mendatang, yang meletakkan
peningkatan human capital sebagai modal utamanya. Hal ini karena
manusia sebagai obyek dan sekaligus subyek pembangunan.
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Tabel 2
Perbandingan paradigma pembangunan yang berorientasi
pada produksi dengan yang berpusat pada rakyat
Dimensidimensi
Logika

Tujuan

Sistem
ekonomi

Birokrasi

Kriteria

Pembangunan berpusat
pada produksi
Ekonomi-produksi:
Eksploitasi dan
manipulasi sumber daya
alam.
Maksimalisasi arus
barang dan jasa.

Konvensional:
- Skala besar
Spesialisasi
Investasi
Keunggulan
komparatif
Interdependensi
global
Birokrasi Besar:
Masyarakat
diorganisasikan dalam
satuan produksi yang
efisien dengan
pengawasan terpusat.
Efisiensi.
Maksimalisasi laju
kenaikan produktivitas
sistem.
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Pembangunan berpusat
pada rakyat
Ekologi-Manusia:
Pemanfaatan sumber daya
informasi dan prakarsa
inisiatif.
Peningkatan potensi
manusiawi (individu
sebagai aktor).
Pencapaian tujuan dengan
mempertimbangkan
prakarsa dan perbedaan
lokal.
Swadaya:
- Logika tempat
- Rakyat
- Sumber daya (sistem
ekologi manusia).

Sistem swa-organisasi
yang ada di sekitar
satuan-satuan organisasi
manusia dan berskala
komunitas.
Nilai produk
Partisipasi
Mutu kehidupan kerja

Teknik
sosial

- Bentuk organisasi
sistem komando.
- Metode analisis
keputusan ―bebas nilai‖
dan positivistik.
- Pengetahuan
dikembangkan
berdasarkan perspektif
fungsional.
- Sistem produksi
didefinisikan secara
fungsional.
- Perangkat analisis tidak
mempertimbangkan
manusia dan
lingkungan.

Proses
- Sentralisasi.
pembuatan - Dominasi oleh para
keputusan
ahli.
- Tidak konsultatif.
- Kendali pejabat yang
tidak menanggung
akibat putusan.

Teknologi
organisasi

- Diarahkan pada
kebutuhan sistem
komando.
- Menekankan aturan
main hukum.
- Wewenang
pengawasan pada
struktur formal.

-

Bentuk organisasi
swadaya.
- Peran individu dalam
proses pembuatan
keputusan dengan ―nilai
manusiawi‖ sebagai
ukuran.
- Pengetahuan
dikembangkan
berdasarkan perspektif
teritorial.
- Pilihan-pilihan produksi
dan prestasi didasarkan
pada kerangka ekologi,
yaitu melibatkan manusia
dan menempatkannya
sebagai proses analisis.
- Memberi rakyat
kapasitas hak untuk
memasukkan nilainilaikebutuhan lokal
dalam proses pembuatan
keputusan.
- Kendali pada rakyat
yang hidupnya
dipengaruhi oleh
keputusan itu.
- Sistem belajar
swaorganisasi.
- Struktur formal itu
dilengkapi dengan
berbagai teknologi
organisasi yang kurang
formal dan cepat adaptasi
diri.
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- Jaringan informasi yang
dibangun di sekeliling
arus manusia, nilai dan
informasi sebagai
tanggapan terhadap
kepentingan dan
kebutuhan khusus sesuai
dengan keadaan.
- Kelompok-kelompok
sosial yang lebih
permanen, seperti
keluarga, RT, organisasi
sukarela, dsb.
Sumber: Corten (Harry Hikmat, 2006: 94-95).
Strategi pembangunan yang berpusat pada manusia,
mempunyai perbedaan yang fundamental di dalam karakteristik
dasarnya dibandingkan dengan strategi pembangunan atau strategi
kebutuhan pokok yang selama ini lebih mendominasi proses
pembangunan. Matriks di bawah ini mengungkap perbedaan
tersebut.
Tabel 3
Perbandingan Karakteristik Tiga Strategi Pembangunan
Strategi
Karakteristik Pertumbuhan
Basic Needs
People Centered
Fokus
Industri
Pelayanan
Manusia
Nilai
Indikator

Peranan
pemerintah

Berpusat pada
industri
Ekonomimakro

Berkiblat
pada msnusia
Indikator
sosial

Enterpreneur

Service
provider
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Berpusat pada
manusia
Hubungan
manusia dengan
sumber
Enabler/facilitator

Sumber
utama

Modal

Kendala

Konsentrasi
dan
marginalisasi

Kemampuan
administratif
dan anggaran
Keterbatasan
anggaran dan
inkompetensi
aparat

Kreativitas dan
komitmen
Struktur dan
prosedur yang
tidak mendukung

Sumber: Moeljarto (1987: 26).
1.4 Pembangunan Berkelanjutan
Pembangunan berkelanjutan merupakan suatu istilah yang
digunakan secara luas oleh para politisi di seluruh dunia, walaupun
gagasan itu masih baru dan kurang adanya interprestasi yang
seragam. Penting karena konsep pembangunan berkelanjutan itu
masih sedang dikembangkan dan definisi istilah itu sedang direvisi
secara konstan, diperluas dan diperbarui. Membaca buku ini, anda
dapat mencoba merumuskan definisi anda sendiri karena anda
belajar lebih banyak tentang hubungan-hubungan diantara
komponen-komponen utama – faktor-faktor ekonomi, sosial, dan
lingkungan dalam pembangunan berkelanjutan—dan karena anda
menentukan signifikansi relatifnya berdasarkan sistem nilai anda
sendiri.
Menurut definisi klasik yang diberikan oleh the United Nations
World Commission on Environment and Development in 1987,
bahwa pembangunan itu berkesinambungan jika pembangunan itu
memenuhi kebutuhan-kebutuhan sekarang tanpa mengkompromikan
kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan
mereka sendiri. Ini biasanya dipahami bahwa keadilan
―antargenerasi‖ tidak akan mungkin untuk dicapai dalam
kemangkirannya keadilan sosial saat sekarang, jika aktivitasaktivitas ekonomi beberapa kelompok masyarakat terus
membahayakan kehidupan masyarakat milik kelompok-kelompok
lain atau yang hidup di kawasan-kawasan lain dalam dunia ini.
Bayangkan, misalnya, emisi-emisi ―gas rumah kaca ― (greenhouse
gases), yang digerakkan terutama oleh Negara-negara industri
Pemberdayaan Masyarakat | 21

canggih, mengarah pada pemanasan global dan banjir di daerahdaerah tertentu – hasil dalam penempatan yang salah dan
pemiskinan seluruh negara desa (see Chapter 14).
Pembangunan berkelanjutan hendaknya memungkinkan
adanya keadilan dan keseimbangan, maksudnya agar pembangunan
terus berlangsung harus menyeimbangkan kepentingan-kepentingan
kelompok masyarakat yang berbeda dalam generasi yang sama dan
diantara generasi-generasi, dan juga melakukan sesuatu secara
simultan dalam tiga dimensi yang saling terkait – ekonomi, sosial,
dan lingkungan.
Menurut Emil Salim dalam Brata (1992: 3) bahwa
pembangunan berkelanjutan adalah suatu proses pembangunan yang
mengoptimalkan manfaat dari sumber daya alam dan sumber daya
manusia, dengan menyesuaikan sumber alam dengan manusia dalam
pembangunan.
Selanjutnya Emil Salim dalam Brata (1992: 3) mengemukakan
bahwa ada beberapa asumsi dasar serta ide pokok yang mendasari
faham ini, yaitu, pertama proses pembangunan itu mesti berlangsung
secara berlanjut, terus-menerus, kontinu, ditopang oleh sumber alam,
kualitas lingkungan dan manusia yang berkembang secara berlanjut.
Kedua, sumber alam, terutama udara, air dan tanah memiliki
ambang batas, di atas mana penggunaannya akan menciutkan
kuantitas dan kualitasnya. Penciutan itu berarti berkurangnya
kemampuan sumber alam tersebut untuk menopang pembangunan
secara berlanjut, sehingga menimbulkan gangguan pada keserasian
sumber alam dengan sumber daya manusia. Ketiga, kualitas
lingkungan berkorelasi langsung dengan kualitas hidup. Semakin
baik kualitas lingkungan, semakin positif pengaruhnya pada kualitas
hidup, yang antara lain tercermin pada meningkatnya kualitas fisik,
pada harapan usia hidup, pada turunnya tingkat kematian dan lain
sebagainya. Oleh karena itu pembangunan berkelanjutan
mengandaikan
pembangunan
kualitas
lingkungan
secara
berkelanjutan, supaya member pengaruh positif terhadap kualitas
hidup. Keempat, dalam pembangunan berkelanjutan pola
penggunaan sumber alam masa kini mestinya tidak menutup
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kemungkinan memilih opsi atau pilihan lain di mana depan. Karena
berbagai aspek masa yang akan datang belum kita ketahui
sepenuhnya sekarang ini, penggunaan sumber alam bagi arah pilihan
masa depan harus terbuka. Kelima, pembangunan berkelanjutan
mengandaikan solidaritas transgenerasi, di mana pembangunan ini
memungkinkan
generasi
sekarang
untuk
meningkatkan
kesejahteraannya, tanpa mengurangi kemungkinan bagi generasi
masa depan untuk meningkatkan kesejahterannya.
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Bagian 2
SEJARAH DAN KONSEP PEMBERDAYAAN

B

agian ini akan mengetengahkan tentang sejarah
pemberdayaan dan konsep serta definisi, termasuk
elemen penting dalam pemberdayaan.
2.1 Sejarah Pemberdayaan
Kata pemberdayaan bukanlah suatu kata baru, melainkan
telah muncul pada pertengahan abad ke-17 dengan makna
―berinvestasi dengan kewenangan, memberikan kewenangan.‖
Setelah itu digunakan dengan cara yang lebih umum dengan makna
―memampukan atau memperbolehkan‖ (to enable or permit). Dalam
kancah politik, pemberdayaan ramai diperbincangkan pada tahun
1994, khususnya di kalangan para mediator di Amerika Serikat,
ketika The Promise of Mediation-nya Baruch Bush dan Joseph
Folger dipublikasikan. Mereka mendiskusikan pemberdayaan dalam
konteks apa yang mereka sebut pendekatan transformatif dalam
mediasi (Dugan, 2003). Jadi pemberdayaan itu bukan konsep baru,
hanya belakangan ini kian menjadi konsentrasi pemikiran banyak
kalangan seirama dengan perkembangan konsep pembangunan,
terutama pembangunan manusia (human development).
Pemberdayaan menjadi suatu istilah populer dalam programprogram kesehatan mental, tetapi ini kurang memiliki definisi yang
jelas. Dalam sebuah proyek riset yang didesain untuk mengukur
pemberdayaan dalam program-program yang didanai oleh dan untuk
para pengguna layanan kesehatan mental (jiwa), kita lebih dahulu
berusaha untuk membuat sebuah definisi. Elemen-elemen kunci
pemberdayaan diidentifikasi, termasuk akses ke informasi,
kemampuan untuk membuat pilihan, ketegasan, dan penghargaan
diri. Pemberdayaan memiliki dimensi individuil dan kelompok.
Kedetilan definisi disajikan, bersama dengan diskusi implikasi24 | Pemberdayaan Masyarakat

implikasi pemberdayaan untuk program-program rehabilitasi
psikiatrik.
Pemberdayaan adalah sebuah istilah yang sangat populer
dalam layanan kesehatan mental (setidaknya di Amerika Serikat).
Hampir setiap jenis program kesehatan mental mengklaim mampu
―memberdayakan‖ kliennya, tetapi dalam prakteknya, terdapat
sedikit definisi operasional terhadap istilah itu, dan tidaklah jelas
bahwa program-program yang menggunakan istilah itu berbeda dari
program-program yang tidak menggunakannya. Dengan kurangnya
sebuah definisi, kata menjadi suatu retorika politik yang umum,
dengan fleksibilitas makna yang luas dan berisiko kehilangan makna
inherennya sama sekali. Semua politisi Amerika Serikat konservatif
mempromosikan ―reformasi‖ kesejahteraan, misalnya, dengan
mengklaim bahwa pemotongan tunjangan akan ―memberdayakan‖
penerimanya (yang akan berkecukupan diri). Penggunaan semacam
itu akan membuatnya sulit untuk mengklaim bahwa pemberdayaan
adalah sebuah konsep yang bermakna. Masalah penggunaan istilah
yang bermakna menjadi lebih bermasalah di negara lain dan bahasa
lain.
Meskipun ini adalah kata teknis, kata memberdayakan itu
sendiri bukanlah kata yang baru, yang muncul pada pertengahan
tahun 17 dengan makna legalistik ―untuk berinvestasi dengan
otoritas, atau memberikan otoritas‖. Singkatnya, ini mulai digunakan
dengan infinitif yang memiliki makna yang lebih umum yakni
―untuk memudahkan atau memperkenankan‖. Kedua penggunaan
tersebut masih tetap hangat diperbincangkan hingga saat ini tetapi
terlampau diperkuat oleh penggunaan kata dalam politik dan
kemudian dimunculkan di dalam bidang psikologi. Penggunaan
modernnya berasal dari gerakan hak-hak sipil, yang menemukan
pemberdayaan politik bagi para pengikutnya. Kata itu kemudian
dipakai oleh gerakan wanita, dan daya tariknya belum berkurang
sama sekali. Selama-lamanya orang-orang dengan semua persuasi
politiknya memiliki kebutuhan terhadap sebuah kata yang bisa
membuat pemilihnya merasa bahwa mereka adalah tentang
bagaimana dapat lebih mengontrol nasibnya, memberdayakan
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dipakai oleh kaum konservatif dan juga reformer sosial. Ini diambil
di luar arena politik dan dimasukkan ke dalam bidang-bidang lain.
Panel Penggunaan memunculkan beberapa perasaan khawatir
tentang perluasan penggunaan ini. Bagi Panelis, penerimaan kata
kerja memberdayakan bergantung pada konteksnya. Delapan puluh
persen menyetujui contoh We want to empower ordinary citizens.
Namun dalam konteks yang tidak bersifat politis, Panel itu kurang
begitu bersifat antusias. Kalimat Hunger and greed and then sexual
real are felt by some to be stages of experience that empower the
individual menerima persetujuan dari 33 persen Panelis. Panel itu
tidak menyetujui pemberdayaan psikologis sebab ini bisa
memperkuat gerakan bantuan diri.
Pada konferensi di Buffalo. N.Y, Chris Babick, seorang
Direktur Eksekutif PWA Coalition, mengadakan percakapan tentang
kebutuhan kesehatan mental orang-orang yang menderita penyakit
AIDS. Chris mengeluarkan banyak waktunya untuk bercakap-cakap
dengan mendorong para profesional kesehatan mental yang menjadi
audience untuk membantu pemahaman tentang pemberdayaan-diri
kepada para kliennya yang menderita HIV/AIDS. Selama masa
tanya jawab berlangsung, seorang wanita bertanya tentang apakah
kita dapat memberikan beberapa contoh praktis tentang seperti apa
pemberdayaan-diri itu sebenarnya kepada orang-orang penderita
HIV dan AIDS. Dalam perjalanan ke airport, Chris dan saya terus
mendiskusikan konsep menyeluruh tentang pemberdayaan-diri PWA
itu. Artikel ini adalah hasil langsung dari percakapan itu.
Pada bulan Juni 1983, National Lesbian/Gay Health
Conference dan AIDS Forum bertemu di Denver. Pada konferensi
itu, PWA dari seluruh negara bagian Amerika Serikat mengadakan
rapat dan mengembangkan ―Denver Principles‖ yang saat ini
terkenal dan menjadi basis gerakan pemberdayaan-diri PWA.
Pemrakarsa PWA, dan Turner, Michael Callen, Richard Berkowitz,
Artie Felson, Bobby Reynolds, Bobbi Campbell, Phil Lanzaratta,
dan Bob Cecchi semuanya mengemukakan definisi diri dan
pemberdayaan-diri bagi orang-orang penderita AIDS. Selama
sembilan tahun dan ribuan kasus selanjutnya, pemberdayaan-diri
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tetap menjadi salah satu isu yang paling krusial bagi semua orang
yang menderita HIV/AIDS.
Pemberdayaan-diri dalam bentuk paling sederhananya berarti
bertanggung jawab terhadap kehidupannya sendiri, penyakitnya dan
perawatannya sendiri. Cara lainnya adalah dengan mengatakan
bahwa individu-individu yang didorong untuk melakukan
pemberdayaan-diri tidak menunjukkan kekuatannya atau
memperkenankan orang lain untuk merawatnya. Orang penderita
HIV/AIDS perlu belajar memandang dirinya sendiri sebagai ahli
terhadap apa yang mereka perlukan dan apa yang diperlukan untuk
merawat dirinya sendiri. Sekali sikap ini berkembang, PWA perlu
menyuarakan apa kebutuhannya. Sayangnya, ini kerap kali membuat
orang lain tidak senang untuk hidup atau tinggal dengan orang yang
menderita penyakit HIV/AIDS.
Konsep menjadi ahli untuk kehidupannya sendiri konsep
yang membuat seseorang pada mulanya mengalami kesulitan untuk
menyesuaikan diri. Kita semua percaya bahwa seorang dokter
mengetahui apa yang terbaik bagi kesehatan kita; seorang kyai,
pendeta Kristen atau Yahudi mengetahui tentang apa yang terbaik
bagi kita ditinjau dari sudut pandang spiritual; ahli terapi mengetahui
apa yang terbaik bagi kita ditinjau dari sudut pandang emosi atau
metal kita. Jadi, dahulu, seorang ahli adalah orang lain yang
membuat kita tunduk atau patuh dan percaya tanpa syarat apapun.
Mempertanyakan beberapa opini ahli-ahli tersebut tidaklah
dianjurkan. Penerimaan buta atau mutlak terhadap otoritas adalah
sebuah komponen fundamental struktur-struktur kekuasaan yang
eksis dalam masyarakat ini (dan di sebagian besar masyarakat
lainnya).
Pemberdayaan-diri berarti bahwa Anda menjadi seorang
partner aktif dengan para ahli untuk sama-sama menentukan apa
yang terbaik bagi Anda, dan/atau apa tindakan yang ingin Anda
lakukan berkaitan dengan rencana Anda di masa mendatang, dan
perawatan atau kekurangannya.
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Pemberdayaan-diri berarti bahwa Anda menjadi seorang mitra
aktif dengan para ahli untuk sama-sama menentukan apa yang
terbaik bagi Anda, dan/atau apa tindakan yang ingin Anda
lakukan berkaitan dengan rencana Anda di masa mendatang,
dan perawatan atau kekurangannya

Krisis AIDS merombak berapa banyak dari diri kita yang
berinteraksi dengan profesional perawat kesehatan. Perubahan dalam
sikap dari pasien pasif ke konsumen aktif dalam perawatan
kesehatan ini kerap kali menjadi suatu transisi atau peralihan yang
kurang menyenangkan bagi beberapa dokter, yang kebanyakan dari
mereka terbiasa untuk bertanggung jawab terhadap orang itu, dan
memiliki semua jawaban tentang perawatan medisnya. Orang
penderita HIV/AIDS yang memiliki pemberdayaan-diri adalah
konsumen perawatan medis yang sangat canggih. Orang-orang yang
mampu memberdayakan dirinya memandang dirinya sebagai orang
yang sama seperti dokter dan bukan berada pada posisi yang lemah
sebab ia mencari saran atau konsultasi dari seorang profesional yang
memiliki keahlian tertentu. Supaya bisa membuat seseorang tidak
percaya begitu saja kepada seorang dokter, Anda harus
mengumpulkan pengetahuan tentang kondisi Anda dan beragam opsi
perawatan terhadap HIV/AIDS dengan membaca Newsline, AIDS
Treatment News, GMHC’S Treatment Issues dan The Project Inform
Newsletter. Jika Anda memiliki sebuah komputer dan akses ke
Internet, terdapat banyak situs yang penuh dengan tanggal informasi
perawatan AIDS secara online.
Secara jelas, tidak ada bacaan yang akan menggantikan
kebutuhan Anda terhadap dokter yang berpengalaman, tetapi bacaan
itu akan membentuk bagaimana Anda melibatkan dokter Anda dan
bekerja sama dengan dirinya. Sekali Anda berkomitmen untuk
mempelajari tentang berbagai macam opsi perawatan, baik
tradisional dan non-tradisional, atau FDA yang disetujui dan yang
belum disetujui, Anda akan perlu menjalin hubungan dengan
seorang dokter yang akan mendorong Anda untuk mengeksplorasi
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apa yang tersedia dan kemudian kembali mendiskusikannya. Saya
pernah mendengar bahwa PWA mendiskusikan sebuah artikel
tentang perawatan baru, yang kemudian salinannya mereka buat dan
mereka kirimkan ke dokternya dengan sebuah catatan yang
memintanya untuk membacanya sebelum pertemuan berikutnya
terjadi, sehingga mereka dapat mendiskusikan relevansi terhadap
kondisi PWA.
Beberapa contoh selanjutnya tentang perilaku dalam
pemberdayaan-diri akan dibahas di bagian ini. Anda memutuskan
untuk tidak mengambil retroviral (AZT, DDI, atau DDC) meskipun
dokter Anda menganjurkan Anda untuk memakainya dan merasakan
bahwa ini adalah yang terbaik buat Anda. Di sisi lain, jika sel CD-4
Anda berada di satu level yang membuat dokter Anda merasa tidak
ada alasan untuk memulai terapi anti-retroviral, Anda bisa jadi
memutuskan bahwa Anda ingin bersikap sangat agresif pada
intervensi awal dan memberitahukan tentang MD Anda bahwa Anda
ingin memulai bentuk perawatan ini. Maksud dari hal ini bukan
mendorong Anda untuk mengembangkan hubungan yang tidak baik
dengan dokter Anda, tetapi menunjukkan kepada Anda bahwa ia
adalah seseorang yang menghormati Anda dalam mengambil peran
aktif dan partisipatif dalam merawat kesehatan Anda.
Pemberdayaan-diri dicontohkan dengan sangat baik oleh
sikap bahwa kehidupan Anda tidak akan berakhir atau berjalan
sampai akhir sebab Anda didiagnosis menderita penyakit
HIV/AIDS. Setelah diagnosis AIDS kompolit, saya mengetahui
beberapa orang yang menerapkan dan menyelesaikan programprogram sekolah gelar sarjana (graduate), dan mengubah karirnya.
Adapun penderita lainnya mulai menjalin pertemanan baru atau
percintaan.
Namun demikian, meskipun seseorang berada di tahap
terakhir penyakitnya, apa yang penting dan terbaik adalah dengan
tetap mendorongnya untuk mampu memberdayakan dirinya sendiri.
Salah satu contoh pemberdayaan-diri adalah memutuskan untuk
menghentikan semua perawatan, jika ia mengetahui bahwa
perawatannya justru akan mempercepat kematiannya. Contoh
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lainnya adalah mempersiapkan kematian di rumah (atau di rumah
sakit), bergantung pada apa yang Anda rasakan dan mana yang
nyaman buat Anda serta orang-orang yang merawat Anda. Beberapa
orang merasakan bahwa dengan mengetahui kapan kehidupannya
akan berakhir dan memutuskan bahwa tidak akan ada kualitas yang
cukup dalam kehidupannya guna menjustifikasi kelanjutan untuk
berjuang adalah contoh terakhir pemberdayaan-diri. Bagi orang yang
lain, apa yang diperjuangkan adalah tetap bertahan untuk hidup
meskipun terdapat banyak kerusakan fisik dan mental dengan
harapan bahwa akan ada pertolongan medis yang dapat membuat
manfaat tersendiri.
Salah satu tindakan paling inspirasional, penguatan-hidup,
dan pemberdayaan-diri yang diambil oleh sebagian besar orang
penderita
HIV/AIDS
adalah
dengan
menghilangkan
ketergantungannya pada alkohol dan/atau obat-obatan ―rekreasional,
serta dengan mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan untuk
hidup seadanya. Sekarang terdapat perhatian khusus terhadap
pertemuan Twelve Step bagi orang-orang penderita HIV/AIDS yang
sembuh dari alkoholisme dan adiksi obat-obatan. Dalam ruangan
tersebut, sejumlah besar orang menemukan alat-alat, keyakinan,
harapan, dan persahabatan untuk menghadapi tantangan keseharian,
penghinaan dan krisis terakhir akibat AIDS yang menggerogoti
mereka.
Model-model pemberdayaan-diri mengeliling kita, baik di
dalam maupun di luar komunitas PWA/HIV. Penyaluran kemarahan
pada kelambanan pemerintah melalui lobi dan tindakan politis
langsung lain seperti yang diikutsertakan oleh dalam ACT-UP,
adalah
contoh
terbaik
dalam
hal
mentransformasikan
ketidakberdayaan ke dalam pemberdayaan-diri. Orang-orang lesbian
dan homoseksual yang mengaktualisasikan diri tidak akan
memperkenankan kefanatikan atau kekerasan orang lain untuk
melawannya. Ketika wanita, anggota minoritas seksual, rasial atau
etnis menuntut peluang-peluang yang sama dan menolak untuk
berkompromi, mereka mampu memberdayakan dirinya sendiri. Ini
jelas membuat beberapa orang merasa tidak senang dan/atau
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terancam ini adalah model yang sama dengan orang-orang penderita
HIV/AIDS yang perlu diteliti dan diusahakan untuk disamakan
supaya bisa memastikan bahwa Anda tidak mempercayai kesehatan
diri Anda sendiri atau kehidupan Anda sendiri dibandingkan tujuan
baik dari orang lain. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Eldridge
Cleaver, ―Jika Anda bukan merupakan bagian dari solusi, maka
Anda adalah bagian dari masalahnya‖.
―Pemberdayaan‖ adalah topik umum di antara mediatormediator mainstream di Amerika Serikat sejak tahun 1994, ketika
The Promise of Mediation-nya Baruch Bush dan Joseph Folger
dipublikasikan. Mereka mendiskusikan pemberdayaan dalam
konteks apa yang mereka sebut sebagai pendekatan transformatif
terhadap mediation. Dengan memfokuskan pada konflik-konflik
interpersonal, mereka membedakan antara pendekatan ini dan
pendekatan “problem-solving” yang lebih dangkal. Dalam
pendekatan transformatif, mediator secara eksklusif tidak
memfokuskan pada pemberian bantuan kepada beberapa pihak untuk
mencapai kesepakatan yang sama-sama dapat disetujui.
Mediator transformatif menekankan pada pemberdayaan
pihak-pihak untuk mendefinisikan beberapa isu dan memutuskan
jangka waktu pencapaian penyelesaian untuk diri mereka sendiri dan
juga menekankan pada pemberian bantuan kepada beberapa pihak
untuk memahami perspektif orang lain. Mediasi transformatif bisa
membantu beberapa pihak untuk mengenal dan mengeksploitasi
peluang-peluang terhadap pertumbuhan moral yang muncul akibat
adanya konflik yang terjadi. Ini bertujuan untuk mengubah pihakpihak itu sendiri untuk menjadi manusia yang lebih baik.
Menurut definisi Bush dan Folger, pemberdayaan berarti
restorasi bagi individu-individu terhadap pemahamannya tentang
nilai, kekuatan serta kapasitasnya sendiri untuk mengatasi masalahmasalah kehidupannya.
Dalam perawatannya, pemberdayaan tidak mencakup
‗penyeimbangan kekuatan‘ atau ―redistribusi kekuatan di dalam
proses mediasi supaya bisa melindungi pihak-pihak yang lebih
lemah‖.
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Ini bukan berarti ―pengontrolan atau penanaman pengaruh
pada proses mediasi agar menghasilkan out come yang bisa
mendistribusikan kembali sumber-sumber atau kekuatan di luar
proses dari pihak-pihak yang lebih kuat ke pihak yang lebih lemah.‖
Bush dan Folger mengidentifikasi dua cara kerja mediator
transformatif untuk memberdayakan beberapa pihak dalam sebuah
mediasi.
Pertama, mereka memakai sebuah fokus ―mikro‖. Mereka
beranggapan bahwa, selama proses mediasi, terdapat banyak
peluang bagi masing-masing pihak untuk membuat keputusan
tentang bagaimana mereka memiliki sebuah pemahaman baru
mengenai kontrol atas konflik yang muncul, atau setidaknya atas
perilaku untuk dalam menghadapi konflik tersebut. Mediator
transformatif secara cermat mendengarkan pernyataan yang dibuat
oleh masing-masing pihak, dengan mencari peluang-peluang
transformatif.
Pendekatan ini bertentangan dengan fokus ―makro‖, yang
lebih lazim dalam pendekatan problem solving, ―di mana mediator
mencoba untuk mencapai penilaian global tentang definisi masalah
pihak-pihak itu dan memandang semua kontribusi pihak dari sudut
pandang input di dalam usaha penilaian-masalah globalnya‖.
Mediator transformatif menempatkan sebuah prioritas pada
pihak-pihak
yang
terdorong
dan
terbantu
dengan
mempertimbangkan cermat tentang beberapa pilihan yang mereka
sediaan untuk mereka.
Tujuan-tujuan dan pilihan-pilihan beberapa pihak dianggap
sebagai sesuatu yang penting di semua level pengambilan keputusan.
Beberapa mediator secara sengaja mencoba untuk menghindari
pembentukan beberapa isu, proposal, atau jangka waktu
penyelesaian, atau bahkan pemberian dorongan untuk mencapai
penyelesaiannya. Bahkan mereka mendorong beberapa pihak untuk
mendefinisikan beberapa masalah dan menemukan beberapa solusi
terhadap masalah itu, dan mereka menyokong dan mendukung
usaha-usaha pihaknya sendiri untuk melakukan hal tersebut.
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Tanggung jawab mediator transformatif tidak mencakup
pemberian sokongan, saran, atau konseling supaya bisa
meningkatkan kekuatan masing-masing pihak.
Meskipun konsep data dan mediasi transformatif Bush dan
Folger adalah bermanfaat, konflik-konflik yang hebat memerlukan
definisi pemberdayaan yang lebih luas dan mendalam. Ini bukan
sebuah pertanyaan ―perbaikan‖ pemahaman nilai dan kekuatan;
orang-orang yang tertindas dan tidak diberi hak untuk bersuara tidak
akan pernah memiliki pemahaman ini. Kedua, Bush dan Folger
hanya memfokuskan pada interpersonal. Interpersonal adalah
penting dalam konflik yang hebat, tetapi ini bukan hanya merupakan
sebuah pertimbangan belaka. Pertimbangan yang lebih sistemik
diperlukan. Terakhir, Bush dan Folger membatasi diskusinya pada
mediasi, di mana kita harus mempertimbangkan susunan peran
intervensi yang lebih luas.
Di Center for Psychiatric Rehabilitation, suatu proyek riset
diarahkan untuk mempelajari beberapa partisipan dalam programprogram bantuan-diri yang dijalankan pengguna untuk orang-orang
yang memiliki viabilitas psikiatrik. Pada permulaan studi itu,
ditemukan bahwa sebagian besar kelompok tersebut mencakup
istilah ―pemberdayaan‖ dalam definisi programnya. Ini jelas
merupakan sebuah konsep kunci yang membuatnya diperlukan
untuk mendefinisikan pemberdayaan sebagai bagian dari proyek itu.
Kami selanjutnya membawa sekelompok praktisi bantuan diri
konsumen/survivor Amerika Serikat terkenal, yang membentuk
Advisory Board (Dewan Penasihat) dari proyek kami, dan kami
melakukan tugas pertama yakni merumuskan sebuah definisi.
Meskipun kami mengenal bahwa pemberdayaan memiliki elemenelemen yang umum dengan konsep-konsep seperti penghargaan-diri
dan efiksasi diri, kami juga merasa bahwa konsep-konsep tersebut
tidak benar-benar mempengaruhi apa yang kita lihat sebagai sesuatu
yang berbeda tentang pemberdayaan.
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2.2 Definisi Pemberdayaan
Dalam berbagai diskusi disepakati bahwa pemberdayaan
adalah konsep multi-dimensi yang kompleks, dan yang
dideskripsikan sebagai sebuah proses bukan kejadian. Oleh karena
itu, tidak dipercaya bahwa seseorang harus menampakkan setiap
kualitas dalam daftar itu supaya bisa dianggap sebagai orang yang
―diberdayakan‖. Definisi ini bukanlah definisi global, tetapi ini
terkait secara khusus dengan proyek riset, dan ditawarkan sebagai
pembuatan definisi untuk tujuan membuka diskusi mengenai apakah
―pemberdayaan‖
adalah
istilah
yang
bermakna
yang
mendeskripsikan sebuah mekanisme berbeda yang digunakan oleh
anggota-anggota kelompok bantuan diri dalam studi kami. Menurut
fakta, ditemukan bahwa dalam penghadiran definisi ke berbagai
macam kelompok, ini sering kali dimulai dengan diskusi yang
bermanfaat, dan saya diberitahukan oleh pembicara non-Inggris
bahwa definisi itu adalah bermanfaat dalam usaha-usahanya untuk
menerjemahkan kata itu.
Pemberdayaan merupakan suatu konstruk yang dipakai
bersama-sama oleh banyak disiplin atau kawasan, di antaranya
meliputi: pembangunan masyarakat, psikologi, pendidikan,
ekonomi, dan studi-studi gerakan dan organisasi sosial, dan lain-lain.
Bagaimanapun juga pemberdayaan dipahami secara beragam
diantara perspektif-perspektif ini. Dalam literatur pemberdayaan
baru-baru ini, makna istilah pemberdayaan seringkali diasumsikan
lebih dari sebatas yang dijelaskan atau didefinisikan. Rappoport
telah menegaskan bahwa mudah untuk mendefinisikan
pemberdayaan dengan kekurangannya tetapi sulit untuk
mendefinisikian dalam tindakan karena hal itu mengambil bentukbentuk yang berbeda dalam masyarakat dan konteks yang berbeda.
Bagaimanapun juga, pemahaman umum tentang pemberdayaan
diperlukan untuk memungkinkan kita mengetahui pemberdayaan,
khususnya ketika kita melihat orang-orang bekerja, siapa rekan
kerjanya, dan untuk evaluasi program. Menurut Bailey (1992),
bagaimana kita mendefinisikan pemberdayaan dengan tepat dalam
proyek dan program kita akan bergantung pada orang-orang spesifik
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dan konteks yang tercakup (Page & Czuba. 1999). Berdasarkan
pernyataan-pernyataan di atas memberikan pemahaman bahwa
konsep pemberdayaan itu sangat beragam dan kontekstual. Masingmasing individu atau organisasi memiliki konsep pemberdayaan
masing-masing sesuai dengan sudut pandang atau latar proyek yang
sedang atau akan mereka lakukan.
Stern menjelaskan bahwa beberapa dekade keberhasilan
pembangunan dan pemikiran pembangunan, pemberdayaan rakyat
dan penciptaan suasana investasi yang baik sekarang telah muncul
sebagai dua pilar dasar dan saling memperkuat dari suatu strategi
pembangunan yang berpihak pada kaum miskin dan pengurangan
kemiskinan yang berkelanjutan (Tropp, 2004: 120). Haq
menegaskan bahwa hal ini konsisten dengan paradigma
pembangunan, yang mempertimbangkan pemberdayaan penuh
rakyat sebagai salah satu empat pilarnya, selain
keadilan,
keberkelanjutan dan produktivitas (Tropp, 2004: 120). Sebagai suatu
konsep yang komprehensif, pemberdayaan merupakan unsur
intrinsik pengurangan kemiskinan dan alat untuk mengurangi
kemiskinan.
Ada banyak definisi tentang pemberdayaan. Whitmore
(1988: 13) mendefiniskan pemberdayaan sebagai suatu proses
interaktif melalui mana masyarakat mengalami perubahan personal
dan sosial, memungkinkan mereka untuk mengambil tindakan untuk
mencapai pengaruh terhadap organisasi-organisasi dan lembagalembaga yang mempengaruhi kehidupan mereka dan masyarakat di
mana mereka hidup. The Empowerment Team mendefinisikan
pemberdayaan sebagai peningkatan kapasitas individu-individu atau
kelompok untuk membuat pilihan-pilihan dan mentransformasikan
pilihan-pilihan tersebut ke dalam tindakan dan hasil (outcome) yang
diinginkan (Alsop, 2004: 4). Pemberdayaan adalah meningkatkan
kesempatan, kapabilitas masyarakat dan mengekspresikan pilihanpilihan, dan mentransformasikan pilihan-pilihan tersebut ke dalam
tindakan atau hasil yang diharapkan. Kapabilitas masyarakat untuk
berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan lokal ditentukan
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bukan hanya oleh sumbangan sumber individual, tetapi juga oleh
capital sosial memberikan basis untuk tindakan kolektif (Helling et
al, 2005: iii). Pranaka dalam Nawawi (2007: 173) menjelaskan
bahwa konsep pemberdayaan pada awalnya merupakan gagasan
menempatkan manusia sebagai subjek di dunianya, karena itu
wajar apabila konsep ini merupakan kecenderungan ganda, yaitu:
1) Pemberdayaan menekankan pada proses memberikan atau
mengalihkan sebagaian kekuasaan
atau kemampuan
kepada masyarakat, organisasi atau individu agar menjadi
lebih berdaya .ini sering disebut sebagai kecenderungan
primer dari makna pemberdayaan;
2)

Kecenderungan sekunder, menekankan pada proses
menstimulasi mendorong dan memotivasi individu agar
mempunyai kemampuan
atau keberdayaan
untuk
menentuka apa yang menjadi pilihan hidupnya. Cook dan
Steve (1996:IX) mengatakan bahwa pemberdayaan
merupakan perubahan yang terjadi pada falsafah
manajemen, yang dapat membantu menciptakan suatau
lingkungan
dimana individu dapat menggunakan
kemampuan dan enerjinya untuk meraih tujuan oraganisasi.
Selanjutnya ditakan oleh Mali, Ony dan A.M.W. Pranaka
(Nawawi, 2007: 174) pemberdayaan berarti pembagian
kekuasaan yang adil sehingga meningkatakan kesadaran
politis dan kekuasaan kelompok yang lemah serta
memperbesar pengaruh mereka terhadap proses dan hasil
pembangunan.

Page & Czuba (1999: 3) menyatakan bahwa secara umum
pemberdayaan didefinisikan sebagai suatu proses sosial
multidimensional yang membantu penduduk untuk mengawasi
kehidupannya sendiri. Pemberdayaan itu merupakan suatu proses
yang memupuk kekuasaan (kemampuan mengimplementasikan)
pada penduduk, untuk penggunaan bagi kehidupan mereka sendiri,
komunitas mereka, dan masyarakat mereka, dengan berbuat
mengenai isu-isu yang mereka tentukan sebagai hal penting (Page &
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Czuba, 1999: 3). Menurut Ife (dalam Nawawi, 2007: 174) bahwa
pemberdayaan memuat dua pengertian kunci, yakni kekuasaan dan
kelompok lemah. Kekuasaan di sini diartikan bukan hanya
menyangkut kekuasaan politik dalam arti sempit, melainkan
kekuasaan atau penguasaan klien terhadap:
1) pilihan-pilihan personal dan kesempatan-kesempatan hidup,
yaitu kemampuan dalam membuat keputusan-keputusan
mengenai gaya hidup, tempat tinggal, pekerjaan,
2) penentuan kebutuhan, yaitu kemampuan menentukan
kebutuhan selaras dengan aspirasi dan keinginannya,
3) ide atau gagasan, yaitu kemampuan mengekspresikan dan
menyumbangkan gagasan dalam suatu forum atau diskusi
secara bebas dan tanpa tekanan,
4) lembaga-lembaga,
yaitu
kemampuan
menjangkau,
menggunakan
dan
mempengaruhi
pranata-pranata
masyarakat, seperti lembaga kesejahteraan sosial,
pendidikan, kesehatan,
5) sumber-sumber, yaitu kemampuan memobilisasi sumbersumber formal, informal dan kemasyaratan,
6) aktivitas ekonomi, yaitu kemampuan memanfaatkan dan
mengelola mekanisme produksi, distribusi, dan pertukaran
barang serta jasa, dan
7) reproduksi, yaitu kemampuan dalam kaitannya dengan
proses kelahiran, perawatan anak, pendidikan dan sosialisasi.
Definisi lain menyatakan bahwa pemberdayaan merupakan
suatu proses multi-dimensi yang membantu orang-orang
memperoleh pengawasan terhadap kehidupan mereka sendiri.
Pemberdayaan merupakan suatu proses yang mendukung kekuasaan
(yakni, kapasitas untuk mengimplementasikan) pada masyarakat,
untuk penggunaan dalam kehidupan mereka sendiri, komunitas
mereka, dalam dalam masyarakat mereka sendiri, dengan bertindak
atas isu-isu yang mereka anggap penting (Page & Czuba, 1999).
Bank Dunia mendefinisikan pemberdayaan sebagai proses
meningkatkan kapasitas individu atau kelompok untuk membuat
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pilihan-pilihan dan mentransformasikan pilihan-pilihan tersebut ke
dalam tindakan dan hasil (out-come) yang diinginkan. Hal utama
dalam proses ini adalah tindakan-tindakan yang membangun modalmodal individu dan kolektif, dan memperbaiki efisiensi dan keadilan
konteks organisasi dan institusi yang mengatur penggunaan modalmodal tersebut. Menurut Kindervatter (1979: 13) bahwa yang
dimaksud dengan pemberdayaan adalah orang-orang memperoleh
pemahaman dan mengontrol terhadap kekuatan-kekuatan sosial,
ekonomi, dan/atau politik untuk memperbaiki kedudukan mereka di
masyarakat.
Pemberdayaan dapat dipahami dari sudut pandang sebagai
proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah
serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau
keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individuindividu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan,
maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin
dicapai oleh sebuah perubahan sosial; yaitu masyarakat yang
berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan
kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang
bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan
diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian,
berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam
melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Pengertian pemberdayaan
sebagai tujuan seringkali digunakan sebagai indikator keberhasilan
pemberdayaan sebagai sebuah proses (Nawawi, 2007: 176). Ahli
lain, Zimmerman (Lawson, 2001: 7) membedakan antara proses
pemberdayaan dan hasil (outcome) pemberdayaan. Proses
pemberdayaan mengarah pada bagaimana rakyat, organisasi, dan
masyarakat diberdayakan, sementara hasil pemberdayaan mengarah
pada konsekuensi proses-proses tersebut. Dia mendefinisikan proses
pemberdayaan sebagai ―di mana rakyat menciptakan atau diberikan
kesempatan untuk mengontrol tujuan mereka sendiri dan
mempengaruhi keputusan-keputusan yang berdampak pada
kehidupan mereka‖ Zimmerman menegaskan lebih jauh bahwa hasil
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pemberdayaan mengarah pada operasi pengukuran spesifik (apakah
sifatnya kuantitatif atau kualitatif) yang dapat digunakan untuk
menstudi dampak intervensi yang dirancang untuk memberdayakan
para partisipan, menginvestigasi proses dan mekanisme
pemberdayaan, dan membangkitkan sebuah badan literatur yang
akan membantu mengembangkan teori pemberdayaan. Hasil
pemberdayaan merupakan salah satu konsekuensi dari proses
pemberdayaan (Lawson, 2001: 7).
Narayan (2002: 11) berusaha menghasilkan pemikiran dan
praktik pemberdayaan sebagai langkah pertama dalam
mengembangkan pemahaman terhadap komponen kerja World Bank
tersebut. Narayan mengidentifikasikan pemberdayaan sebagai suatu
―ekspansi modal dan kapasitas masyarakat miskin untuk
berpartisipasi dalam, berunding dengan, mempengaruhi, mengawasi,
dan menangani institusi-institusi yang dapat dipertanggungjawabkan
yang mempengaruhi kehidupan mereka. Bank Dunia dan para mitra
kerjanya terus mengembangkan dan mengaplikasikan kerangka
pemberdayaan dalam kerja mereka, dan belajar dari pengalaman ini,
gagasan-gagasan dan definisi-definisi telah disusun. Hal itu telah
menghasilkan definisi yang berasal dari diskors akademik yang lama
tentang kekuasaan, dan definisi yang diuji dan dikonfirmasi melalui
pengalaman terapan dalam sejumlah negara: ―Pemberdayaan adalah
suatu proses meningkatkan modal dan kapasitas individu-individu
atau kelompok-kelompok untuk membuat pilihan tertentu dan
mentransformasikan pilihan-pilihan tersebut ke dalam tindakan dan
hasil yang diharapkan.‖ Definisi pemberdayaan yang diketengahkan
oleh World Bank tersebut sejalan dengan pendapat Parsons et al
(Suharto, 2005: 58-59; Nawawi, 2007: 176) yang menyatakan
bahwa pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang
menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam, berbagi
pengontrolan atas hal tertentu, dan mempengaruhi terhadap hal
tertentu,
kejadian-kejadian
serta
lembaga-lembaga
yang
mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa
orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang
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cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain
yang menjadi perhatiannya.
Berdasarkan definisi pemberdayaan yang dikemukakan oleh
Narayan tersebut
dikenali bahwa dalam pemberdayaan itu
mencakup ekspansi aset dan kapasitas manusia. Aset mengarah pada
aset material, fisik dan finansial. Aset-aset yang demikian termasuk
tanah, rumah, ternak, tabungan, dan perhiasan yang memungkinkan
rakyat tahan terhadap guncangan dan memperluas horizon pilihanpilihannya. Kapabilitas, pada sisi lain, melekat dalam diri rakyat dan
memungkinkan mereka untuk menggunakan aset-aset mereka dalam
cara yang berbeda untuk meningkatkan kehidupan mereka.
Kapabilitas manusia termasuk kesehatan, pendidikan, dan
ketrampilan produksi atau peningkatan kehidupan yang lain.
Kapabilitas sosial termasuk kepemilikan sosial (social belonging),
kepemimpinan, relasi kepercayaan (trust), suatu rasa identitas, nilainilai yang memberikan makna pada kehidupan, dan kapasitas untuk
mengorganisir. Kapabilitas politik termasuk kapabilitas untuk
mewakili dirinya sendiri atau orang lain, mengakses informasi,
membentuk asosiasi, dan berpartisipasi dalam kehidupan politik
suatu masyarakat atau negara (Narayan, 2002: 11).
Pemberdayaan adalah sebuah konstruk yang dibagi oleh
banyak disiplin dan arena, di antaranya meliputi: pengembangan
komunitas, psikologi, pendidikan, ekonomi, dan studi gerakan sosial
dan organisasi. Pemberdayaan yang selama ini dipahami adalah
bervariasi di antara perspektif-perspektif tersebut. Dalam literatur
pemberdayaan terbaru, makna istilah pemberdayaan sering kali
dipertimbangkan daripada sekadar dijelaskan atau didefinisikan.
Rappoport (1984) memperlihatkan bahwa tidaklah sulit untuk
mendefinisikan pemberdayaan karena ketiadaannya, tetapi sulit
untuk mendefinisikannya menurut tindakan yang mengambil
bentuk-bentuk berbeda dalam orang-orang dan konteks-konteks
yang berbeda. Bahkan pendefinisian konsep itu bergantung pada
perdebatan yang terjadi. Zimmerman (1984) menyatakan bahwa
penegasan definisi tunggal terhadap pemberdayaan bisa membuat
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usaha untuk mencapainya seperti sebuah formula atau preskripsi,
yang bertentangan dengan konsep pemberdayaan.
Pemahaman umum mengenai pemberdayaan diperlukan agar
memudahkan kita untuk mengetahui pemberdayaan ketika kita
melihatnya pada orang-orang yang bekerja sama dengan kita, dan
untuk evaluasi program. Menurut Bailey (1992), ketika kita
mendefinisikan pemberdayaan di dalam proyek-proyek dan
program-program kita, maka akan bergantung pada orang-orang
khusus dan konteks yang diperlukan.
2.3 Elemen-Elemen Pemberdayaan
Sekarang kita perlu memahami bagaimana elemen-elemen
pemberdayaan
diimplementasikan. Bagian berikut akan
diketengahkan pengelementasian elemen-elemen pemberdayaan
dengan mengambil pokok persoalan dalam bidang psikologi,
khususnya dalam kasus kesehatan mental. Tentu masih banyak
contoh lain bagaimana konsep pemberdayaan diimplementasikan
pada berbagai dimensi kehidupan (persoalan) manusia
(pembangunan).
2.3.1

Memiliki Kekuasaan untuk Mengambil Keputusan
Beberapa klien program kesehatan mental sering kali
dianggap oleh para profesional sebagai orang yang kekurangan
kemampuan untuk membuat keputusan, atau membuat keputusan
yang
benar.
Oleh
karena
itu,
kebanyakan
program
mempertimbangkan pendirian paternalistik dalam membatasi jumlah
atau kualitas keputusan yang klien buat. Beberapa klien mampu
memutuskan tentang menu makan malam, misalnya, tetapi bukan
rangkaian perawalannya. Namun tanpa praktek dalam membuat
keputusan, beberapa klien dipertahankan dalam hubungan
dependensi jangka panjang. Tak seorang pun yang dapat bebas,
kecuali kalau ia diberikan peluang untuk membuat keputusan
penting tentang kehidupannya.
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2.3.2

Memiliki Akses ke Informasi dan Sumber
Pengambilan keputusan seharusnya tidak terjadi dalam ruang
kosong. Beberapa keputusan dibuat dengan sangat baik ketika
individu memiliki informasi yang cukup untuk mempertimbangkan
konsekuensi-konsekuensi dari berbagai macam pilihan. Di luar
paternalistik, kebanyakan profesional kesehatan mental merestriksi
informasi semacam itu, dengan kepercayaan bahwa restriksi adalah
―kepentingan terbaik‖ klien. Ini dapat menjadi ramalan pemenuhandiri, sebab dengan kurangnya informasi yang memadai, beberapa
klien bisa membuat pilihan-pilihan impulsif yang menegaskan
kepercayaan profesional terhadap ketidakcukupannya.
2.3.3

Memiliki Beberapa Opsi untuk Membuat Keputusan
Pilihan yang berharga bukan semata-mata sebuah persoalan
“hamburger hot dog”, atau “boling atau berenang‖. Jika Anda lebih
menyukai salad, atau perpustakaan, maka Anda kurang beruntung!
2.3.4

Ketegasan
Orang-orang yang tidak didiagnosis dihargai untuk kualitas
ini; di sisi lain, pada klien kesehatan mental kerap kali dilabeli
sebagai seseorang yang bersifat ―manipulatif‖. Ini adalah sebuah
contoh bagaimana label psikiatrik menghadirkan kualitas-kualitas
positif yang didefinisikan kembali secara negatif, ketegasan mampu
menyatakan harapan seseorang dan bertindak sendiri dengan
seseorang untuk memperoleh apa yang ia inginkan.
2.3.5

Perasaan Bahwa Individu dapat Membuat sebuah
Perbedaan
Harapan adalah sebuah elemen esensial dalam definisi kami.
Seseorang yang berharap akan percaya dengan kemungkinan
perubahan dan perbaikan mendatang; tanpa harapan, tidak akan ada
gunanya untuk membuat sebuah usaha. Namun para profesional
kesehatan mental yang melabeli kliennya sebagai seseorang yang
―tidak dapat disembuhkan‖ atau ―kronis‖, pada saat yang sama,
nampaknya akan mengharapkannya untuk dimotivasi untuk
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mengambil tindakan dan membuat perubahan-perubahan dalam
kehidupannya, meskipun terdapat keputusasaan menyeluruh seperti
yang label berikan.
2.3.6

Belajar
untuk
Berpikir
Kritis,
Mempelajari
Pengkondisian; Melihat Sesuatu Secara Berbeda

Bagian definisi ini menciptakan sebagian besar diskusi di
dalam kelompok kami, dan kami tidak mampu memunculkan fase
tunggal yang mengungkapkannya. Kami percaya bahwa sebagai
bagian dari proses diagnosis dan perawatan psikiatrik, beberapa
klien memiliki kehidupannya dan kisah personalnya, yang
ditransformasikan ke dalam ―sejarah kasus‖. Oleh karena itu, bagian
dari proses pemberdayaan adalah sebuah proses pernyataan ulang
tentang kisah kehidupan tersebut. Selain itu, proses pemberdayaan
mencakup hubungan yang inheren dalam situasi perawatan itu.
Dalam tahap-tahap awal partisipasi dalam kelompok bantuan-diri,
misalnya, adalah umum untuk memberitahukan kisahnya satu sama
lain, tindakan untuk berbicara dan didengar adalah kejadian penting
bagi anggota-anggota kelompok.
2.3.7

Belajar Tentang dan Mengungkapkan Kemarahan
Beberapa klien yang mengungkapkan kemarahan sering
dianggap oleh para profesional sebagai ―dekompensasi‖ atau ―di luar
kontrol‖. Ini adalah benar ketika kemarahan itu adalah sah dan dapat
dipertimbangkan ketika diungkapkan oleh orang ―normal‖ dan
merupakan contoh lain tentang bagaimana kualitas positif menjadi
negatif ketika seseorang didiagnosis. Karena ungkapan kemarahan
kerap kali sangat terbatas, adalah lazim bagi klien yang menakutkan
kemarahannya sendiri dan menaksir kekuatan destruktifnya terlalu
tinggi. Beberapa klien memerlukan peluang untuk mempelajari
tentang kemarahan, untuk mengungkapkannya secara aman, dan
mengenal batas-batasnya.
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2.3.8

Tidak Merasa Sendiri, Merasa Bagian dari Sebuah
Kelompok
Elemen penting dalam definisi kami adalah dimensi
kelompoknya. Kami percaya bahwa ada baiknya mengenal bahwa
pemberdayaan tidak terjadi pada individu itu sendiri, namun
berkaitan dengan pengalaman akan pemahaman mengenai hubungan
dengan orang lain. Selama diskusi yang berlangsung lama itu, kami
tidak ingin meninggalkan kesan bahwa kita mempertimbangkan imej
―John Wayne yang masuk ke kota, dengan menyesuaikan segala hal,
dan berangkat dengan naik mobil ketika matahari terbenam‖ sama
dengan definisi kami!
2.3.9

Pemahaman Bahwa Seseorang Memiliki Hak
Gerakan bantuan diri di antara survivor psikiatrik adalah
bagian dari gerakan luas untuk menetapkan hak-hak hukum
mendasar. Kami melihat persamaan yang kuat antara gerakan kami
dan gerakan-gerakan lain dari orang-orang yang tertindas dan
dirugikan, termasuk minoritas rasial dan etnis, wanita, homoseksual
dan lesbian, dan orang-orang yang memiliki kecacatan. Melalui
pemahaman hak-hak kami, kita meningkatkan pemahaman kita
tentang kekuatan dan konfidensi diri.
2.3.10 Mempengaruhi Perubahan dalam Kehidupan Seseorang
dan Komunitas Seseorang
Pemberdayaan adalah lebih luas dibandingkan ―perasaan‖
atau ―pemahaman‖, sebab kita bisa melihat perasaan sebagai
prakarsa terhadap tindakan. Ketika seseorang melakukan perubahan
aktual, ia bisa meningkatkan perasaan penguasaan dan kontrolnya.
Sebaliknya, hal ini bisa menimbulkan perubahan lanjutan dan lebih
efektif. Kita menekankan bahwa ini bukan semata merupakan
perubahan personal, tetapi memiliki sebuah dimensi kelompok.
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2.3.11 Pembelajaran
Keterampilan
yang
Didefinisikan
Seseorang sebagai Hal Penting
Para profesional kesehatan mental sering kali mengeluhkan
bahwa beberapa kliennya memiliki keterampilan yang buruk dan
nampaknya tidak dapat mempelajari keterampilan baru. Pada saat
yang bersamaan, keterampilan yang didefinisikan oleh para
profesional sebagai sesuatu yang penting sering kali bukan
merupakan keterampilan yang klien sendiri anggap menarik atau
penting (misalnya, tidur setiap hari). Ketika beberapa klien diberikan
peluang untuk mempelajari sesuatu yang ingin mereka pelajari,
mereka sering kali mengejutkan para profesional (kadang-kadang
dirinya sendiri) karena mampu mempelajarinya juga.
2.3.12 Perubahan Persepsi Orang Lain atas Kompetensi
Seseorang dan Kapasitas untuk Bertindak
Jika segala sesuatu mendefinisikan persepsi publik (dan
profesional) sebagai ―pasien mental‖, maka apa yang dimaksud
adalah ketidakmampuan. Seseorang yang memiliki diagnosis
psikiatrik secara luas dianggap tidak mampu mengetahui kebutuhankebutuhannya atau bertindak terhadapnya. Selama seseorang lebih
mampu untuk mengambil kontrol atas kehidupan seseorang, dan
dengan menunjukkan persamaan esensial seseorang kepada orangorang ―normal‖, persepsi ini seharusnya mulai berubah. Klien yang
mengenal bahwa ia memperoleh penghormatan atas orang lain dapat
meningkatkan kepercayaan dirinya, dan selanjutnya akan mengubah
persepsi-persepsi orang lain.
2.3.13 Keluar dari Kloset (Coming of the Closet)
Ini adalah sebuah istilah yang kami ambil dari gerakan
homoseksual/lesbian. Orang-orang yang memiliki status sosial tanpa
nilai dapat menyembunyikan fakta yang sering kali memilih untuk
melakukan hal demikian. Namun demikian, keputusan ini dapat
mengambil korban atau risiko dalam bentuk
menurunnya
penghargaan diri dan ketakutan akan penemuan. Beberapa orang
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yang mencapai titik di mana mereka dapat menampakkan
identitasnya akan menunjukkan kepercayaan diri.
2.3.13 Pertumbuhan dan Perubahan yang Tidak Pernah
Berakhir dan Berprakarsa-Diri
Dalam elemen ini, kami ingin menekankan bahwa
pemberdayaan bukanlah sebuah tujuan, tetapi perjalanan yang tak
seorang pun mencapai tahap terakhir dalam pertumbuhan dan
perubahan lanjutan yang tidak diperlukan.
2.3.15
Peningkatan Imej Diri Positif Seseorang dan
Penanggulangan Stigma
Selama seseorang lebih terperdaya, ia mulai merasa percaya
diri dan mampu. Sebaliknya, ini akan menimbulkan kemampuan
yang tinggi untuk mengelola kehidupan seseorang, yang
menimbulkan imej diri yang lebih baik. Identitas negatif ―pasien
mental‖ yang diinternalisasikan juga mulai berubah, seseorang bisa
jadi akan menghilangkan label itu secara menyeluruh, atau mungkin
mendefinisikannya kembali untuk menyampaikan kualitas-kualitas
positif.
2.3.16 Pemberdayaan dan Rehabilitas
Di dalam proyek riset, definisi itu adalah titik awal atau
landasan terhadap pengembangan instrumen pengukuran. Meskipun
studi kami terbatas ruang lingkupnya, tetapi kami menemukan
bahwa beberapa partisipan dalam beberapa kelompok yang kami
teliti menampakkan tingkat pada yang tinggi. Diharapkan bahwa
definisi dan proyek riset akan mempromosikan studi lanjutan
tentang konsep pemberdayaan terhadap orang-orang yang memiliki
kecacatan psikiatrik. Konsep itu adalah sangat penting di dalam
program-program rehabilitasi psikiatrik, sebab program-program
tersebut sering kali mengklaim bahwa mereka mempromosikan
independensi, otonomi, dan ide-ide lain yang terkait dengan
pemberdayaan. Ada baiknya menemukan, misalnya, apakah para
praktisi rehabilitasi percaya bahwa program-programnya bisa
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mempromosikan pemberdayaan terhadap kliennya dan apakah
beberapa klien dalam program tersebut setuju terhadap hal itu.
Peningkatan dalam skor-skor pemberdayaan setelah partisipasi
dalam sebuah program akan menjadi indikator positif tentang
program itu. Jika beberapa skor tidak meningkat, para praktisi
(termasuk
klien
program)
seharusnya
berusaha
untuk
mengidentifikasi elemen-elemen program yang mengganggu klien
yang akan diberdayakan.
Pengoperasian program orientasi pemberdayaan memiliki
risiko, selama proses pemberdayaannya. Keinginan untuk
melindungi (dan dilindungi) adalah keinginan yang kuat, walaupun
demikian, terdapat manfaat yang pasti ketika beberapa klien mulai
mengontrol kehidupannya sendiri, dan ketika para praktisi menjadi
pedoman dan pelatih dalam proses ini, bukan mempertimbangkan
peran paternalistik supervisor dalam jangka panjang. Perubahan
peran dan praktek semacam itu akan membuat layanan rehabilitasi
benar-benar bisa bersifat transformatif dalam kehidupan kliennya.
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Bagian 3
KONSEP KEKUASAAN

I

nti konsep pemberdayaan adalah ide kekuasaan. Kata
empowerment (pemberdayaan) berasal dari kata power
(kekuasaan). Pemberdayaan dapat mulai dimengerti dengan
menguji konsep-konsep kekuasaan dan ketidakberdayaan
(Moscovitch & Drover, 1981). Kekuasaan didefinisikan oleh
Kelompok Pemberdayaan Cornell sebagai kapasitas beberapa orang
dan organisasi untuk menghasilkan pengaruh-pengaruh pada orang
lain yang diharapkan, diramalkan dan tidak diramalkan (Cornell
Empowerment Group, 1989, p.2). Ada banyak sumber kekuasaan.
Kepribadian, kekayaan, dan organisasi-organisasi berpengaruh yang
dianggap oleh Galbraith (1983) sebagai sumber-sumber kekuasaan
yang kritis pada paruh abad terakhir ini. Yang lainnya menunjukkan
bahwa sifat masyarakat kita yang didominasi kelas mengartikan
bahwa sejumlah masyarakat kecil memiliki kekuasaan ekonomi dan
politik yang besar, sementara masyarakat mayoritas memiliki sedikit
atau tidak sama sekali (Moscovitch & Drover, 1981). Secara empiris
memang yang memiliki kekuasaan adalah kelompok minoritas,
namun mampu mempengaruhi (mendesak) masyarakat mayoritas.
Kemungkinan pemberdayaan bergantung pada dua hal.
Pertama, pemberdayaan mensyaratkan bahwa kekuasaan dapat
berubah. Jika kekuasaan tidak dapat berubah, dan jika ini melekat
dalam posisi atau seseorang, maka pemberdayaan tidaklah
memungkinkan, dan pemberdayaan tidak dapat dipahami dengan
baik. Dengan kata lain, jika kekuasaan dapat berubah, maka
pemberdayaan
adalah
memungkinkan.
Kedua,
konsep
pemberdayaan bergantung pada ide bahwa kekuasaan dapat meluas.
Poin kedua ini mencerminkan pengalaman kekuasaan umum bukan
bagaimana kita berpikir tentang kekuasaan. Untuk menjelaskan
poin-poin tersebut, terlebih dahulu akan diketengahkan apa yang
dimaksudkan dengan kekuasaan.
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Kekuasaan sering kali berhubungan dengan kemampuan kita
untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan, tanpa
memandang keinginan atau perhatiannya sendiri (Weber, 1946).
Ilmu pengetahuan sosial tradisional menekakan kekuasaan sebagai
pengaruh dan kontrol, yang sering kali menganggap kekuasaan
sebagai komoditi atau struktur yang terpisah dari tindakan manusia
(Lips, 1991). Dengan memahami hal ini, kekuasaan dapat dipandang
sebagai sesuatu yang tidak berubah atau tidak dapat diubah. Weber
(1946) memberikan kita sebuah kata kunci melebihi batasan ini
dengan mengakui bahwa kekuasaan eksis di dalam konteks
hubungan antara orang atau sesuatu. Kekuasaan tidak eksis secara
terpisah dan tidak inheren pada individu. Menurut implikasinya,
selama kekuasaan diciptakan dalam hubungan, kekuasaan dan
hubungan kekuasaan dapat berubah. Pemberdayaan sebagai sebuah
proses perubahan menjadi sebuah konsep yang bermakna. Konsep
pemberdayaan juga bergantung pada kekuasaan yang dapat meluas,
dan ini merupakan persyaratan kedua. Konsepsi jumlah nol (zero
sum) atas kekuasaan berarti bahwa kekuasaan akan tetap berada di
orang yang kuat kecuali kalau mereka menyerahkannya. Meskipun
ini adalah salah satu cara yang dapat dialami oleh kekuasaan, ini
mengabaikan bagaimana kekuasaan akan tetap berada di orang yang
kuat kecuali kalau mereka menyerahkannya. Meskipun ini adalah
salah satu cara yang dialami oleh kekuasaan, tetapi ini mengabaikan
bagaimana kekuasaan dialami di sebagian besar interaksi. Latihan
singkat lainnya menekankan pentingnya sebuah definisi kekuasaan
yang mencakup perluasan. Jawablah pertanyaan berikut: ―pernahkah
Anda merasa sangat kuat?‖ Apakah ini mengorbankan seseorang?
Apakah ini akan mengorbankan orang lain?‖
Para peneliti dan praktisi menyebut aspek kekuasaan ini
sebagai ―kekuasaan relasional‖ (Lappe & DuBois, 1994), kekuasaan
generatif (Korten, 1987), ―kekuasaan integratif‖, dan ―kekuasaan
dengan (power with)‖ (Kreisberg, 1992). Aspek ini berarti bahwa
pemerolehan kekuasaan sebenarnya memperkuat kekuasaan orang
lain bukan menghilangkannya seperti yang terjadi dengan
dominasi/kekuasaan. Kreisberg (1992:57) menunjukkan bahwa
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kekuasaan yang didefinisikan sebagai ―kapasitas untuk
mengimplementasikan‖ yang maksudnya cukup luas untuk
memudahkan kekuasaan untuk diartikan sebagai dominasi, otoritas,
pengaruh, dan kekuasaan terbagi atau ―power with‖. Ini adalah
definisi kekuasaan, sebagai sebuah proses yang terjadi dalam
hubungan, yang memberikan kita dengan kemungkinan
pemberdayaan.
Konsep-konsep kekuasaan adalah sangat bervariasi, yang
berkisar dari gagasan pluralistik Weber (1964) atas komando
kekuatan sampai diskursus Foucault (1980) atas kebenaran dan
pengetahuan. Tentu saja pemikiran tentang relasi kekuasaan,
pemberdayaan, dan kemiskinan memerlukan kerangka yang luas.
Untuk tujuan saat ini, ada baiknya menggambarkan enam perbedaan
mendasar.
Pertama, bentuk-bentuk kekuasaan yang formal dan sah,
seperti dewan pemerintahan, kepolisian, dan lain sebagainya dapat
dibedakan dari istilah informal, beredar, atau menurut istilah
Foucault, kekuasaan ―kapiler‖. Tentu saja kekuasaan formal dapat
dibedakan dari sudut pandang sumber-sumber berbeda yang
diperoleh (atau disahkan); misalnya, kekuasaan otoritas birokratis
versus kekuasaan persetujuan populer (hukum rasional versus
otoritas karismatik Weber). Namun demikian, ketika berpikir
tentang pemberdayaan, ada baiknya berpikir tentang hubungan
antara otoritas formal dan relasi informal atas kekuasaan. Dikenal
dengan baik bahwa operasi struktur-struktur formal didukung oleh
relasi informal, dan harapan dari agenda reformasi menunjukkan
bahwa proses-proses formal (kebijakan, desentralisasi, strukturstruktur representasi) akan berpengaruh pada relasi kekuasaan
informal yang tidak sama (misalnya, desentralisasi demokratis pada
relasi antar-kasta di India).
Kedua, analisis kekuasaan dapat dibedakan dari sudut
pandang apakah mereka menekankan model-model dominasi dari
bagian ―atas‖, atau pelaksanaan kekuasaan setiap hari di bagian
―bawah‖. Tentu saja, kekuasaan dapat dianalisis di banyak tingkat
berbeda.
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Ketiga, kekuasaan kadang-kadang dikonseptualisasikan
sebagai sesuatu yang bisa meluas tanpa batas dan diperbesar oleh
pertumbuhan ekonomi, tetapi pada saat yang lain, hal itu dapat
dianggap sebagai sumber terbatas dan langka seperti tanah, air, atau
sumber negara di atas kelompok-kelompok yang bersaing (Cheater,
1999). Hal kedua di atas adalah pandangan kekuasaan yang Moore
dan Putzel (1999) cirikan sebagai ―ekonomisme kelompok
kepentingan‖. Perbedaan ini berhubungan dengan perbedaan antara
promosi kekuasaan untuk melakukan berbagai macam hal, dan
kompetisi terhadap kekuasaan atas hal-hal atau orang-orang (Nelson
& Wright,1994).
Keempat, terdapat sebuah perbedaan antara pandangan
kekuasaan orientasi aktor dan struktural. Dalam pandanganpandangan orientasi-aktor atau transaksionalis (Seberian), kekuasaan
adalah sumber non-ekonomis yang ingin orang maksimalkan, sebab
mereka bisa memaksimalkan pendapatan ekonomi. Kekuasaan
bergantung pada pilihan rasional, dan cara-cara dalam
memaksimalkan kekuasaan secara strategis dapat dimodel
(misalnya, Bailey 1969, dalam Gledhill, 1994). Analis fokus aktor
lainnya lebih tertarik dalam tujuan, minat, dan efek-efek permainan
kekuasaan yang tidak sama, seperti akumulasi yang tak merata
terhadap kapital politik, atau profit, dalam bentuk kapital simbolis
dan kultural, prestise, kehormatan, atau popularitas (Bourdieu,
1977). Kapital politis memudahkan kelompok-kelompok khusus
dalam masyarakat memperoleh hak istimewa berupa akses ke
sumber-sumber publik, baik kontrak kerja publik maupun pekerjaan
di dalam layanan administratif (bandingkan dengan Wade, 1982).
Namun kapita politik juga diperlukan untuk kaum miskin, yang hakhak dan aset-asetnya harus dinegosiasikan dan dipertahankan secara
politis (Baumann, 2000). Dalam formulasi ekonomistik, kapital
politik dianggap sebagai sebuah aset yang menghubungkan beberapa
individu atau kelompok ke struktur kekuasaan.
Masalah terhadap peninjauan kekuasaan dari sudut pandang
strategi-strategi individual atau kelompok yakni ini tidak
menjelaskan sifat sistematis perilaku sosial (Gledhill, 1994). Kapital
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simbolis dan politik terkait erat dengan akumulasi kapital ekonomi
dan reproduksi struktur-struktur kelas, tetapi ini juga merupakan
persoalan efek-efek tersebut pada perilaku individu. Perilaku
seseorang dikondisikan oleh disposisi (kognitif dan behavioral) yang
dapat tahan lama, yang diperoleh dari kekuatan-kekuatan historis
dan ―cenderung mereproduksi regularitas yang tetap ada dalam
kondisi-kondisi obyektif‖, yang diistilahkan Baourdieu sebagai
habitus (dalam Gledhill 1994). Hal ini adalah sebuah konsep yang
berguna, sebab menunjukkan tuntutan pemberdayaan subyektif dan
obyektif yang kompleks. Misalnya, orang-orang yang bekerja untuk
memberdayakan kelompok-kelompok subordinasi sosial seperti
Dalits di India menjelaskan bahwa pekerjaannya mencakup
perubahan makna yang terasumsi dan mengelilingi kebiasaan
dengan memprakarsai sebuah proses re-sosialisasi, di mana beberapa
orang belajar melalui praktek untuk memodifikasi perbedaan dan
skema-skema yang menghasilkan ketidakberdayaan, dan juga untuk
mencapai independensi ekonomi (Arun, 2004). Terdapat persamaan
dengan penelitian tentang relasi gender. Beberapa aktivis sering kali
melihat konflik, bahkan kekerasan, sebagai sesuatu yang diperlukan
untuk mengganggu makna lama, dan pendidikan sebagai sesuatu
yang diperlukan untuk menghasilkan makna baru. Tentu saja relasi
kekuasaan yang tidak sama dinaturalisasikan sebagai kebiasaan dan
klasifikasi terhadap beberapa tingkatan berbeda, sebuah peluangpeluang terhadap perubahan dan reaksi terhadapnya akan bervariasi
dalam konteks kultural berbeda. Pembalasan dendam terhadap
usaha-usaha untuk mengubah relasi yang tidak sama antara kastakasta atas dan Dalits (terbukti dalam kekejaman melawan Dalits),
atau untuk mengubah relasi-relasi gender (terbukti dalam hubungan
antara kekerasan domestik dan inisiatif mikro-keuangan)
menunjukkan sebuah habitus yang melekat kuat.
Pertentangan posisi terfokus aktor adalah ide kekuasaan
sebagai struktur, yang memiliki tradisi yang kuat dalam sains sosial.
Tentu saja struktur-struktur semacam itu tidaklah begitu jelas, merk
adalah ide-ide tentang distribusi atau keseimbangan kekuasaan
dalam masyarakat tertentu (Leach, 1964). Ide struktur kekuasaan
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biasanya hanya dipahami dalam kaitannya dengan sesuatu lain
seperti distribusi tanah, kekayaan, atau aset-aset lain. Ide struktur
kekuasaan bergantung pada konstruksi kekuasaan kultural, yang
bervariasi dari satu masyarakat ke masyarakat lain. Misalnya,
hubungan antara kekuasaan atau status religius, politis, dan ekonomi
tidaklah bersifat konstan. Kebanyakan tulisan ilmiah dipisahkan
berkaitan dengan isu ini. Ide struktur kekuasaan yang
mendefinisikan beberapa individu dan kelompok menurut posisinya
dalam tatanan sosio-ekonomi dapat menawarkan sebuah pandangan
statis. Tentu saja teori-teori struktural yang menjelaskan reproduksi
relasi kekuasaan tidaklah bagus untuk menjelaskan perubahan
dalam struktur-struktur kekuasaan (Gledhill, 1994). Namun strukturstruktur kekuasaan dan beberapa lembaga yang mereka ungkapkan
tentu saja diubah oleh keadaan historis. Misalnya, pengenalan hakhak properti tanah dalam banyak setting kolonial, di mana
kekuasaan yang diperoleh dari kontrol atas orang bukan atas aset
(atau dari redistribusi bukan produksi) memiliki implikasi-implikasi
yang menonjol untuk struktur relasi kekuasaan pada tingkat-tingkat
lokal dan regional. Selain itu, perubahan ke ekonomi pasar dan
kekuasaan uang yang baru berkaitan dengan beberapa lembaga dan
kantor dalam masyarakat pasca-Soviet juga memiliki efek-efek
transformatif dalam relasi kekuasaan. Struktur-struktur kekuasaan
diubah di tingkat regional dan lokal dengan cara-cara khusus melalui
politik franchise dan elektoral yang universal, yang memberikan
kekuasaan baru dalam jumlahnya, dan yang juga dapat
menghilangkan kekerasan populis yang dilakukan oleh ―minoritas
dominan-pasar‖ (Chua, 2003).
Dalam konsepsi kekuasaan yang kelima, relasi kekuasaan
yang tidak sama adalah lebih atau kurang tersembunyi dari orangorang yang kehidupannya dibentuk olehnya. Beberapa teoretikus
menekankan ide hegemoni terhadap dominasi atau penindasan yang
kuat atas akal dan aspirasi, dan produksi ―kesadaran keliru‖ di antara
kelompok-kelompok bawahan yang nampaknya yang terikat dengan
konsensus sistem yang menindas mereka. Teoretikus lainnya
menekankan agensi dan resistensi sehari-hari atas kaum miskin,
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seperti kebanyakan ―senjata kaum lemah‖ Scott (1985) dan juga
bentuk-bentuk nyata pemberontakan atau konflik.
Terakhir, kekuasaan dapat dipahami sebagai representasi
politis. Dalam kasus ini, kekuasaan tidak hanya berhubungan dengan
tindakan-tindakan dan relasi seseorang, tetapi juga bahasa,
klasifikasi, dan organisasi di mana mereka direpresentasikan sebagai
kepentingan dan kelompok-kelompok di dalam sistem-sistem politis
(Gledhill, 1994). Maksudnya di sini yakni relasi kekuasaan dalam
masyarakat selalu dibentuk oleh sistem-sistem politis yang lebih
luas. Kekuasaan yang seseorang miliki (sebagai individu dan
kelompok) bergantung pada kapasitas orang lain (misalnya,
pimpinan-pimpinan serikat kerja dan kalangan partai) untuk
menentukan klasifikasi sosial dan berbicara demi kepentingan
mereka. Ini adalah proses klasifikasi yang ―mengubah kelompok
dari kumpulan individu ke kekuatan politis‖. Menurut pandangan
ini, partai atau organisasi politik tidak mencerminkan kelas-kelas,
kasta, etnisitas yang terjadi secara alamiah, tetapi membuat kategorikategori tersebut melalui proses penentuan tentang siapa yang
memperoleh representasi politis. Partai tersebut mendahului
perjuangan kelas. Sistem politis adalah sebuah bidang profesional
yang kapital politisnya diserahkan kepada sebagian orang.
Kekuasaan Dalam Konteks Pembangunan
Konsep kekuasaan dalam konteks pembangunan seringkali
didiskusikan dengan sengit dan menggairahkan. Rosalind Eyben
(Alsop, 2004:5) pernah membuka suatu pertemuan dengan
makalahnya yang berjudul ―Hubungan Kekuasaan dan Pengurangan
Kemiskinan.‖ Dalam makalahnya dia menyatakan bahwa banyak
cara di mana kekuasaan itu dapat dikonsepkan. Untuk dapat
merancang strategi-strategi yang efektif, para praktisi pembangunan
harus sadar bagaimana mereka mengkonsep kekuasaan juga dengan
siapa mereka bekerja mengkonsep kekuasaan. Eyben fokus pada
pemahaman teoritis tentang kekuasaan dan mengaitkannya dengan
praktik pembangunan. Dia menegaskan bahwa persepsi kita tentang
kekuasaan dipengaruhi oleh posisi dan pengalaman kita, dan kita
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seharusnya tidak mencari pemahaman konseptual tunggal tentang
kekuasaan. Eyben memulai dengan mengasumsikan bahwa minat
kita terhadap kekuasaan berasal dari perhatian umum yang
berkenaan dengan perubahan pro-kaum miskin dan kita tertarik
untuk menggunakan lensa kekuasaan untuk membuat pekerjaan kita
lebih efektif. Eyben mengetengahkan beberapa aspek konsep
kekuasaan yang dipadang penting bagi praktik pembangunan, yang
meliputi:
 Power to
 Power over
 Power With and Power Within
 Power Everywhere
 Power/Knowledge
 Power structures
Ahli
lain, Fruzsina Csaszar (Alsop, 2004:143)
mengetengahkan tipologi utama pemberdayaan meliputi: (1) Power
Over, (2) Power With, (3) Power To, dan (4) Power Within).
Untuk memeperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang
beberapa konsep tersebut, maka masing-masing konsep itu akan
dijelaskan dalam uraian berikut.
Power To (Kekuasaan terhadap)
Dalam website World Bank, terdapat lebih dari 900 entri
terhadap laporan-laporan tentang subyek ―power‖. Ya, mereka
adalah tentang proyek listrik dan energi lainnya! Walaupun
demikian, ini adalah titik awal yang bagus untuk sebuah definisi
yang luas. Power adalah energi yang menyebabkan perubahan atau
mencegah perubahan agar tidak terjadi. Menurut salah satu kamus,
―Power adalah kapasitas untuk memiliki suatu pengaruh‖. Kita dapat
mendeskripsikan hal ini sebagai power to.
Pemahaman power (kekuasaan) ini menginformasikan
pendekatan kapabilitas Amartya Sen (1995), yang menegaskan
bahwa orang-orang tidaklah bebas ketika mereka tidak memiliki
kekuasaan untuk membuat pilihan terhadap kehidupannya. Sen
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menyimpulkan bahwa teori preferensi utilitarian tidak dapat menjadi
basis terhadap keadilan sebab orang-orang yang dicabut, misalnya,
yang sebagian besar adalah wanita, cenderung untuk membatasi
preferensinya, sehingga akan membatasi kebebasannya. Sen melihat
relasi antara pria dan wanita dari sudut pandang ―konflik kooperatif‖
di mana pria memiliki keuntungan kapabilitas. Selama beberapa
ilmuwan sosial berargumen bahwa rencana terbaru tersebut
menciptakan efisiensi sosio-ekonomi optimal, Sen menegaskan
perlunya mengidentifikasi konflik-konflik kooperatif alternatif yang
efisien dan lebih pantas.
Pengaruh kurangnya aspek-aspek berbeda power to di dalam
rumah tangga dan di dalam ekonomi yang lebih luas dideskripsikan
dengan baik dalam sebuah studi buruh tani di area perkebunan buahbuahan yang ada di Afrika Selatan dan diringkas dalam Kotak 1 di
bawah ini.
Power to adalah tentang agensi. Ini berhubungan dengan
bagaimana World Bank menggunakan istilah pemberdayaan,
sebagaimana yang dipublikasikan dalam World Development Report
2000/2001 (2000), dan dielaborasi lebih lanjut dalam Empowerment
and Poverty Reduction Sourcebook Deepa Narayan (2002). Narayan
memperlihatkan bahwa ketidakberdayaan
yang tidak mampu
memilih dan bertindak sebagaimana yang diharapkan oleh seseorang
dapat terjadi dalam beberapa tingkat, dalam rumah tangga dan juga
dalam beberapa institusi. Narayan memfokuskan pada beberapa
institusi sebab beliau melihat hal terpenting penelitian Bank tentang
pengurangan kemiskinan. Kemudian beliau mendefinisikan
pemberdayaan sebagai ―perluasan aset dan kapabilitas orang-orang
miskin untuk berpartisipasi, bernegosiasi, mempengaruhi,
mengontrol, dan memegang lembaga-lembaga akuntabel yang
mempengaruhi kehidupannya‖ (Narayan, 2002, xviii). Argumen
beliau memusatkan pada tindakan oleh kaum miskin (bukan oleh
negara) untuk memperbaiki kehidupannya sendiri di tingkat lokal.
Pemahaman terbaru World Bank atas pemberdayaan,
sebagaimana yang diperlihatkan oleh Alsop, Heinsohn, dan Somma
(2004) dikembangkan untuk menjawab beberapa kritikan
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pendekatan Narayan. Pemahaman ini mencakup ide pilihan efektif,
dan mengenalkan struktur (aturan-aturan formal dan informal
institusional terhadap permainan itu) sebagai isu pokok dan batasan
terhadap agensi. Pemberdayaan juga dipahami sebagai sesuatu yang
lebih daripada sekadar agensi di tingkat lokal, yang memudahkan
tindakan-tindakan di tingkat menengah dan makro (nasional).
Kedua pendekatan Bank terhadap pemberdayaan itu berasal
dari posisi liberal yang menilai otonomi sebagai atribut atau sifat
individu bukan partisipasi sebagai pencapaian sosial untuk kebaikan
umum suatu pemerintahan. Berdasarkan perspektif itu, partisipasi
dipahami sebagai instrumen untuk efisiensi yang tinggi. Hal ini bisa
mengatasi masalah pejabat publik yang tertarik sendiri dan dapat
pula membantu beberapa layanan untuk disesuaikan dengan apa
yang orang inginkan. Pandangan pemberdayaan ini dapat dikritik,
sebab asumsi mendasar bahwa pegawai publik dapat memberikan
pelayanan diri, bukan altruistik (mementingkan kepentingan orang
lain) (Le Grand 2003).
Ada baiknya memperlihatkan bahwa pendekatan kebijakan
pemerintah apapun terhadap pemberdayaan dan partisipasi tidak
hanya akan mencerminkan pendekatan liberal yang popular, tetapi
juga tradisi konseptual yang bertentangan atau menentang
pendekatan semacam itu. Pembuat kebijakan sering kali merasa
bingung atau bersikap pragmatis, merespons tekanan-tekanan dan
sudut pandang berbeda, dan jarang memeriksa pertimbangan
filosofis yang mendorong keputusan-keputusannya, sebagaimana
yang diilustrasikan dalam Kotak 2 berikut, yang menggambarkan
observasi yang dilakukan oleh Needham (2003).
VeneKlasen dan Miller (2002) menghadirkan sebuah
pemahaman politis yang lebih eksplisit tentang pemberdayaan.
Mereka memberikan kerangka untuk membangun ide-ide
pembangunan-kesadaran kolektif yang menimbulkan relasi warganegara yang kuat dan seimbang. Mick dan Moore (2001)
berargumen bahwa donor bisa mencurahkan perhatiannya untuk
membantu menciptakan kondisi-kondisi politis yang orang-orang
miskin dapat organisir secara politis, bukan berusaha untuk
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mendukung organisasi-organisasi layanan sosial bagi kaum miskin.
Moore menunjukkan bahwa, untuk agensi-agensi pembangunan
internasional, ini membutuhkan pemahaman yang tidak terlihat dan
bernuansa mengenai politik dan tindakan politik. Beliau
mengimplikasikan bahwa pendekatan semacam itu bisa melebihi
kapasitasnya. Setelah makalah beliau dipublikasikan, DFID, melalui
penelitian Sue Unsworth (2003), mengarahkan perhatiannya lebih
pada kebutuhan untuk analisis politik yang baik, tetapi ini tetap
menjadi sebuah isu tentang apakah birokrasi pembangunan dapat
menggunakan analisis itu dengan baik.
Pandangan-pandangan alternatif tentang pemberdayaan
tersebut mengarahkan kita ke pola pikir lain tentang kekuasaan yang
akan kita diskusikan saat ini.
Power Over (Kekuasaan Atas)
Sesuai dengan pengertian di kamus, kita menemukan bahwa
power (kekuasaan/kekuatan) bukan hanya merupakan kemampuan
untuk melakukan sesuatu, tetapi juga menindak seseorang atau
sesuatu. Robinson Crusoe secara terpisah memiliki power
(kekuatan) untuk memotong kayu.
Power relasional akan memainkan peran ketika Man Friday
muncul di pulau itu. Dengan bantuan internasional, euphemisme
sering kali digunakan untuk power over. Misalnya, Country
Asistance Strategy for India World Bank (2001) membicarakan
tentang ―batas-batas yang menghambat dan meniadakan orang-orang
untuk berpartisipasi dan berbagi manfaat dari pembangunan‖. Apa
dampak pada relasi Bank dengan pemerintah India jika ini disusun
kata-katanya lagi untuk membaca‖ penyelenggaraan kekuasaan yang
menghambat dan meniadakan orang-orang untuk berpartisipasi dan
berbagi manfaat dari pembangunan? Euphemisme umum lain
adalah ―hierarki yang mengakar‖. Kita bisa berharap untuk
merefleksikan tentang mengapa muncul kesulitan dalam
mendiskusikan isu beberapa orang yang memiliki kekuasaan
struktural, politik, ekonomi, dan sosial atas orang lain.
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“Kita bisa berharap untuk merefleksikan tentang
mengapa muncul kesulitan dalam mendiskusikan
isu beberapa orang yang memiliki kekuasaan
struktural, politik, ekonomi, dan sosial atas orang
lain.”
Pemikiran tentang kekuasaan atas (power over) orang lain
memiliki akar yang telah berlangsung lama dalam sains sosial dan
dalam teori politik. Kebanyakan perdebatan tentang topik dalam
abad terakhir ini adalah tentang apakah kekuasaan itu seharusnya
dipahami semata-mata sebagai sesuatu yang berhubungan dengan
pengambilan keputusan publik atau dalam pengertian luas yang
tersebar dalam hubungan lain seperti hubungan ekonomi atau
domestik. Teori Stephen Lukes atas tiga dimensi kekuasaan (1974)
mengamati tentang struktur-struktur institusional dan kultural yang
memudahkan A untuk memiliki kekuasaan atas B. John Gaventa
(1980) menggunakan teori ini untuk menjelaskan apa yang beliau
temukan dalam Appalachian, di mana anggota-anggota komunitas
yang kurang kuat tidak menentang kekuasaan nyata dalam forum
yang seolah-olah terbuka, seperti pertemuan publik. Ini adalah
akibat dari sejarah kekuatan dan distribusi sumber diskresioner yang
mempertahankan kekuasaan tersembunyi, tetapi ini juga adalah
akibat dari kekuasaan yang tidak nyata sebuah internalisasi
pemahaman anggota komunitas atas ketidakberdayaan. Tiga segi
kekuasaan tersebut mencegah mereka untuk dapat menentang
kondisi pemiskinannya.
Kekuasaan tak nyata berakar dalam ide Marxis atas
―kesadaran yang keliru‖. Ini adalah konsep populer dalam
feminisme dan gerakan sosial lainnya yang berusaha untuk
membebaskan orang-orang melalui pengetahuan tentang bagaimana
dunia bekerja secara obyektif. ―Pengetahuan adalah kekuasaan yang
diserahkan kepada para pegawai‖ membaca inskripsi di atas pintu
depan ke pusat pendidikan serikat kerja di Yorkshire.
Power over berhubungan dengan ide hegemoni. Kita dapat
mengenal eksistensi hegemoni ketika kita memahami praktik sosial,
ekonomi, atau politik sebagai sesuatu yang ―alamiah‖. Pemahaman
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semacam itu tidak dapat ditentang sebab kita tidak dapat
mengimajinasikan kemungkinan-kemungkinan lainnya. Tidak
seperti kepercayaan hegemoni, kepercayaan ideologi dapat
ditentang. Ada baiknya mempertimbangkan rangkaian kesatuan
(kontinum) dari hegemoni ke ideologi. Selama hegemoni berarti
bahwa kita tidak dapat mengimajinasikan beberapa alternatif.
Ideologi adalah satu-satunya pandangan di antara kemungkinankemungkinan lain tentang bagaimana seharusnya dunia itu. Jadi,
pada saat dan tempat tertentu, terdapat lebih dari satu ―kebenaran‖.
Tentu saja salah satu ideologi bisa jadi lebih hegemoni dan lebih
sulit untuk ditentang daripada sebuah alternatif, tetapi kita dapat
mengimajinasikan sebuah kapasitas yang lebih kuat untuk
menentang power over selama kita bergerak sepanjang rangkaian
kesatuan dari hegemoni ke sebuah kondisi di mana semua ideologi
memiliki status yang sama. Kita selanjutnya dapat menyelidiki
tentang apakah salah satu cara dalam memahami perubahan sosial
itu adalah dengan melihatnya sebagai sebuah proses di mana
hegemoni ditentang dan ditransformasikan ke dalam sesuatu yang
dapat ditolak. Contohnya adalah praktek perendahan kasta
(untouchability) di India, yaitu yang dianggap sebagai ―alamiah‖
sekarang ini mengalami perubahan untuk menampakkan prasangka
dan diskriminasi dalam tempatnya.
Tidak semua resistensi menentang hegemoni secara terbuka,
tetapi berusaha untuk membuat kehidupan sedikit lebih tidak
nyaman di dalam rejim kekuasaan yang ada. Scott (1985)
menunjukkan bahwa hubungan antara elit dominan dan bawahan
adalah sebuah perjuangan di mana kedua pihak terus menyelidiki
kelemahan dan mengeksploitasi keuntungan-keuntungan kecil
―senjata kaum lemah‖.
Orang-orang bisa juga menentang penyelenggaraan
kekuasaan tetapi bukan premis yang membuat penyelenggaraan itu
menjadi memungkinkan. Ini adalah perbedaan antara pemusnahan
raja yang buruk dan memutuskan bahwa martabat raja itu sendiri
adalah buruk. Resistensi adalah sebuah mekanisme adaptif yang bisa
mengambil keuntungan (dan mereproduksi) peraturan-peraturan
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permainan yang menjaga penentang menjadi bawahan (dengan
menggantikan raja yang buruk dengan raja yang baik). Namun
demikian, Gledhill (2000) memperlihatkan pentingnya menganalisis
isi praktik-praktik resistensi populer supaya bisa melihat apa jenis
dampak yang mereka miliki pada relasi kekuasaan. Kita seharusnya
tidak melihat resistensi semacam itu sebagai suatu situasi (yang
menghidupkan kembali stabilitas dan keseimbangan), atau sebagai
ungkapan revolusi riil.
Power With (Kekuasaan Dengan) dan Power Within (Kekuasaan
di Dalam)
Beberapa konsep power with dan power within dianggap
berasal dari feminisme dan gerakan sosial lain. Kebanyakan orang
dalam posisi bawahan bisa mempertanyakan bagaimana dunia ditata,
tetapi tidak mengorganisir resistensi strategis sebab mereka
menakutkan konsekuensi-konsekuensi yang seharusnya mengalami
kegagalan. Mereka perlu memperoleh dukungan dari orang lain
untuk mengembangkan cara pemahaman yang baru atau kerangka
makna tentang bagaimana dunia dapat bekerja. Apa kondisi-kondisi
yang memudahkan mobilisasi dukungan semacam itu? Power with
adalah sebuah istilah yang mendeskripsikan dasar pemikiran umum
di antara kepentingan-kepentingan berbeda dan pembangunan
kekuatan kolektif melalui organisasi dan pembangunan nilai-nilai
dan strategi-strategi bersama. Kepentingan DFID dan World Bank
dalam bergerak melebihi dukungan tradisionalnya terhadap
pemberian layanan NGO bisa mendorong keterlibatan pada gerakan
dan komunitas sosial serta organisasi berbasis-kepentingan yang
menghasilkan sebuah suara dan kapasitas untuk mempengaruhi
perubahan melalui kekuatan power with. Selama power with sering
kali dianggap sebagai tindakan kolektif yang berhubungan dengan
ketidakberdayaan, ini adalah konsep yang berguna dalam
mempertimbangkan kekuatan, sebagaimana yang dicontohkan oleh
Adam Smith dalam usaha monopoli (cartel) penyembelih daging,
pembuat roti, dan pembuat tempat lilin atau agensi-agensi
pembangunan.
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Kekuasaan untuk mengatur berhubungan dengan manfaat
diri seseorang dan pemahaman akan martabat yang dideskripsikan
sebagai power within. Terdapat tradisi yang telah berlangsung lama
terhadap aktivitas masyarakat sipil, seperti REFLECT Action Aid,
yang didasarkan pada prinsip-prinsip Freirian yang berusaha untuk
mempertinggi power within.
Power Everywhere (Kekuasaan di Manapun)
Pandangan terluas terhadap kekuasaan memfokuskan pada
berbagai praktek sehari-hari dalam semua aspek kehidupan sosial.
Eyben mengubah dari ide power over ke ide power everywhere. Ini
memberikan sebuah pandangan di mana setiap orang dari kita
diimplikasikan dalam performa kekuasaan, ketika kita berjalan ke
dalam sebuah ruangan atau berpartisipasi dalam sebuah workshop.
Feminisme dan Foucault muncul bersama-sama dalam ide bahwa
kekuasaan eksis tidak hanya pada tingkat institusional tetapi juga
dalam kehidupan sehari-hari kita. Personal menjadi politis.
Kekuasaan/Pengetahuan
Teori postmodern menentang ide pengetahuan bebas-nilai
obyektif, yang terpisah dari kekuasaan. Pengetahuan bagaimana kita
memahami dan mendeskripsikan dunia bergantung pada waktu dan
tempat kita serta relasi kekuasaan yang membentuk kehidupan. Bagi
Foucault, kekuasaan dan pengetahuan tidak dapat dipisahkan.
Kekuasaan/pengetahuan
bekerja
melalui
diskursus
yang
mengerangkakan apa yang dipikirkan dan dilakukan. Diskursus
bukan hanya merupakan cara untuk mengatakan sesuatu atau
menulisnya, tetapi juga aktivitas-aktivitas konkret yang berhubungan
dengan kata-kata, seperti Log Rames atau PRSP dalam setting
pembangunan. Melalui dekonstruksi diskursus, dengan secara
cermat terhadap konsep-konsep, praktik-praktik, pernyataanpernyataan, dan kepercayaan-kepercayaan yang berhubungan
dengannya, Foucoult menunjukkan bahwa efek-efek kekuasaan
dapat dibuat nyata. Jadi, langkah pertama untuk mengubah relasi
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kekuasaan adalah dengan merekonstruksi sebuah diskursus untuk
menampakkannya pada apa yang dimaksud dengan hal tersebut.
Perhatian Foucault terhadap apa yang kita ketahui dan
bagaimana kita mengetahuinya adalah penting untuk praktik
pembangunan. Diskusi beliau (1980) atas amnesia historis apa yang
dilupakan oleh orang-orang yang memiliki kekuasaan untuk
mengonstruksi pengetahuan adalah sangat relevan. Para pengkritik
―pembangunan‖ berargumen bahwa kita secara kolektif menderita
amnesia. Kritik mereka mengangkat pertanyaan-pertanyaan penting
dalam sebuah perdebatan tentang masalah politik pengetahuan. Apa
implikasi-implikasi kekuasaan dari fakta bahwa sebagian besar
penelitian di negara-negara berkembang didanai oleh organisasiorganisasi pembangunan internasional seperti World Bank atau
DFID? Apakah ini adalah persoalan tentang siapa yang memiliki
pengetahuan jika kita berpikir bahwa ini adalah cara untuk mencapai
tujuan pembangunan milenium? Alternatifnya, apakah pemahaman
kita mengenai ―pembangunan‖ dan kekuasaan pengetahuan kita
membatasi pencapaian kita?
Struktur-Struktur Kekuasaan
Kita sering menganggap kekuasaan sebagai sesuatu yang kita
miliki dalam jumlah yang lebih besar atau lebih kecil. Namun kita
juga dapat berpikir tentang hubungan yang membentuk bagaimana
seseorang atau organisasi memperoleh kekuasaan terhadap (power
to), kekuasaan dengan (power with), kekuasaan di dalam (power
within), dan kekuasaan atas (power over) secara berlebih. Ketika
relasi kekuasaan mengulangi dirinya sendiri dan membentuk sebuah
pola, maka mereka akan dilembagakan, mereka menjadi peraturan
permainan.
Dalam penelitiannya tentang kerangka kekuasaan, Clegg
(1989) mengajukan tiga tingkat yang saling berhubungan, atau
sirkuit, kekuasaan. Hal yang paling nampak adalah ―agensi
episodik‖ di mana seorang agen menyelenggarakan kekuasaan atas
agen lain, misalnya, ketika petugas polisi menarik denda kepada
pengendara motor yang berkendaraan terlampau cepat. Kejadian
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satu agen dalam menyelenggarakan kekuasaan atas agen lain
didefinisikan dan dibentuk oleh beberapa peraturan, relasi, dan
sumber (struktur atau susunan disposisional) yang merupakan
kekuasaan episodik yang nampak jelas berhubungan antara petugas
polisi dan pelanggar lalu lintas. Struktur-struktur tersebut akan
dibentuk oleh kekuatan-kekuatan sistemik yang lebih fundamental
yang mendefinisikan beberapa peraturan permainan. Sewaktu A
menyuruh B untuk melakukan yang A inginkan, A tidak hanya
mencapai out come yang diinginkan tetapi juga memperkuat susunan
disposisional permainan itu dan memperkuat serta mempertahankan
sistem keseluruhan. Dengan menggunakan analisis catur, Clegg
mendorong kita untuk berpikir tentang susunan disposisional yang
memberikan ratu dengan gerakan berlebih daripada pion, dan untuk
mempertimbangkan sejauh mana properti-properti sistemik yang
lebih dalam bisa memberikan bagian terkuat pada papan catur, yakni
ratu, untuk menafsirkan kembali beberapa peraturan sehingga ia
dapat bergerak tidak hanya sebagai ratu tetapi juga sebagai kesatria.
Apa kesempatan yang pion miliki dalam keadaan semacam itu?
Bagaimana agensi individu mempengaruhi kekuatan-kekuatan
sistemik fundamental tersebut
di mana beberapa peraturan
permainan ditetapkan untuk memperoleh keuntungan yang kuat?
Meskipun terdapat apapun, urai Clegg, perubahan-perubahan
dalam relasi kekuasaan dapat dan benar-benar terjadi. Mereka terjadi
melalui agen kolektif, seperti gerakan sosial, ―pengepungan‖
susunan disposisional melalui jaringan dan aliansi yang mengambil
keuntungan dari ketidakstabilan yang terjadi.
Kekuasaan dan Implementasi
Dalam berusaha untuk mengintegrasikan sebuah pemahaman
mengenai cara kekuasaan bertindak sebagai sebuah variabel
pembangunan, khususnya bagaimana penegosiasian kapabilitas
orang miskin dapat diperkuat untuk menghadapi struktur-struktur
kekuasaan dan otoritas yang berlaku, Moser dan Norton (2001)
mengidentifikasi sebuah kerangka yang beroperasi pada tiga tingkat
yang masing-masing memiliki alat analitis terkait sebagai berikut.
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Tingkat normatif : Elemen ini bergantung pada standarstandar internasional terhadap keadilan, transparansi, inklusi, dan
partisipasi untuk mengidentifikasi hak-hak manusia dari atas ke
bawah (top down). Sebagaimana yang telah dideskripsikan di atas,
nilai tambah terhadap pembangunan eksplisit pada hak-hak manusia
sebagai basis untuk praktik operasional didasarkan pada legitimasi
global hak-hak manusia yang diperoleh melalui diskusi, negosiasi,
dan kesepakatan internasional yang ekstensif. Selama proses-proses
semacam itu bersifat governmental, mereka diperkuat oleh
keterlibatan aktif masyarakat sipil dalam konferensi PBB pada tahun
1990-an.
Tingkat analitis : Elemen ini mengelaborasi klaim-klaim
orang miskin yang diproses ke dalam out come melalui multistruktur otoritas dan kontrol, yang beroperasi di tingkat-tingkat
berbeda. Analisis menargetkan pada proses-proses sosial dan politik
terkait yang menentukan kemungkinan besar klaim-klaim orang
miskin dicerminkan dalam definisi, interpretasi, atau implementasi
hak-haknya. Tingkat ini juga berusaha untuk mengidentifikasi
karakteristik-karakteristik sosial (gender, kewarganegaraan, status
sosial, etnisitas, dan lain sebagainya) yang memberdayakan atau
melemahkan orang-orang dalam arena negosiasi berbeda.
Beberapa metodologi dan alat ditingkat analitis harus
menggabungkan pemahaman yang lebih baik mengenai bagaimana
kekuasaan mempengaruhi produksi dan reproduksi kemiskinan dan
ketidaktentraman. Hal tersebut mencakup, pertama analisis rejim
hak, yang mengidentifikasi rejim hak-hak di tingkat berbeda dengan
domain terkait dan struktur operasional atau otoritas. Kedua,
metodologi dan alat harus mencakup sebuah saluran matriks
persaingan (contestation), yang mengidentifikasi berbagai macam
saluran institusional melalui klaim-klaim yang dapat diperjuangkan
(sektor politik, hukum, kebijakan, administratif, sosial, dan privat),
tipe-tipe klaim yang berhubungan dengan masing-masing domain
institusional, dan metode tindakan warga negara yang dapat
digunakan untuk membuat klaim-klaim tersebut.
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Tingkat operasional : Tingkat ini mengeksplorasi
bagaimana fokus pada hak dapat digunakan untuk mengidentifikasi
poin entri baru dan signifikan untuk tindakan-tindakan agensi-agensi
pembangunan, pemerintah, dan aktor-aktor masyarakat sipil yang
berusaha untuk memperkuat kapasitas orang miskin untuk
mengurangi kemiskinannya melalui jaminan mata pencaharian yang
lebih besar. Meskipun banyak poin entri yang nampak sama dengan
poin entri untuk mengurangi kemiskinan, terdapat sebuah perbedaan
tentang bagaimana sebuah perspektif hak menjelaskan hubungan
antara tingkat-tingkat intervensi berbeda. Misalnya, PRSP dapat
membantu memprakarsai diskusi tentang pengalokasian uang untuk
menyokong akses orang miskin ke keadilan (lihat Norman dan Elson
2002), prioritas-prioritas kebijakan, dan peran sistem hukum dalam
memfasilitasi akses dan kedudukan yang aman atas aset-aset kunci.
Keaslian perspektif hak yakni ini bisa menonjolkan hubungan antara
arena-arena berbeda.
Dengan menggabungkan komponen normatif dan analitis
dengan beberapa pengoperasian, sebuah pendekatan berbasis hak
dapat membantu agensi-agensi pembangunan untuk menggabungkan
tujuan-tujuan pemberdayaan ke dalam pekerjaan mereka secara
konkret.
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Bagian 4
SIFAT, PRINSIP DAN ELEMEN PEMBERDAYAAN

B

agian ini akan mengetengahkan tentang sifat pemberdayaan,
nilai-nilai pemberdayaan, dimensi-dimensi pemberdayaan,
prinsip-prinsip pemberdayaan, elemen pemberdayaan personal,
ranah pemberdayaan masyarakat, dan faktor-faktor yang
mempengaruhi keberhasilan pemberdayaan masyarakat.
4.1 Sifat Pemberdayaan
Secara sederhana, sifat-sifat dasar program pemberdayaan
mencakup beberapa hal berikut (Norman, 2002):
1) Mendukung program-program tindakan yang bersifat holistik
dan komprehensif
2) Menfokus pada sebab-sebab akar dan tidak hanya simptomsimptom dan konsekuensi-konsekuensinya saja
3) Mengambil perspektif panjang dalam meningkatkan vitalitas
masyarakat
4) Mendukung tindakan-tindakan strategik dan terartikulasi
daripada proyek-proyek terisolasi
5) memerlukan partisipasi inklusif dan terbuka dalam semua
fase perencanaan dan implementasi
6) Mendorong kemitraan dengan membantu organisasi, publik,
non-profit dan swasta
7) Berbasis kinerja.
8) Diinformasikan melalui pelatihan, pengalaman, dan bagi
informasi.
9) Mendorong belajar melalui penilaian diri sendiri (selfassessment).
10) Membangun
kapasitas
masyarakat
internal
untuk
mempertahankan proses pertumbuhan yang terus-menerus.
Setelah banyak diskusi dilakukan dirumuskan bahwa
pemberdayaan didefinisikan sebagai sesuatu yang memiliki
sejumlah kualitas/sifat, sebagai berikut:
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Memiliki kekuasaan untuk mengambil keputusan
Memiliki akses ke informasi dan sumber
Memiliki beberapa opsi untuk membuat keputusan (bukan
hanya ya/tidak, salah satu/atau).

Ketegasan.

Perasaan bahwa individu dapat membuat sebuah
perbedaan (penuh harapan).

Belajar untuk berpikir kritis; mempelajari pengondisian;
melihat sesuatu secara berbeda; misalnya,
o Belajar untuk mendefinisikan kembali siapa kita
sebenarnya (berbicara dengan suara kita sendiri
o Belajar untuk mendefinisikan kembali apa yang dapat kita
lakukan
o Belajar mendefinisikan kembali hubungan kita dengan
kekuatan terlembaga

Belajar tentang dan mengungkapkan kemarahan

Tidak merasa sendiri; merasa bagian dari sebuah
kelompok

Memahami bahwa orang-orang memiliki hak

Mempengaruhi perubahan dalam kehidupan seseorang
dan komunitas seseorang

Mempelajari keterampilan (misalnya, komunikasi) yang
seseorang definisikan sebagai sesuatu yang penting

Mengubah persepsi-persepsi orang lain atas kompetensi
seseorang dan kapasitas untuk bertindak

Coming of the closet (Keluar dari kloset)

Pertumbuhan dan perubahan yang tidak pernah berakhir
dan memiliki prakarsa sendiri

Meningkatkan kesan diri positif seseorang dan
menanggulangi stigma
4.2 Nilai-nilai Pemberdayaan Masyarakat
Pemberdayaan masyarakat secara nyata adalah merupakan
hasil dari menempatkan nilai-nilai pengembangan masyarakat ke
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dalam tindakan. Nilai-nilai tersebut adalah sebagai berikut:
Tabel 4
Nilai Pemberdayaan Masyarakat

Belajar

Kesamaan

Partisipasi

Kerjasama

Keadilan sosial

Mengetahui
ketrampilan-ketrampilan,
pengetahuan dan keahlian yang dikontribusikan oleh orang-orang, dibangun di
sini dan apa yang telah hilang
sebelumnya.
Menantang diskriminasi dan praktekpraktek penekanan di dalam organisasiorganisasi,
institusi-institusi
dan
komunitas-komunitas.
Memfasilitasi keterlibatan demokratis
oleh orang-orang di dalam hal-hal yang
mempengaruhi
kehidupan
mereka
berdasarkan pada kewarganegaraan
penuh, otonomi dan kekuasaan bersama,
ketrampilan-ketrampilan, pengetahuan
dan pengalaman.
Bekerja bersama untuk mengidentifikasi
dan mengimplementasikan tindakan,
memberikan
dorongan
pembuatan
jaringan dan koneksi-koneksi antara
komunitas-komunitas dan organisasiorganisasi.
memberdayakan orang-orang atau rakyat
untuk menyatakan hak-hak azasi mereka,
memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan
mempunyai kontrol yang besar terhadap
proses-proses pembuatan keputusan
yang mempengaruhi kehidupan mereka.
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Jika memikirkan tentang pemberdayaan masyarakat kita
mnarik kembali pada dasa warsa-dasa warsa tentang teori dan
praktek yang berhubungan dengan pengembangan dan pemahaman
tentang pengembangan masyarakat.
―Pengembangan masyarakat ialah tentang pembangunan masyarakat
secara aktif dan dapat bertahan yang berdasarkan pada keadilan
sosial dan saling menghargai ...… ini tentang mengubah struktur
kekuasaan untuk menghilangkan hambatan-hambatan yang
mencegah orang-orang dari berpartisipasi di dalam masalah-masalah
yang mempengaruhi kehidupan mereka‖ (www.cdx.org.uk).
4.3 Dimensi-dimensi Pemberdayaan Masyarakat
Pemberdayaan masyarakat memiliki lima dimensi:
Tabel 5
Dimensi Pemberdayaan Masyarakat
Percaya diri

Inklusif

Terorganisir

Bekerja
dengan
cara-cara
yang
meningkatkan ketrampilan, pengetahuan,
dan kepercayaan diri masyarakat, dan
mengajarkan
secara
perlahan-lahan
kepada mereka suatu kepercayaan bahwa
mereka dapat melakukan sesuatu yang
berbeda.
Kita dapat memberikan kontribusi
dengan ... bekerja dengan cara-cara yang
nengetahui bahwa deskriminasi itu
terjadi,
mempromosikan
kesamaan
dalam kesempatan dan hubungan yang
baik di antara kelompok-kelompok dan
menentang ketidaksamaan dan eksklusif
(memasukkan ke dalam kelompok
khusus).
Bekerja
dengan
cara-cara
yang
membawa bersama orang-orang ke
sekitar masalah-masalah umum dan
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Kerjasama

Pengaruh

perhatian terhadap organisasi dan
kelompok yang terbuka, demokratis dan
bertanggungjawab.
Bekerja
dengan
cara-cara
yang
membangun hubungan-hubungan positif
di semua kelompok, mengidentifikasi
pesan-pesan atau berita-berita umum,
mengembangkan
dan
memelihara
hubungan-hubungan ke badan-badan
nasional dan mempromosikan kemitraan
untuk bekerja.
Bekerja
dengan
cara-cara
yang
memberikan dorongan dan melengkapi
komunitas-komunitas atau masyarakat
untuk berpartisipasi dan mempengaruhi
keputusan-keputusan, layanan-layanan
dan kegiatan-kegiatan.

Kelima dimensi ini memberikan sebuah kerangka kerja untuk
merencanakan pekerjaan yang memberdayakan masyarakat, namun
demikian ‗komunitas‘ diidentifikasi dan apapun bidang kerjanya
harus terencana. Itu semua dapat juga digunakan sebagai kerangka
kerja untuk mengidentifikasi indikator-indikator dan mengevaluasi
keperjaan, membantu kita untuk membuat keputusan-keputusan
tentang apakah proses-proses dan hasil-hasilnya mengarahkan pada
pengembangan masyarakat. Memberikan sebuah definisi yang luas
dan komprehensif tentang pemberdayaan masyarakat. Dimensidimensi tersebut memberikan suatu definisi yang luas dan
komprehensif tentang pemberdayaan masyarakat, dan dapat
bertindak sebagai suatu basis untuk mengembangkan indikatorindikator yang dipahami secara kolektif.
4.4 Asumsi-asumsi Pemberdayaan
Menurut Whitmore dalam Lord & Hutchison (1993: 4) bahwa
konsep pemberdayaan perlu didefinisikan lebih jelas, dia
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menyatakan bahwa ada beberapa asumsi umum yang mendasari:
1. Individu-individu diasumsikan memahami kebutuhan mereka
sendiri lebih baik daripada orang lain dan oleh karena itu
harus memiliki kekuasaan untuk menentukan dan melakukan
tindakan terhadap ketentuan itu.
2. Semua warga memiliki kekuatan terhadap apa yang dapat
mereka bangun.
3. Pemberdayaan adalah suatu usaha seumur hidup.
4. Pengetahuan dan pengalaman personal adalah sesuai dan
berguna dalam mencapai secara efektif.
4.5 Prinsip-prinsip Pemberdayaan
Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat didasarkan pada
prinsip-prinsip tertentu. Menurut Nawawi, (2007: 106-107) ada
beberapa prinsip pemberdayaan menurut perspektif pekerjaan sosial,
yaitu:
1) Pemberdayaan adalah proses kolaboratif. Karenanya
pekerja sosial dan masyarakat harus bekerja sama sebagai
mitra.
2) Proses pemberdayaan menempatkan masyarakat sebagai
aktor atau subjek yang kompeten dan mampu
menjangkau
sumber-sumber
dan
kesempatankesempatan.
3) Masyarakat harus melihat diri mereka sendiri sebagai
agen penting yang dapat mempengaruhi perubahan.
4) Kompetensi diperoleh atau dipertajam melalui
pengalaman hidup, khususnya pengalaman yang
memberikan perasaan mampu pada masyarakat.
5) Solusi-solusi, yang berasal dari situasi khusus, harus
beragam dan menghargai keberagamannya yang berasal
dari faktor-faktor yang berada pada situasi masalah
tersebut.
6) Jaringan-jaringan sosial informal merupakan sumber
dukungan yang penting bagi penurunan ketegangan dan
meningkatkan
kompetensi
serta
kemampuan
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mengendalikan diri seseorang.
7) Masyarakat harus berpartisipasi dalam pemberdayaan,
karena pengetahuan dapat memobilisasi tindakan bagi
perubahan.
8) Masyarakat harus berpartisipasi dalam pemberdayaan
mereka sendiri; tujuan, cara dan hasil harus dirumuskan
oleh mereka sendiri.
9) Pemberdayaan melibatkan akses terhadap sumbersumber dan kemampuan untuk menggunakan sumbersumber tersebut secara efektif.
10) Proses pemberdayaan bersifat dinamis, sinergis, berubah
terus, evolutif, permasalahan selalu memiliki beragam
solusi.
11) Pemberdayaan dicapai melalui struktur-struktur personal
dan pembangunan ekonomi secara paralel.
Beberapa ahli yang mengetengahkan definisi pemberdayaan
sebagaimana dipaparkan tersebut, sebagian menyertakan model
kerangka pemberdayaan. Berikut beberapa model kerangka
pemberdayaan yang akan diketengahkan secara ringkas.
4.6

Elemen Pemberdayaan Personal
Meskipun para penulis teoritis lebih menekankan aspekaspek pemberdayaan yang berbeda, tetapi terdapat beberapa
konsensus atas pentingnya memperoleh pengetahuan dan skill dalam
proses pemberdayaan. Solomon (1976) percaya bahwa kebebasan
terhadap kelompok-kelompok kepentingan umum hanya muncul
melalui definisi dan transmisi basis pengetahuan yang
mendefinisikan pengalaman kelompok. Lainnya memfokuskan pada
pentingnya mencapai dan memberikan isi, skill, dan sumber
profesional khusus sebagai kontribusi fundamental terhadap
pemberdayaan pekerja sosial (Pinderbughes, 1983; Sherman &
Wenocur, 1983).
Identitas kolektif, yang merupakan domain kedua
pemberdayaan, mengacu pada tendensi terhadap persepsi-persepsi
kekuasaan atau ketidakberdayaan yang terjadi dalam konteks
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keanggotaan kelompok. Beberapa ahli (Kahn, 1982; Staples, 1990)
menunjukkan bahwa pengalaman kelompok memediatori kesadaran
kekuasaan personal dan akhirnya demonstrasinya dalam kehidupan
individu. Torre (1986) mengajukan bahwa asosiasi kelompok primer
cenderung menghubungkan individu ke lembaga-lembaga
masyarakat yang lebih besar yang menghasilkan pemahaman akan
partisipasi. Kekuasaan yang dihasilkan melalui kolektivitas
mempengaruhi individu melalui efek kumulatif dan resiprokal.
Komponen pemberdayaan ketiga disebut sebagai kesadaran
kritis, atau kemampuan untuk membentuk dan mengungkapkan
keputusan-keputusan yang canggih tentang dunia seseorang. Freire
(1970) percaya bahwa, sebagai akibat dari pemerolehan pengetahuan
yang murni, ―orang-orang mengembangkan kekuasaannya untuk
merasakan bagaimana mereka eksis di dunia. Kepercayaan ini
adalah sesuai dengan keputusan Torre (1986) bahwa ―pemberdayaan
mencakup pemerolehan kesadaran kritis sistem politis, ekonomi, dan
sosial dan tempat seseorang di dalam sistem tersebut‖. Dalam
menurunkan dilema pekerja layanan manusia yang berusaha untuk
memberdayakan beberapa klien sambil berusaha untuk
mempertahankan kekuasaan persona dan profesionalnya.
Pemberdayaan terjadi ketika para pekerja menyerahkan posisi
benefactor dan memperoleh sebuah perspektif kritis terhadap
kehidupannya sendiri dan kehidupan kliennya (Pinderbughes, 1983).
Dimensi konsep dari mencakup pandangan pemberdayaan
yang lebih tradisional yang berakar dalam penilaian-diri individual.
Evaluasi diri dan kepercayaan diri positif menekankan aspek proses
pemberdayaan ini dan merupakan prekursor atau pelopor terhadap
pengembangan pemahaman tentang kontrol dan kepentingan kausal
(Kieffer, 1981; Pinderbughes, 1983). Konsep-diri tidak terbatas pada
sebuah perspektif diri yang statis tetapi mengacu pada individu
sebagai partisipan aktif dalam lingkungan sosial. Staples (1990),
meskipun mengambil orientasi kolektif ke arah pemberdayaan,
mengatakan bahwa tujuan-tujuan tindakan kolektif seharusnya dapat
direduksi untuk mempertinggi individu-individu yang membentuk
kelompok.
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Komponen pemberdayaan kelima adalah kecenderungan
untuk bertindak, yang didefinisikan sebagai ―tindakan reflektif yang
diarahkan ke pencapaian relasi kekuasaan yang seimbang‖ (Torre,
1986, 43). Definisi ini menunjukkan bahwa orang-orang yang
diberdayakan pada akhirnya akan melibatkan aktivitas yang
bermakna bagi dirinya sendiri, pandangan Pinderhughes (1983) atas
tindakan lebih memfokuskan pada perilaku yang diarahkan pada
orang lain, yang pada dasarnya termasuk klien. Beliau melihat hasilhasil pemberdayaan sebagai manifestasi dalam strategi-strategi
profesional yang lebih efektif oleh para pegawai untuk membantu
beberapa klien dengan membagi kekuasaan dan membantu mereka
untuk memobilisasi sumber-sumbernya sendiri.
Domain berikutnya adalah dimensi psiko-spiritual. Teolog
kontemporer seperti Paul Tillich menyebut pemberdayaan spiritual
sebagai unsur esensial terhadap sebuah kehidupan. Selama lebih dari
beberapa masa, para pakar menemukan sebuah kehidupan yang
menggabungkan sebuah sistem kepercayaan yang menjadi satusatunya faktor terpenting untuk menanamkan makna dan kedalaman
serta arah kehidupannya. Bahkan fundamentalis/pendeta evangelis
memunculkan terminologi pemberdayaan tetapi saya merasa berhatihati ketika mengetahui kepercayaan yang kaku dan dogmatis atau
mengandung benih-diri dan keputusan lainnya. Singkatnya,
komponen ini berhubungan dengan sebuah sistem kepercayaan
personal yang memberikan sebuah makna yang lebih besar terhadap
kehidupan seseorang, untuk memunculkan terminologi yang
dipopulerkan dalam 12 program bertahap, yang menemukan
kekuasaan yang lebih besar daripada diri seseorang yang bisa jadi
terbukti cukup mampu menggerakkan seseorang untuk menghadapi
tantangan dan hambatan.
Dimensi terakhir yang akan kami diskusikan yakni persepsi
somatik. Sebagian besar penulis, teoretikus dan ahli klinis sepakat
bahwa persepsi kesehatan fisik dan kekuasaan seseorang adalah
landasan untuk menyuguhkan dasar pemikiran yang logis. Persepsi
―somatik‖nya adalah sangat penting, tetapi juga sangat jelas,
sehingga kita hampir bisa membenarkannya dan tidak
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menekankannya secara penuh. Kita akan lebih banyak berbicara
tentang hal ini tetapi untuk saat ini kita akan mengetahui bahwa
persepsi-persepsi kita atas diri kita sendiri sebagai sesuatu yang
bersifat fisik dan memiliki pengaruh mencolok pada bagaimana kita
memandang dunia eksternal. Area-area yang kita ―evaluasi sendiri‖
hampir tanpa disengaja, berjalan dari pemahaman kita mengenai
pertimbangan dan tipe fisik keinginan serta keadaan jiwa kita.
Konstruk kita, yang terdiri atas dua elemen komponen,
adalah efiksasi. Efiksasi pada dasarnya adalah pandangan seseorang
atas kompetensi orang itu sendiri dan kemampuannya untuk
mempengaruhi perubahan di dalam lingkungannya. Sebagian besar
bagian
ketika
kami
mendiskusikan
efiksasi,
kami
merekomendasikan kombinasi pengetahuan, skill dan konsep diri
sebagaimana yang didiskusikan tersebut. Ringkasnya, efiksasi pada
umumnya didefinisikan sebagai evaluasi kemampuan seseorang
untuk mempengaruhi lingkungan eksternal dan mengandung dua
komponen inti:
1) kecenderungan untuk bertindak dengan cepat, dinamis dan
bermanfaat bagi kehidupan seseorang atau orang lain, dan
2) persepsi memiliki pengetahuan dan skill yang cukup untuk
terlibat dalam peristiwa-peristiwa signifikan yang terjadi
dalam kehidupan seseorang.
4.7 Ranah Pemberdayaan Masyarakat
Ranah pemberdayaan komunitas menurut Laverack (2001)
selanjutnya disarikan oleh Laverack & Labonte (2000) sebagai
berikut:
1) Partisipasi. Partisipasi merupakan elemen dasar
pemberdayaan kounitas. Anggota komunitas dapat
memberikan makna, analisis dan bertindak sesuai dengan
isu aktual yang menjadi perhatian komunitas hanya
melalui partisipasi aktif mereka dalam kelmpok kecil atau
organisasi yang lebih luas.
2) Kepemimpinan. Partisipasi dan kepemimpinan memiliki
kaitan yang cukup erat. Kepemimpinan membutuhkan
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

dukungan partisipasi yang kuat, sebaliknya partisipasi
membutuhkan arah dan struktur kepemimpinan yang tegas.
Kedua aspek tersebut berperan dalam pengembangan
kelompok kecil maupun organisasi yang lebih besar.
Struktur organisasi. Struktur organisasi dalam komunitas
termasuk dalam lingkup yang lebih kecil, misalnya
kelompok pengajian, kelompok pemuda, atau kepanitiaan,
merupakan representasi dari upaya anggota komunitas
dalam berorganisasi, memperjuangkan kepentingan
bersma, maupun menanggulangi permasalahan bersama.
Keberadaan dan tingkat fungsi organisasi merupakan aspek
penting dalam pemberdayaan komunitas.
Mobilisasi sumber daya. Kemampuan komunitas dalam
memobilisir sumber daya yang dimiliki untuk
dimanfaatkan
sebagai
sumber-sumber
negosiasi
merupakan aset yang penting bagi kesuksesan pencapaian
tujuan.
Pengkajian masalah. Komunitas yang telah diberdayakan
mampu mengidentifikasi masalah, menentukan alternatif
pemecahan masalah, dan melakukan tindakan untuk
mengembangkan kepekaan komunitas terhadap kapasitas
diri dan penentuan nasib sendiri.
Pertanyaan mengapa. Kemampuan komunitas dalam
mengkritisi permasalahan sosial, politik ekonomi dan
penyebab ketimpangan lainnya merupakan tahapan penting
dalam pengembangan strategi proses perubahan anggota
komunitas maupun kondisi sosial komunitas.
Pertautan dengan pihak lain. Pertautan dengan orang dan
organisasi lain, termasuk membina kemitraan, koalisi, dan
aliansi sukarelawan antara komunitas dengan pihak lain
dapat membantu komunitas meningkatkan kepekaan
dirinya terhadap isu-isu aktual.
Peran pihak mitra luar. Komunitas perlu bekerja sama
dengan pihak luar untuk mendukung program yang telah
direncanakan. Pihak luar yang berpengalaman dan
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kompeten memiliki peran yang sangat penting pada saat
awal program komunitas dijalankan dan asistensi
peningkatan ketrampilan komunitas dalam mengelola
program.
9) Manajemen program. Ketrampilan komunitas dalam
mengelola program antara lain: pengambilan keputusan
stratejik dalam perencanaan, implementasi, evaluasi,
keuangan, administrasi, dan pelaporan. Ketrampilan
lainnya yang dibutuhkan adalah mengidentifikasi peran
dan tanggung jawab semua stakeholder untuk
memperlancar proses negosiasi.
Persatuan Bangsa-Bangsa sejak tahun 1956 (Ross, 1985) telah
mengemukakan proses pemberdayaan masyarakat sebagai berikut:
1) Getting to know the local community
Mengetahui karakteristik masyarakat setempat yang akan
diberdayakan, termasuk perbedaan karakteristik yang
membedakan masyarakat desa yang satu dengan yang
lainnya. ―Mengetahui‖ artinya untuk memberdayakan
masyarakat diperlukan hubungan timbal balik antara petugas
dengan masyarakat.
2) Gathering knowledge about the local community
Mengumpulkan pengetahuan yang menyangkut informasi
mengenai masyarakat setempat. Pengetahuan tersebut
merupakan informasi faktual tentang distribusi penduduk
menurut umur, jenis kelamin, pekerjaan, tingkat pendidikan,
status sosial ekonomi, termasuk pengetahuan tentang nilai,
sikap, ritual dan adat istiadat, jenis pengelompokan, seta
faktor kepemimpinan baik formal maupun informal.
3) Identifying the local leaders
Segala usaha pemberdayaan masyarakat akan sia-sia apabila
tidak memperoleh dukungan dari pimpinan atau tokoh
masyarakat setempat. Untuk itu, faktor ―the local leader‖
harus selalu diperhitungkan karena mereka mempunyai
pengaruh yang kuat di dalam masyarakat.
4) Stimulating the community to realize that it has problems
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Di dalam masyarakat yang terikat terhadap adat kebiasaan,
sadar atau tidak sadar mereka tidak merasakan bahwa
mereka punya masalah yang perlu dipecahkan. Karena itu,
masyarakat perlu pendekatan persuasif agar mereka sadar
bahwa mereka punya masalah yang perlu dipecahkan,
dankebutuhan yang perlu dipenuhi.
5) Helping people to discuss their problems
Memberdayakan
masyarakat
bermakna
merangsang
masyarakat untuk mendiskusikan masalahnya serta
merumuskan pemcahannya dalam suasana kebersamaan.
6) Helping people to identify their most pressing problems.
Masyarakat
perlu
diberdayakan
agar
mampu
mengidentifikasi permasalahan yang paling menekan. Dan
masalah yang paling menekan inilah yang harus diutamakan
pemecahannya.
7) Fostering self-confidence
Tujuan utama pemberdayaan masyarakat adalah membangun
rasa percaya diri masyarakat. Rasa percaya ini merupakan
modal utama masyarakat untuk berswadaya.
8) Deciding on a program action
Masyarakat perlu diberdayakan untuk menetapkan suatu
program yang akan dilakukan. Program tindakan tersebut
perlu ditetapkan menurut skala prioritas, yaitu rendah,
sedang, dan tinggi. Tentunya program dengan skala prioritas
tinggilah yang perlu didahulukan pelaksanaannya.
9) Recognition of strength and resources
Memberdayakan masyarakat berarti membuat masyarakat
tahu dan mengerti bahwa mereka memiliki kekuatankekuatan dan sumber-sumber yang dapat dimobilisasi untuk
memecahkan permasalahan dan memenuhi kebutuhannya.
10) Helping people to continue to work on solving their problems
Pemberdayaan masyarakat adalah suatu kegiatan yang
berkesinambungan.
Karena
itu,
komunitas
perlu
diberdayakan agar mampu bekerja memecahkan masalahnya
secara kontinu.
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11) Increasing people’s ability for self-help
Salah satu tujuan pemberdayaan masyarakat adalah
tumbuhnya kemandirian masyarakat. Komunitas yang
mandiri adalah komunitas yang sudah mampu menolong
dirinya sendiri. Untuk itu, perlu selalu ditingkatkan
kemampuan komunitas untuk berswadaya.
4.8 Faktor-Faktor
yang
Mempengaruhi
Keberhasilan
Pemberdayaan Masyarakat
1. Lingkungan
a. Masyarakat memiliki pengalaman berkolaborasi dan
koperatif.
b. Seseorang atau kelompok yang diajak bekerja sama
merupakan tokoh kunci di komunitas.
c. Situasi sosial dan politik yang mendukung.
2. Keanggotaan
a. Hubungan saling percaya dan saling menghormati.
b. Keanggotaan mempresentasikan komponen terkait yang
ada dalam komunitas.
c. Meningkatkan pemahaman dan ketertarikan anggota
komunitas terhadap manfaat program bagi dirinya.
d. Kemampuan untuk mengambil langkah kompromi
terhadap suatu masalah tertentu.
3. Struktur dan proses
a. Anggota komunitas merupakan stakeholders dalam
proses kegiatan.
b. Pengambil kebijakan memiliki keterlibatan di semua
tingkat organisasi.
c. Kelompok yang berkolaborasi bersifat fleksibel.
d. Tugas, wewenang, dan fungsi masing-masing pihak jelas.
e. Keberlanjutasn program terjamin.
4. Komunikasi
a. Kanal komunikasi terbuka.
b. Tersedia jalur komunikasi formal dan informal
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5. Tujuan
a. Tujuan realistik dan jelas bagi semua mitra komunitas.
b. Setiap elemen memiliki peran penting dalam upaya
pemberdayaan.
c. Memiliki visi kegiatan yang sama.
6. Sumber daya
a. Memiliki sumber dana.
b. Memiliki sumber daya manusia yang trampil.
4.9 Elemen Pemberdayaan Masyarakat Miskin
Dalam uraian tentang elemen-elemen pemberdayaan
mengambil fokus pada pemberdayaan masyarakat miskin. Pada
dasarnya pemberdayaan masyarakat itu dapat memilih banyak objek
kajian bergantung niat penulisnya. Objek pemberdayaan bisa guru,
peserta didik, karyawan, pejabat pemerintah dan lain sebagainya.
Hal yang berkembang sekarang adalah pemberdayaan wanita dan
lain sebagainya.
Terdapat ratusan contoh strategi pemberdayaan yang
diprakarsai oleh orang-orang miskin sendiri dan oleh pemerintah,
masyarakat sipil, dan sektor swasta. Usaha yang berhasil baik untuk
memberdayakan orang-orang miskin, meningkatkan kebebasannya
untuk menentukan pilihan dan tindakan dalam konteks berbeda,
sering kali mengandung empat elemen (Narayan, 2004:14) antara
lain: (1) akses ke informasi, (2) inklusi dan partisipasi, (3)
akuntabilitas, dan (3) kapasitas organisasional lokal
Selama empat elemen tersebut didiskusikan secara terpisah
di bawah ini, mereka saling berhubungan satu sama lain dan
bertindak secara sinergis. Jadi, meskipun akses ke informasi tentang
program-program, atau tentang performa pemerintah atau korupsi
adalah pra-kondisi yang diperlukan untuk tindakan, orang atau
warga negara miskin tidak bisa mengambil tindakan sebab tidak ada
mekanisme institusional yang menuntut performa yang akuntabel
atau sebab biaya-biaya tindakan individu yang terlampau tinggi.
Selain itu, pengalaman menunjukkan bahwa orang-orang miskin
tidak berpartisipasi dalam beberapa aktivitas ketika mereka
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mengetahui bahwa partisipasinya tidak memiliki perbedaan terhadap
produk-produk yang ditawarkan atau keputusan yang dibuat sebab
tidak ada mekanisme untuk memiliki provider yang akuntabel atau
bertanggung jawab. Bahkan ketika terdapat organisasi lokal yang
kuat, mereka masih terputus dari pemerintah daerah dan sektor
swasta, dan kurang memiliki akses ke informasi.
4.9.1

Akses ke Informasi
Informasi adalah suatu kekuatan. Warga negara yang
terinformasi dapat memiliki alat yang lebih baik untuk mengambil
keuntungan dari beberapa peluang, mengakses layanan, menjalankan
hak-haknya, bernegosiasi secara efektif, dan memiliki negara dan
aktor-aktor non-negara yang akuntabel atau bertanggung jawab.
Tanpa informasi yang relevan, tepat waktu, dan dihadirkan dalam
bentuk-bentuk yang dapat dipahami, adalah mustahil bagi orang
miskin untuk mengambil tindakan efektif. Penyebaran informasi
tidak berhenti dengan kata tertulis, tetapi juga mencakup diskusi
kelompok, puisi, penceritaan, perdebatan, teater jalanan, dan opera
sabun di antara bentuk-bentuk lain yang sesuai dengan kultur dan
menggunakan beragam media termasuk radio, televisi, dan Internet.
Undang-undang tentang hak untuk mendapatkan informasi dan
kebebasan pers, khususnya pers lokal dalam bahasa lokal,
memberikan lingkungan yang mudah untuk memunculkan tindakan
warga negara yang terinformasi. Akses ke informasi yang tepat
waktu dalam bahasa lokal dari sumber-sumber independen di level
lokal adalah sangat penting, sebab lebih banyak negara yang
menyerahkan otoritasnya kepada pemerintah lokal. Sebagian besar
proyek investasi dan proyek-proyek reformasi institusional, apakah
di level komunitas atau di level nasional atau global, menaksir
rendah kebutuhan terhadap informasi dan tidak begitu berinvestasi
pada pengungkapan dan penyebaran informasi. Area-area kritis
mencakup informasi tentang peraturan dan hak terhadap layanan
pemerintahan dasar, tentang performa sektor negara dan swasta, dan
tentang layanan finansial, pasar, dan harga. Teknologi informasi dan
komunikasi (ICT) dapat memainkan peran penting dalam
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menghubungkan orang-orang miskin ke jenis-jenis informasi
tersebut, dan juga ke masyarakat yang lebih luas.
4.9.2

Inklusi dan Partisipasi
Inklusi memfokuskan pada pertanyaan siapa: Siapa yang
dilibatkan? Partisipasi menjawab pertanyaan bagaimana mereka
dilibatkan dan peran yang mereka mainkan jika mereka dilibatkan.
Inklusi orang miskin dan kelompok-kelompok lain yang dahulunya
ditiadakan dalam menetapkan prioritas dan mengambil keputusan
adalah penting untuk memastikan bahwa sumber-sumber publik
terbatas membangun pengetahuan lokal dan prioritas-prioritas, dan
untuk membangun komitmen untuk berubah. Namun demikian,
sebuah usaha untuk menopang inklusi dan partisipasi terinformasi
biasanya membutuhkan perubahan peraturan guna menciptakan
ruang bagi orang-orang untuk memperdebatkan beberapa isu dan
berpartisipasi secara langsung atau tidak langsung dalam
menetapkan prioritas lokal dan nasional, pembentukan anggaran,
dan pemberian layanan dasar. Pengambilan keputusan partisipatif
tidak selalu selaras serta prioritas-prioritas bisa diperjuangkan,
sehingga mekanisme pemecahan konflik perlu disediakan untuk
menangani ketidaksepakatan. Penguatan partisipasi orang miskin
dalam masyarakat dengan norma-norma eksklusif yang berakar
dalam atau dalam masyarakat multietnis dengan sejarah konflik
adalah sebuah proses yang kompleks yang memerlukan sumber,
fasilitasi, kewaspadaan dan eksperimentasi. Tendensi di antara
sebagian besar agensi pemerintah adalah untuk kembali pada
pengambilan keputusan tersentralisasi, dengan mengadakan
pertemuan publik secara terus-menerus tanpa berpengaruh pada
keputusan kebijakan atau sumber. Partisipasi itu adalah biaya lain
yang dibebankan kepada orang miskin tanpa keuntungan apapun.
Partisipasi dapat mengambil bentuk-bentuk berbeda. Pada level
lokal, bergantung pada isu, partisipasi itu sendiri bisa bersifat:
a. Langsung.
b. Representasional, dengan menyeleksi beberapa perwakilan dari
kelompok-kelompok dan asosiasi berbasis keanggotaan.
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c.
d.

Polisi, melalui perwakilan terpilih.
Berbasis informasi, dengan data yang dikumpulkan dan
dilaporkan secara langsung atau melalui perantara pembuat
keputusan lokal dan nasional.
e. Berdasarkan pada mekanisme pasar kompetitif, misalnya,
dengan menghilangkan restriksi dan hambatan lainnya,
meningkatkan pilihan tentang apa yang dapat dikembangkan
oleh seseorang atau kepada siapa mereka menjualnya, atau
melalui pembayaran untuk layanan yang dipilih dan diterima.
Di antara empat elemen pemberdayaan, partisipasi orangorang miskin banyak dikembangkan dalam proyek Bank dan juga
persiapan Country Assistance Strategies (CAS) Bank. Di negara
berpendapatan rendah, proses penyiapan Poverty Reduction Strategy
Papers (PRSP) membuka peluang baru untuk partisipasi berbasis
luas oleh orang-orang miskin, kelompok warga negara, dan
kelompok-kelompok sektor swasta dalam menetapkan prioritas
nasional dan pengambilan keputusan.
4.9.3

Akuntabilitas
Akuntabilitas mengacu pada kemampuan untuk memanggil
pejabat publik, pegawai swasta atau provider layanan agar
bertanggung jawab, yang mengharuskan mereka untuk diberi
jawaban terhadap kebijakan, tindakan, dan penggunaan dana
mereka. Korupsi yang merajalela, yang didefinisikan sebagai
penyalahgunaan jabatan publik demi keuntungan pribadi, akan
merugikan orang-orang miskin sebab mereka tidak mungkin
memiliki akses langsung ke pegawai itu dan tidak mampu
menggunakan koneksi untuk memperoleh layanan; mereka juga
memiliki pilihan terkecil untuk menggunakan layanan pribadi
sebagai sebuah alternatif.
Terdapat tiga tipe utama mekanisme akuntabilitas: politik,
administratif, dan publik. Akuntabilitas politik dari partai dan
perwakilan politik dilakukan melalui pemilihan. Akuntabilitas
administratif agensi-agensi pemerintah adalah melalui mekanisme
akuntabilitas internal, yakni horisontal dan vertikal di dalam dan di
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antara beberapa agensi. Mekanisme akuntabilitas publik atau sosial
memiliki agensi-agensi pemerintah yang bertanggung jawab kepada
warga negara. Tindakan warga negara atau akuntabilitas sosial dapat
memperkuat mekanisme akuntabilitas politik dan administratif.
Beberapa alat eksis untuk memastikan akuntabilitas yang
lebih besar kepada warga negara berkaitan dengan tindakan-tindakan
publik dan hasilnya. Akses ke informasi oleh warga negara bisa
membangun tekanan terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang
baik dan akuntabilitas, baik dalam penetapan prioritas untuk
pengeluaran nasional, yang memberikan akses ke sekolah bermutu,
memastikan bahwa jalan yang didanai dapat dibangun dengan cepat,
ataupun dengan melihatnya bahwa obat-obatan sesungguhnya
diberikan dan tersedia di beberapa klinik. Akses ke hukum dan
keadilan parsial juga sangat penting untuk melindungi beberapa hak
orang miskin dan koalisi pro-kaum miskin dan untuk
memudahkannya untuk meminta akuntabilitas, apakah dari
pemerintahnya atau dari lembaga-lembaga sektor swasta.
Akuntabilitas untuk sumber-sumber publik di semua level
juga dapat dipastikan melalui manajemen fiskal yang transparan dan
dengan menawarkan kepada tentang pilihan dalam layanan. Di level
komunitas, misalnya, ini mencakup pemberian beberapa kelompok
miskin dengan pilihan dan dana untuk membeli bantuan teknis dari
provider manapun bukan mengharuskannya menerima bantuan
teknis yang disediakan oleh pemerintah. Akuntabilitas kontraktor
dipastikan ketika orang miskin memutuskan apakah layanan itu
diberikan sebagaimana yang dikontrak dan apakah kontraktor
seharusnya dibayar. Ketika orang miskin dapat memiliki provider
yang akuntabel, kontrol dan kekuasaan akan beralih kepada mereka.
4.9.4

Kapasitas Organisasional Lokal
Dari jaman dahulu, beberapa kelompok dan komunitas telah
terorganisir untuk memperhatikan diri mereka sendiri. Kapasitas
organisasional lokal mengacu pada kemampuan seseorang untuk
bekerja sama, mengorganisir diri mereka sendiri, dan memobilisasi
sumber-sumber untuk memecahkan beberapa masalah yang menjadi
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perhatian umum. Di luar jangkauan sistem formal, orang miskin
akan bahu-membahu dalam memberikan bantuan dan kekuatan guna
memecahkan masalah keseharian mereka. Organisasi orang miskin
sering kali bersifat informal, sebagaimana halnya dalam kasus
sebuah kelompok wanita yang saling memberikan pinjaman berupa
uang atau beras. Mereka juga bersifat formal, dengan atau tanpa
registrasi yang sah, sebagaimana halnya dalam kasus kelompokkelompok petani atau klub-klub di sekitarnya.
Di seluruh dunia, termasuk masyarakat korban perang,
kapasitas komunitas untuk membuat keputusan rasional, mengelola
dana, dan memecahkan masalah adalah lebih besar daripada
diasumsikan pada umumnya. Komunitas terorganisir kemungkinan
besar memiliki suara-suara yang didengarkannya dan tuntutantuntutannya yang terpenuhi daripada komunitas yang memiliki
organisasi yang kecil. Organisasi-organisasi berbasis-keanggotaan
orang miskin bisa jadi sangat efektif dalam memenuhi kebutuhankebutuhan kelangsungan hidup, tetapi mereka terbatasi oleh sumbersumber dan pengetahuan teknis yang sangat minimal. Selain itu,
mereka kurang memiliki jembatan dan hubungan ke social capital,
yakni mereka mungkin tidak terhubung dengan kelompok-kelompok
lain tidak seperti diri mereka sendiri atau dengan sumber-sumber
masyarakat sipil atau negara. Ketika beberapa
kelompok
berhubungan satu sama lain di semua komunitas dan membentuk
jaringan atau asosiasi sebenarnya menjadi federasi yang besar
dengan keberadaan regional atau nasional. Mereka mulai
mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah dan memperoleh
kekuatan tawar-menawar kolektif dengan suplier atas bahan-bahan
mentah, pembeli, dan pemberi dana.
Kapasitas organisasional lokal adalah kunci terhadap
efektivitas pengembangan. Organisasi-organisasi orang miskin,
asosiasi, federasi, jaringan, dan gerakan sosialnya adalah pemainpemain kunci dalam lanskap institusional itu. Namun mereka belum
merupakan bagian sistematis dari penelitian analitis atau operasional
Bank dalam sektor publik dan swasta atau dalam sebagian besar
strategi sektoral.
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Bagian 5
PROSES PEMBERDAYAAN

B

agian ini akan mengetengahkan tentang proses
pemberdayaan masyarakat. Sebelumnya akan diuraikan
terlebih dahulu tentang standar-standar praktis
pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
5.1 Proses dan Hasil Pemberdayaan
Pemberdayaan dapat dipahami dari sudut pandang sebagai
proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah
serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau
keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individuindividu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan,
maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin
dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu masyarakat yang
berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan
kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang
bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan
diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian,
berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam
melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Pengertian pemberdayaan
sebagai tujuan seringkali digunakan sebagai indikator keberhasilan
pemberdayaan sebagai sebuah proses (Nawawi, 2007: 176). Ahli
lain, Zimmerman (Lawson, 2001: 7) membedakan antara proses
pemberdayaan dan hasil (outcome) pemberdayaan. Proses
pemberdayaan mengarah pada bagaimana rakyat, organisasi, dan
masyarakat diberdayakan, sementara hasil pemberdayaan mengarah
pada konsekuensi proses-proses tersebut. Dia mendefinisikan proses
pemberdayaan sebagai ―di mana rakyat menciptakan atau diberikan
kesempatan untuk mengontrol tujuan mereka sendiri dan
mempengaruhi keputusan-keputusan yang berdampak pada
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kehidupan mereka‖ Zimmerman menegaskan lebih jauh bahwa hasil
pemberdayaan mengarah pada operasi pengukuran spesifik (apakah
sifatnya kuantitatif atau kualitatif) yang dapat digunakan untuk
menstudi dampak intervensi yang dirancang untuk memberdayakan
para partisipan, menginvestigasi proses dan mekanisme
pemberdayaan, dan membangkitkan sebuah badan literatur yang
akan membantu mengembangkan teori pemberdayaan. Hasil
pemberdayaan merupakan salah satu konsekuensi dari proses
pemberdayaan (Lawson, 2001: 7).
5.2

Standar-standar
Praktis
Pembangunan
dan
Pemberdayaan Masyarakat
Gabriel & Colin (2010) mengemukakan delapan standar praktis
untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Kedelapan
standar tersebut dikemukakan dalam uraian berikut.
Langkah Satu: Pahamilah konsep-konsep dasar dan nilai-nilai
pengembangan masyarakat dan sikap-sikap yang diperlukan
untuk melaksanakannya
Hasil utama: Demonstrasikan tentang pemahaman prinsipprinsip pengem-bangan masyarakat dan kepemilikan sikap-sikap
pribadi yang diperlukan untuk melaksanakannya.
1. Pahamilah prinsip-prinsip dasar tentang:
1) kesamaan dan anti diskiminasi;
2) keadilan sosial;
3) tindakan kolektif;
4) pemberdayaan masyarakat;
5) bekerja dan belajar bersama; dan
6) demokrasi
2. Pahamilah
bahwa
pemberdayaan
masyarakat
adalah
pengembangan kegiatan masyarakat (berdasarkan pada enam
prinsip), bukan pengembangan tentang suatu entitas yang tepat

88 | Pemberdayaan Masyarakat

yang disebut sebuah komunitas [Measures of Community, Home
Office and Development Foundation, 2004).
3. Kemampuan untuk bekerja dengan penduduk dari semua latar
belakang.
4. Kemampuan untuk berempati dan berkomunikasi dengan orangorang dalam situasi-situasi dan peran-peran yang berbeda dan
dengan orang-orang dari kultur-kultur, latar belakang dan
kepercayaan yang berbeda-beda.
5. Memahami kebutuhan-kebutuhan dukungan dari orang-orang
yang kurang percaya diri atau kondisi-kondisi untuk
berpartisipasi di dalam kegiatan masyarakat.
6. Kemampuan untuk bekerja dengan orang-orang yang berada di
dalam tekanan dari suatu situasi daerah yang keras.
7. Memahami ketegangan-ketegangan dan tekanan-tekanan yang
kadang-kadang muncul di antara kelompok-kelompok orangorang yang berbeda di dalam suatu lokalitas.
8. Kemampuan untuk melihat kebiasaan tentang masalah-masalah
dan problem-problem antar situasi-situasi dan urusan-urusan
individual.
9. Kemampuan untuk mengidentifikasi para penduduk yang
mampu untuk mnangani masalah-masalah umum secara positif
dan memberikan dorongan atau semangat kepada orang-orang
lain.
10. Kemampuan untuk bekerja dengan para politisi daerah dan para
manajer.
Langkah Dua: Memahami Lokalitas
Hasil utama: Menunjukkan pikiran tentang bagaimana
lokalitas bekerja sebagai sebuah kombinasi faktor-faktor manusia
dan institusional.
1. Memahami kisaran agen-agen publik yang melayani suatu
lokalitas.
2. Memahami apa yang dilakukan oleh badan-badan publik daerah
dan bagaimana mereka diatur/diperintah.
3. Memahami bagaimana mengakses data tentang lokalitas.
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4. Memahami komposisi populasi/penduduk daerah dakam hal-hal
demogragfis.
5. Memahami
pentingnya
kelompok-kelompok
komunitas
independen.
6. Memahami perbedaan-perbedaan kultur antara kelompokkelompok komunitas dan profesional – yang mengarahkan
organisasi-organuisasi sukarela.
7. Memahami keragaman kelompok-kelompok komunitas,
jaringan-jaringan dan organisasi-organisasi suka rela di dalam
sebuah lokalitas.
8. Memahami kisaran kebijakan-kebijakan yang mempunyai
dampak terhadap kehidupan komunitas.
9. Memahami bagaimana ketidaksamaan dan dampak-dsampak
yang merugikan terhadap kehidupan komunitas.
10. Memahami dampak dari penghuni-penhuni sementara dan
perubahan penduduk pada kehidupan komunitas.
11. Memahami pentingnya tentang perbedaan dan kesamaan dari
kesempatan di dalam suatu lokalitas.
12. Memahami sebab-sebab konflik di dalam lokalitas-lokalitas.
13. Memahami bagaimana level-level pembuatan keputusan
pemerintah daerah, nasional dan internasional yang berbeda
yang mempengaruhi kehidupan komunitas.
14. Memahami kontribusi dari pergerakan sosial dan tindakan
komunitas di dalam melaksanakan perubahan.
Langkah Tiga: Membantu Orang-orang Mendapatkan Sebabsebab Utama dengan Orang-orang Lain
Hasil Utama: membentuk kelompok-kelompok komunitas
baru, para penduduk yang sebelumnya tidak aktif mengambil
peranan di dalam kegiatan komunitas, para penduduk memperluas
jaringan-jaringan sosial mereka dan memperoleh kepercayaan diri
tentang menyusun issue-issue daerah.
1. Membantu orang-orang untuk mengekspresikan kebutuhankebutuhan, minat-minat dan urusan-urusan mereka.
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2. Memahami apa yang menarik bagi orang-orang pada kegiatan
komunitas dan apa yang ditinggalkan mereka.
3. Mengajak bersama orang-orang untuk mendiskusikan minatminat, kebutuhan-kebutuhan dan uruan-urusan mereka.
4. Memahami dan memberikan jenis-jenis komuinikasi yang
berbeda dan akses apa yang mungkin diperlukan oleh orangorang agar berpartisipasi dengan orang-orang lain.
5. Menggunakan pengalaman orang-orang sebagai titik awal untuk
kegiatan-kegiatan dan belajar.
6. Membantu orang-orang untuk mengidentifikasi bidang-bidang
potensial untuk tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan bersama.
7. Memberikan dukungan kepada orang-orang untuk berpartisipasi
di dalam diskusi-diskusi dan pembuatan keputusan.
8. Bekerja untuk meyakinkan atau memperkuat kesimpulan tentang
orang-orang yang tidak dimasukkan ke dalam kelompok dan
mereka yang termaginalisir di dalam diskusi-diskusi dan
kegiatan-kegiatan komunitas.
9. Menggunakan kegiatan-kegiatan komunitas untuk berbagi ideaidea, ketrampilan-ketrampilan, pengetahuan dan pengalaman.
10. Mendesain kegiatan-kegiatan untuk membantu orang-orang
mengidentifikasi masalah-masalah bersama dan memperluas
solusi-solusi yang memungkinkan.
11. Memahami issue-issue yang diambil orang-orang dengan para
pekerja layanan publik.
12. Mengidentifikasi dan membantu memenuhi kebutuhankebutuhan belajar orang-orang yang terjun di dalam kegiatan
komunitas.
Langkah Empat: Membantu kelompok-kelompok Komunitas
Tunggal
Hasil utama: Kelompok-kelompok komunitas adalah lebih
efektif, lebih banyak melibatkan diri dalam residen (tempat tinggal),
para penduduk memperoleh ketrampilan-ketrampilan yang baru dan
jaringan-jaringan sosial yang lebih luas, kelompok-kelompok
menapatkan sumber yang lebih baik, kelompok-kelompok
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memperoleh pengaruh tentang pembuatan-keputusan daerah,
kelompok-kelompok meningkatkan hubungan atau kontak,
kredibilitas dan kerjasama dengan agen-agen publik.
1. Memahami
bagaimana
kelompok-kelompok
komunitas
berfungsi.
2. Memberikan dorongan untuk berdebat secara terbuka di dalam
kelompok-kelompok.
3. Memberikan dukungan untuk individu-individu penting,
mengembangkan
ketrampilan-ketrampilan
tertentu
dan
kepercayaan diri untuk membuat kelompok dapat berfungsi.
4. Membangun rasa percaya diri, ketrampilan-ketrampilan dan
kebebasan kelompok.
5. Membantu para anggota kelompok untuk menyetujui tujuantujuan umum, tujuan-tujuan khusus dan kegiatan-kegiatan.
6. Mendukung kelompok-kelompok di dalam merencanakan
kegiatan-kegiatan.
7. Membantu kelompok-kelompok untuk mengidentifikasi
keahlian-keahlian para anggota kelompok mereka.
8. Membantu kelompok-kelompok untuk menarik anggota-anggota
kelompok baru dan memberikan peranan-peranan kepada
mereka.
9. Membantu kelompok-kelompok untuk menghubungkan ke
komunitas yang lebih luas.
10. Menentang deskriminasi dan prasangka buruk di dalam
kelompok-kelompok.
11. Memberikan dukungan kepada kelompok-kelompok di dalam
menangani secara positif dengan ketegangan-ketegangan dan
konflik-konflik.
12. Menunjukkan kepada kelompok-kelompok tentang bagaimana
mereka dapat meningkatkan keuangan baik melalui grant-grant,
kontrak-kontrak, fee, untuk para anggota an para pengguna, atau
perdagangan bebas.
13. Membantu kelompok-kelompok untuk memahami persyaratanpersyaratan dari badan-badan yang memberi dana.
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14. Mendukung
sumber-sumber
kelompok-kelompok
dan
pemantauan finansial.
15. Membantu kelompok-kelompok untuk mengidentifikasi siapa
yang memiliki kekuasaan dan pengaruh di lokalitas untuk
membuat perubahan-perubahan yang mereka inginkan.
16. Membhantu kelompok-kelompok untuk mengidentifikasi sekutusekutu yang potensial yang dapat membantu dan mendukung
mereka.
17. Memberikan dukungan kepada kelompok-kelompok untuk
menggunakan media secara efektif untuk membuat suara mereka
didengar.
18. Membantu kelompok-kelompok untuk mengevaluasi tindakantindakan dan hasil-hasil mereka.
19. Membantu kelompok-kelompok untuk menyadari tentang politik
dan inisiatif-inisiatif yang bisa mempengaruhi mereka.
20. Membantu kelompok-kelompok menjadi praktisi-praktisi
otonom dan independen.
Langkah Lima: Membantu suatu Keragaman Kelompokkelompok Komunitas, Advokat, Juara-juara, dan Representatifrepresentatif
Hasil-hasil Utama: keuntungan-keuntungan ganda mengalir
ke penduduk-penduduk lain dari kelompok-kelompok untuk
meningkatkan level kegiatan, kelompok-kelompok memperkuat
lebih lanjut dengan kerjasama satu sama lain, lebih tegas sebagai
sebuah sektor, memperoleh pengaruh yang lebih besar dan
memperkuat sumber-sumber lebih baik.
1. Mempermudah kontak atau hubungan antar kelompok untuk
berbagi idea-idea, pengalaman dan praktek.
2. Menumbuhkan suatu iklim kepercayaan dan empati antara
kelompok-kelompok komunitas.
3. Mendukung kelompok-kelompok di dalam bekerja bersama.
4. Membantu dialog-dialog, kerjasama dan negosiasi antara
kelompok-kelompok dan antar jaringan-jaringan.
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5. Membantu hubungan kelompok-kelompok komunitas ke dalam
kemitraan kerumahtanggaan, forum-forum lapangan dan
kemitraan-kemitraan strategis daerah.
6. Menunjukkan bagaimana menambatkan organisasi-organisasi
dan badan-badan infrastruktur daerah yang dapat membantu
kelompok-kelompok komunitas untuk berkembang.
7. Mendukung anggota-anggota terpilih di dalam peranan mereka
sebagai juara-juara komunitas.
8. Memberikan dukungan pendukung-pendukung komunitas atau
representatif-representatif tentang kemitraan-kemitraan strategis,
forum-forum dan komite-komite.
9. Membantu
memperkuat
relawan-relawan
daerah
dan
infrastruktur sektor komunitas.
10. Berusaha untuk merekonsilisiasi kelompok-kelompok yang
terpecah yang sedang konflik atau kompetisi antara satu sama
lain.
11. Mendukung kelompok-kelompok komunitas untuk memainkan
peran-peran di dalam perencanaan, pengembangan dan
perubahan di dalam layanan-layanan daerah seperti misalnya
sekolah-sekolah, perumahan, keamanan, transportasi, pekerjaan
dan kesejahteraan.
12. Membantu
kelompok-kelompok
komunitas
untuk
mengembangkan hubungan-hubungan yang produktif dengan
para pembuat keputusn seperti misalnya para konselor, para
manajer, guru-guru, kepolisian, GP-GP dan para profesional
sektor swasta.
13. Meyakinkan bahwa organisasi-organisasi sukarelawan yang
besar-besar tidak mendominasi yang kecil-kecil di dalam
jaringan-jaringan.
14. Memberikan dorongan terhadap komunitas-komunitas yang
terbentuk dan komunitas-komunitas yang beru untuk
bekerjasama.
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Langkah Enam: Membantu agen-agen Publik Memahami dan
Bekerja dengan Komunitas-komunitas
Hasil utama: hubungan yang lebih baik antara agen-agen
publik dan penduduk-penduduk daerah, layanan-layanan publik
yang diperbaiki dengan umpan balik yang lebih baik dari para
penduduk.
1. Membuat peta hubungan-hubungan antara kelompok-kelompok.
Kegiatan-kegiatan dan agen-agen dalam suatu bidang atau rumah
tangga.
2. Membantu badan-badan publik untuk memahami dan merespon
terhadap spektrum lengkap minat-minat dan kebutuhankebutuhan diantara orang-orang daerah.
3. Memfasilitasi/memudahkan keterbukaan organisasi-organisasi
publik pada pengaruh komunitas.
4. Memahami kultur-kultur dan peran-peran tambahan yang
berbeda dari organisasi-organisasi komunitas dan agen-agen
publik.
5. Bernegosiasi dengan proyek-proyek kooperatif antara kelompokkelompok komunitas dan agen-agen publik.
6. Membantu para manajer di dalam badan-badan publik untuk
mengembangkan suatu kultur organisasional pemberdayaan di
antara staf dan melalui mereka ke penduduk-penduduk daerah.
7. Memberikan bimbingan kebijakan-kebijakan dan proses-proses
di dalam organisasi-organisasi untuk mengoptimalkan
keterlibatan dengan masyarakat.
8. Membantu badan-badan publik untuk melaksanakan obligasiobligasi mereka untuk melibatkan orang-orang di dalam
membantu untuk membentuk layanan-layanan dan pengaruh
pembuatan keputusan mereka.
9. Bernegosiasi dengan sekolah-sekolah, sentra-sentra pendidikan
orang dewasa,, college-college dan universitas-universitas untuk
memberikan pendidikan di dalam kewarganegaraan yang aktif.
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10. Menjelaskan
kontribusi
tentang
pemberdayaan
komunitas/masyarakat pada pencapaian tujuan-tujuan organisasiorganisasi publik.
11. Menjelaskan ruang lingkup bagi komunitas-komunitas untuk
mempengaruhi keputusan-keputusan dan metode-metode
organisasi-organisasi.
12. Membantu agen-agen untuk menciptakan keterlibatan dan
pemberdayaan komunitas.
Langkah Tujuh: Mengelola Pengembangan Komunitas dan
Membantu Pekerja-pekerja lainnya untuk Berkontribusi
terhadapnya.
Hasil utama: Pengembangan masyarakat yang sangat trampil dan
penyampaian efektif dari mereka diseluruh lokalitas dengan
menggabungkan peran-peran staf spesialis dan kontribusi-kontribusi
yang tepat dari staf lain.
1. Membangun strategi, kerangka dan tujuan-tujuan untuk
pengembangan komunitas di dalam suatu konteks daerah
tertentu.
2. Menyusun spesifikasi-spesifikasi untuk staf pengembangan
masyarakat dan merekrut mereka.
3. Membentuk team dan perencanaan-perencanaan tindakan
individual.
4. Mengelola dan memberikan dukungan kepada staf melalui
supervisi, belajar, pengembangan dan kerja team.
5. Membentuk staf pelatihan yang berkelanjutandan sistem belajar.
6. Memberikan bimbingan kepada staf di dalam bagaimana
meyakinkan bahwa orang-orang yang paling termarginalisir
dapat mencapainya.
7. Memahami dan menjelaskan indikator-indikator resmi yang
relefan dan statistik, bagaimana mengaksesnya dan bagaimana
memanfaatkannya untuk pngembangan komunitas/masyarakat.
8. Membantu para pekerja untuk melihat potensi komunitas di
dalam issue-issue yang meningkat dengfan mereka oleh para
penduduk.
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9. Membentuk sistem untuk mengevaluasi dan melaporkannya
tentang tindakan-tinakan CD.
10. Mengidentifikasi dan mempromisikan contoh-contoh tentang
praktek CD yang baik.
11. Memahami perspektif-perspektif dari profesi-profesidan
keudukan-kedudukan lainnya yang berinteraksi dengan
komunitas.
12. Mempromosikan peran CD dan Pemberdayaan di antara
departemen-departemen lainnya dan agen-agen parner.
13. Memberikan informasi ke kedudukan-kedudukan lain tentang
komunitas-komunitas yang ada di dalam suatu lokalitas.
14. Membantu agen-agen profesional dan para pekerja di garis
terdepan untuk mengetahui tentang bagaimana dampak layanan
mereka dialami oleh para penduduk.
15. Membantu para pekerja untuk merespon secara positif terhadap
issue-issue yang timbul dari layanan-layanan kepada para
pengguna dan menyusun implikasi-implikasi untuk solusi-solusi
bersama.
16. Membantu agen-agen dan departemen-departemen lain untuk
mengetahui keseimbangan dan perolehan timbal balik antara
pemberdayaan dan tujuan-tujuan mereka yang ada.
17. Memberikan informasi dan dukungan untuk membantu staf di
dalam kedudukan-kedudukan lain untuk bergabung dan
membantu komunitas-komunitas yang diberdayakan.
Langkah Delapan: Memfasilitasi Kemitraan dan
Mengkoordinasikan CD di seluruh Rumah Tangga atau
Lokalitas
Tujuan utama: Perbaikan-perbaikan Timbal Balik pada suatu
lokalitas dan kehidupan-kehidupan bagi semua penduduk, efektifitas
dan efisiensi yang mebih besar dari semua agen-agen yang
berkontribusikan dan kepuasan dari staf profesional dan kegiatankegiatan komunitas.
1. Gunakanlah pandangan holistik tentang pemngembangan daerah.
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2. Berpikir dan bekerjalah pada level-level operasional dan
strategis.
3. Memahami bentuk-bentuk kekayaan yang berbeda yang ada
untuk memperbaiki suatu lokalitas, baik materi maupun
manusianya, dan dari publik, swasta, masyarakat sukarela dan
sektor-sektor komunitas.
4. Memimpikan perbaikan-perbaikan daerah yang luas di dalam
kondisi-kondisi materi dan hubungan-hubungan disamping
berlipatgandanya problem-problem yang ada..
5. Menciptakan dan mentransmisikan suatu visi perbaikan jangka
panjang untuk lokalitas.
6. Menegosiasikan komitmen dan kerjasama dari para pejabat
senior, politisi-politisi dan aktifis-aktifis komunitas penting.
7. Memahami bagaimana kemitraan bekerja, keuntungankeuntungan dan keterba-tasan-keterbatasannya.
8. Memahami kultur-kultur dan batas-batas profesional dan
organisasional.
9. Memahami distribusi kekuasaan di dalam organisasi-organisasi.
10. Memahami hubungan-hubungan kekuasaan yang tidak sama
yang dapat terjadi antara badan-badan publik dan kelompokkelompok komunitas dan bagaimana mengatasi hal ini di dalam
bekerjasama.
11. Memahami dilema-dilema yang dihadapi oleh agen-agen publik
di dalam menyeimbangkan tanggungtajawab-tanggungjawab
utama mereka dengan komitmen-komitmen kemitraan dan
kontribusi-kontribusi terhadap pemberdayaan masyarakat.
12. Mengidentifikasi perekonomian dan efisiensi-efisiensi yang
dihasilkan oleh pemberdayaan masyarakat.
13. Menghasilkan suatu perencanaan bisnis untuk pengembangan
dan pemberdayaan masyarakat di seluruh rumah tangga atau area
dsaerah.
14. Menerapkan teori-teori perubahan dan pengembangan
organisasional.
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15. Mendesain dan memfasilitasi kemitraan manajemen rumah
tangga yang secara murni dikendalikan oleh penduduk-penduduk
daerah.
16. Mengembangkan suatu kisaran kegiatan-kegiatan koproduksi
dan proyek-proyek antara kelompok-kelompok komunitas dan
agen-agen swasta.
17. Mengambarkan bersama bukti dan pengalaman dari suatu
keragaman agen-agen dan sudut-sudut pandangan dan
memasukkannya ke dalam visi yang telah diperbaharui untuk
melanjutkan perbaikan.
5.3 Karakteristik Proses Pemberdayaan
Pertanyaan yang diajukan dalam uraian ini adalah: Apa proses
pemberdayaan itu? Komponen-komponen apa yang terdapat dalam
proses pemberdayaan? Bagaimana proses pemberdayaan
berlangsung? Pertanyaan-pertanyaan tersebut dijawab secara jelas
dalam uraian berikut.
Pemberdayaan didefinisikan sebagai orang-orang (masyarakat)
memperoleh pemahaman dan pengawasan terhadap tekanan-tekanan
sosial, ekonomi, dan/atau politik untuk memperbaiki keberadaan
mereka di masyarakat. Suatu proses pemberdayaan adalah sebuah
alat untuk menghasilkan pemahaman dan pengawasan.
Karakteristik-karakteristik utama proses pemberdayaan dapat
diidentifikasi melalui menguji tabel berikut.
Tabel: 6
Karakteristik Empat Proses Pemberdayaan
Strategi/
Dimensi
Tujuan

Organisasi
Masyarakat

Manajemen Sendiri &
Kolaborasi

Pendekatan
Partisipasi

Mengaktifkan
masyarakat untuk
memperbaiki dan
mengubah
lingkungan sosioekonominya

Memeratakan atau
membagi kekuasaan
dalam hubungan kerja.

Memungkinkan
masyarakat mengontrol
alam dan arah perubahan
yang direncanakan yang
berkaitan dengan
kehidupannya.

Pendidikan
untuk Keadilan
Membantu
masyarakat
menyadari
akan
ketidakadilan
dan
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dan/atau posisi
mereka di
dalamnya.

Struktur

-- oragnisasi akar
rumput dan
koalisi organisasi
-- membangun
kelompok dan
struktur lamiah

-- struktur pabrik atau
organisasi yang
mendukung pekerja
mengontrol termasuk
disentralisasi tanggung
jawab dan pembuatan
keputusan
-- perbedaan status
berkurang/peranan
berbagi

-- Organisasi atau proyek
di mana masyarakat
memiliki tingkat yang
tinggi dalam kekuasaan
pembuatan keputusan

Pola
Umum

Pengalihan
inisiatif dan
tanggung jawab:
entri pengurus
bertahap – katalis
membawa
masyarakat untuk
berkumpul dan
mengajukan isu –
organisasi
dan/atau
pelatihan –
otonomi lokal

Penciptaan manajemen
sendiri atau
perencanaan
kolaboratif – penilaian
implementasi –
perancangan ulang

Saling keterlibatan
masyarakat dan agen
pembaruan dalam semua
aspek perencanaan atau
Perencanaan yang
mengagumkan yang
mengarahkan masyarakat
pada mengembangkan
perencanaan mereka
sendiri (prinsip ambil
alih)

Peranan
Partisipan

-- kepemimpinan
utama oleh para
pemimpin asli
dan/atau dewan
terpilih
-- keterlibatan
dalam kepanitian
atau kelompok
tugas

-- para pemimpin lokal
sebagai koordinator
-- ‖ahli-ahli‖ paraprofesional lokal yang
terlatih
-- kelompok tugas kecil

Peranan
Agen

-- ‖Pemberdaya,
perantara,
advokat, aktivis‖
-- Non-direktif,

-- menanggung
tajawab utama untuk
pekerjaan di daerah
sendiri (kelompok
kerja otonom)
-mengarah/berkontribus
i pada kebijakan
melalui perwakilan
terpilih untuk
mengontrol
keuntungan
-- koordinator,
fasilitator, orang
sumber

100 | Pemberdayaan Masyarakat

--‖Fasilitator‖
-- Pedoman prosedural,
sumber isi, hubungan
dengan sumber luar

meningkatkan
kemampuan
mereka untuk
mengkonfronta
sinya.
-- ‖Lingkaran
kultural‖ atau
kelompok
diskusi yang
mendukung
analisis dan
memberikan
dukungan
untuk
pengambilan
tindakan
Dalam
kelompok:
mengajukan
masalah;
memberikan
nama;
menganalisa;
dan mengambil
tindakan/pola
ini siklikal dan
mengarah pada
pengembangan
kesadaran yang
lebih kritis
-- sumber
pengalaman
dan
pengetahuan
-- berbagi
peranan
kepemimpinan
utama

-- Mengajukan
masalahmasalah
-- Menanyakan

pedoman proses
-- ‖Para ahli
membuka sumbat
(on tap), bukan
mengalirkan air
(on top)‖

Metode
dan
Proses

Pengaku
an untuk
Keefektif
an

-- membangun
kapabilitas
pemecahan
masalah
masyarakat
-- mengorganisir
masyarakat
sebagai basis
kekuasaan
(konfrontasi dan
protes)
-- diskusi
kelompok
kecil/prosedur
demokratis
-- isi dari
masyarakat
1) pengurus
(organizer)
menjadi kurang
aktif, anggota
masyarakat
menjadi lebih
aktif.
2) Masyrakat
awalnya memiliki
minat yang besar
terhadap
masalah-masalah
mendesak mereka
dan akan
berpartisipasi jika
mereka
mengalami
keuntungan.

--Terlatih dalam hal
bagian yang sama,
prinsip-prinsip
sebagaimana diharapkan
untuk dilaksanakan

-- Belajar teman
sejawat dan
mendukung jaringan
kerja
-- Pembuatan
keputusan demokratis
dan/atau konsensus
--- Lokakarya
perancangan kembali
(redesign) partisipatif
-- Panitia

-- Belajar teman sejawat
-- Materi-materi
ekspresif dan
partisipatori
-- Perencanaan darurat
Belajar pengalaman

1) Komitmen para
pengelola untuk
membagi kekuasaan
adalah penting.
2) Masyarakat perlu
belajar sikap-sikap dan
kompetensikompetensi baru untuk
mengelolaan diri
sendiri dan kolaborasi;
jadi, kontrol pekerja
melalui proses
pembangunan.

1) Kemampuan agen
untuk benar-benar
‖memberikan
kemudahan‖
meningkatkan partisipasi
aktif masyarakat.

pertanyaan
‖yang
mungkin‖
-- Komit
terhadap
kebebasan dan
pada
masyarakat
untuk
melakukan
sesuatu sendiri
-- Proses
pemecahan
masalah
-- Dialog
-- Permainan
berbasis
realitas
-- Analisis
‖menyalahkansistem‖ /
pemecahan
konflik
menangmenang

1) Pendidikan
untuk keadilan
harus
diorientasikan
pada
pembangunan
sebuah
‖kekuasaan
yang
seimbang‖
dalam situasi
konflik
apapun; ini
merupakan
peryaratan
untuk
menciptakan
struktur-
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3) Kelompokkelompok
masyarakat
matang melalui
tahapan-tahapan,
dan memiliki
kebutuhan/kapabi
litas yang berbeda
pada tahapantahapan yang
berbeda.

struktur yang
lebih banyak.

Sumber: Kindervatter: 161).
Kompilasi di atas menunjukkan komonalitas tertentu yang
muncul melekat (inherent) dalam pemberdayaan:
1. Struktur kelompok kecil. Proses pemberdayaan menekankan
aktivitas kelompok kecil atau otonomi. Kelompok-kelompok
alamiah bisa diperkuat atau kelompok-kelompok dibentuk
atas dasar kepentingan umum. Koalisi juga dibentuk diantara
kelompok-kelompok.
2. Transfer tanggung jawab. Selama pelatihan implementasi
‖proses‖, para partisipan secara berangsur-angsur berasumsi
lebih dan agen berasumsi kurang berinisiatif dan
bertanggung jawab. Pada tahap-tahap awal proses, para
partisipan enggan berpartisipasi. Bagaimanapun juga,
pengalaman positif dapat mengatasi keengganan ini.
3. Kepemimpinan partisipan. Para partisipan melakukan kontrol
atau tingkat kekuasaan pengambilan keputusan yang tinggi
terhadap seluruh aspek organisasi atau kegiatan. Para
pemimpin bisa muncul secara alamiah atau dipilih.
4. Agen sebagai fasilitator. Agen luar memberikan layanan
sebagai: pemberi kemungkinan (enabler), pedoman proses,
orang sumber, pengaju-masalah. Seorang fasilitator komit
terhadap tujuan pemberdayaan dan melihat peran utamanya
sebagai mendukung masyarakat dalam melakukan sesuatu
sendiri.
5. Hubungan dan proses demokratis dan non-hirarkis. Semua
dipandang sama dan keputusan-keputusan dibuat oleh suara
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mayoritas atau konsensus. Peranan dan tanggung jawab
dibagi-bagi. Dalam banyak kasus, para partisipan tidak akan
mengetahui bagaimana bertindak secara koperatif dan
demokratis, dan memerlukan pelatihan untuk belajar.
6. Integrasi refleksi dan tindakan. Para partisipan memiliki
pengalaman dan masalah sendiri yang memberikan fokus.
Analisis bergerak pada usaha-usaha kolaboratif untuk
mendukung perubahan, yang bisa melibatkan resiko
personal: pemecahan masalah, perencanaan, pengembangan
keterampilan, dan/atau konfrontasi.
7. Metode-metode yang mendorong perwujudan-diri (sefreliance). Teknik-teknik digunakan untuk mendukung
keterlibatan aktif, dialog, dan aktivitas kelompok independen
seperti: belajar teman sejawat; mendukung jaringan kerja;
lokakarya; memberikan ‖alat-alat‖ yang para partisipan
dalam gunakan dengan caranya sendiri; pelatihan ekspresidiri; dan permainan-permainan.
8. Perbaikan sosial, ekonomi, dan/atau pemahaman politik.
Sebagai hasil dari suatu proses, para partisipan posisinya di
masyarakat ditingkatkan dalam kawasan-kawasan spesifik.
Alan-alasan dalam memberikan definisi pada karakteristik
proses pemberdayaan telah membangun sebuah arah umum bagi
layanan pendidikan, khususnya pendidikan nonformal. Dengan
karakteristik-karakteristik tersebut di atas bagaimana pendidikan
itu memainkan peran pentingnya. Karakteristik-karakteristik
tersebut dapat memberikan arah dalam garis-garis besar tentang,
misalnya: bagaimana kebutuhan belajar (pendidikan) para
partisipan dinilai; bagaimana kurikulum harus dikembangkan;
jenis materi apa yang hendaknya digunakan. Ketiga hal tersebut
sulit diatasi melalui sistem pendidikan formal (persekolahan),
melainkan mungkin sekali dilakukan dalam konteks pendidikan
nonformal.
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5.4 Empat Langkah untuk Melakukan Pemberdayaan
Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu dunia yang
kompleks dan sering tumpang tindih. Mekanisme yang berbeda
memiliki dampak yang berbeda pada pemberdayaan masyarakat.
Selanjutnya, mekanisme yang sama tidak senantiasa mengerjakan
cara yang sama di setiap tempat. Konteks di mana mekanisme itu
sedang dikembangkan dan cara yang sedang dikombinasikan semua
mempengaruhi kemampuannya untuk memiliki dampak. Dengan
pemikiran ini, bagaimana lokalitas dapat memahami pemberdayaan?
Membangun berbasis bukti, ada empat langkah untuk memahami
pemberdayaan:
1) Memahami masyarakat Anda – untuk memulai dengan
mereka, perlu untuk memahami profil demokrafik dan sosioekonomik masyarakat Anda dan bagaimana profil ini
membentuk kapasitas penduduk untuk berpartisipasi dan
tuntutan yang mereka buat untuk mekanisme pemberdayaan
khusus. Menyangkut tantangan ini disarankan ―the CLEAR
diagnostic tools – alat yang dikembangkan untuk memahami
dinamika yang beragam tentang keikutsertaan masyarakat
dalam tempat-tempat yang berbeda.
2) Memahami alat-alat yang ada – untuk memahami
masyarakat, juga perlu untuk memahami bagaimana alat-alat
yang ada berfungsi dalam konteks-konteks yang berbeda.
Tunjukkan tinjauan sistematis berbasis bukti, kita bisa
menawarkan jumlah yang terjabar bagaimana setiap
mekanisme berfungsi dan peranannya dalam menawarkan
format-format pemberdayaan yang berbeda.
3) Memahami tantangan – dengan pemahaman ini ada banyak
tantangan praktis untuk diatasi. Tunjukkan lokakarya kita
yang bisa kita tawarkan contoh-contoh yang jelas tentang
bagaimana menghadapi tantangan-tantangan ini untuk
memberikan kesempatan terbaik untuk pemberdayaan.
4) Memahami tawaran Anda – sekali Anda memahami
masyarakat dan alat-alat Anda, langkah terakhir adalah
merefleksikan sesuatu itu yang bisa Anda lakukan untuk
104 | Pemberdayaan Masyarakat

mengembangkan pemberdayaan masyarakat. Khususnya,
bagaimana budaya organisasi Anda diubah untuk membuat
pemberdayaan tujuan utama bukan tujuan pinggiran?
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Bagian 6
PEMBERDAYAAN DAN EFEKTIVITAS PEMBANGUNAN

P

ada dasarnya pembangunan bermuara pada terciptakan
masyarakat sejahtera. Tidak ada kegiatan tunggal untuk
mencapai tujuan pembangunan, melainkan mencakup
banyak segi. Hal ini karena kehidupan masyarakat beragam, bahkan
berbeda antara masyarakat yang satu dengan masyarakat lain dalam
latar yang berbeda. Semua aktivitas yang merupakan bagian-bagian
dari program pembangunan adalah untuk menunjang tercapainya
tujuan utama pembangunan tersebut. Jadi pusat pembangunan
adalah manusia (masyarakat). Oleh sebab itu pembangunan
dikatakan efektif apabila mampu mewujudkan masyarakat yang
sejahtera, atau ditandai dengan berkurangnya angka kemiskinan.
Untuk menunjang tercapainya efektivitas pembangunan adalah
melaluipendekatan pemberdayaan.
Bagian ini secara ringkas akan membahas tiga saluran kunci
yang membuat pemberdayaan bisa mempertinggi efektivitas
pembangunan: melalui dampak atau pengaruhnya pada
penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan pertumbuhan, dalam
membantu pertumbuhan yang pro kaum miskin, dan pada outcome
proyek-proyek pembangunan. Ada baiknya memperlihatkan bahwa
terdapat hubungan sinergis antara variabel-variabel tersebut, dan
antara intervensi kunci untuk mempromosikan tujuan-tujuan
pemberdayaan dan efektivitas. Misalnya, dukungan terhadap
perluasan akses seseorang ke pendidikan dan perawatan kesehatan
dasar menekankan agenda pemberdayaan; ini juga penting untuk
mengoptimalkan efektivitas strategi-strategi pembangunan jangka
panjang, termasuk penciptaan iklim investasi dinamis. Terakhir,
muncul penekanan bahwa pemberdayaan, dalam pengertian sejauh
mana pilihan-pilihan seseorang dan kebebasannya mengambil
tindakan guna membentuk kehidupannya, adalah lebih daripada
sekedar alat untuk mencapai tujuan-tujuan lainnya; ini adalah tujuan
pembangunan yang baik dan diinginkan.
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Pemberdayaan dan Efektivitas Pembangunan:
Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dan Pertumbuhan
Penyelenggaraan pemerintahan yang baik banyak diakui
sebagai prasyarat krusial terhadap efektivitas pembangunan dan
pertumbuhan. Apa yang penting adalah memastikan iklim investasi
positif, dan ini memiliki hubungan dua-arah dengan pemberdayaan –
yakni
penyelenggaraan
pemerintahan
yang
baik
bisa
mempromosikan pemberdayaan, dan pemberdayaan bisa
mempertinggi penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Kedua hal
ini harus dimulai secara simultan, namun demikian, pemerintahan
yang baik sebaiknya menjadi lebih utama. Tidak akan pernah terjadi
suatu pemberdayaan yang efektif tanpa adanya pemerintahan yang
baik. Pemerintahan yang baik antara lain dapat dipahami dari
keputusan-keputusan atau kebijakan-kebijakan yang dibuat dan
dilaksanakan. Kebijakan yang dibuat tanpa keikutsertaan
masyarakat, maka di sana tidak ada permberdayaan, melainkan
mempedayakan masyarakat karena masyarakat hanya diperlakukan
sebagai pelaksana apa yang telah dipilih dan ditentukan oleh
pemerintah, yang tidak memperhitungkan kepentingan masyarakat.
Komponen-komponen penyelenggaraan pemerintahan adalah
sangat luas; beberapa aspeknya dan hubungannya dengan
pemberdayaan dan efektivitas pembangunan akan didiskusikan
secara ringkas di bawah ini.
Peraturan hukum adalah salah satu fondasi penyelenggaraan
pemerintahan yang baik. Meurut Dolar dan Kraay (2000),
penyediaan (atau ketiadaan) sistem yudisal yang imparsial, dapat
diandalkan, dan memiliki kecepatan yang masuk akal serta
mekanisme penyelenggaraan terkait adalah penting untuk iklim
investasi, dan untuk prospek-prospek pertumbuhan negara.
Kaufmann, Kraay, dan Zoido-Lobaton (1999) menemukan sebuah
hubungan yang besar, signifikan, dan kausal antara peraturan hukum
dan pendapatan negara (dan juga antara peraturan hukum, literasi
tinggi, dan pengurangan kematian bayi). Dalam aspek-aspek
keadilan (ketidakadilan)nya, peraturan hukum mempengaruhi
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pemberdayaan: jika orang miskin dapat memperoleh keadilan
imparsial, kebebasannya akan meningkat. Pemberdayaan dapat
memperbaiki kualitas sistem peradilan dan penyelenggaraan hukum,
khususnya dengan meningkatkan penyediaan dan penyebaran
informasi tentang pelaksanaan sistem itu.
Korupsi adalah sebuah gejala dan penyebab penyelenggaraan
pemerintahan yang buruk. Ini bisa memperlemah iklim investasi dan
efektivitas pembangunan. Dan ini bisa membuat orang miskin
memiliki sumber yang lebih sedikit daripada memiliki posisi yang
baik untuk memberikan uang sogok. Studi Ekuador menunjukkan
bahwa orang miskin dan perusahaan-perusahaan kecil memberikan
uang sogok lebih besar sama seperti pendapatannya sendiri daripada
orang-orang kaya atau perusahaan-perusahaan besar. Konsekuensikonsekuensinya terbukti negatif untuk pemberdayaan. Namun
orang-orang yang diberdayakan melalui keterbukaan yang lebih
besar dan partisipasi sosiopolitik dapat memunculkan informasi
berlebih tentang penyebaran korupsi yang merajalela dan
menimbulkan tekanan untuk mengeliminirnya – dengan
mengilustrasikan hubungan dua-arah antara pemberdayaan dan
penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Salah satu proksi
terhadap pemberdayaan adalah kekuatan kebebasan sipil dalam
masyarakat; Kaufmann (2000), yang menggunakan data 150 negara,
menemukan bahwa orang-orang yang memiliki tingkat kebebasan
sipil yang tinggi memiliki korupsi yang rendah, namun tingkat
korupsinya adalah empat kali lebih tinggi di negara-negara yang
hanya bebas dan 24 kali lebih tinggi di negara-negara yang tidak
memiliki kebebasan sipil.
Salah satu aspek pemberdayaan khusus – hak-hak dan
partisipasi wanita yang tinggi – berhak mendapatkan sebutan khusus
dalam konteks ini. Pemberdayaan wanita terkait dengan bisnis dan
pemerintah yang bersih, dan penyelenggaraan pemerintahan yang
lebih baik. Secara khusus, semakin besar keterlibatannya dalam
kehidupan publik, semakin rendah tingkat korupsinya, bahkan di
negara-negara yang memilik pendapatan yang sama, kebebasan sipil,
pendidikan, dan lembaga-lembaga hukum. Di tingkat mikro,
108 | Pemberdayaan Masyarakat

beberapa studi menunjukkan bahwa wanita dalam bisnis tidak
mungkin memberikan uang sogok kepada pejabat pemerintah
daripada pria, sebab mereka memiliki standar etika yang lebih tinggi
atau karena mereka lebih menentang risiko.
Studi dari 350 perusahaan di Georgia menemukan bahwa
beberapa perusahaan yang dikelola oleh pria adalah dua kali lebih
mungkin memberikan uang sogok dari pada perusahaan-perusahaan
yang dikelola oleh wanita. Perbedaan itu turun namun ini masih
signifikan setelah mengontrol ukuran perusahaan, sektor, dan
pendidikan pemilik atau manajer. Pemberdayaan – melalui inklusi,
suara, dan akuntabilitas – juga dapat mempromosikan kohesi sosial
dan kepercayaan, kualitas yang bisa membantu mengurangi korupsi,
memperkuat pemerintahan dan memproyeksikan performa, dan
memberikan sebuah lingkungan kondusif untuk reformasi, dengan
manfaat konsekuensial terhadap efektivitas pembangunan dan
pertumbuhan ekonomi. Ritzen, Easterly, dan Woolcock (2000)
menunjukkan pentingnya kohesi sosial dan inklusivitas untuk
menghasilkan
kepercayaan
yang
diperlukan
untuk
mengimplementasikan reformasi. Knack dan Keefer (1997)
menetapkan hubungan antara pertumbuhan dan ukuran-ukuran
kepercayaan dan kooperasi sipil. La Porta dan para pakar lainnya
(1997) menunjukkan hubungan positif antara kepercayaan dan
efisiensi yudisial, anti-korupsi, kualitas birokratis, pembayaran
pajak, dan partisipasi sipil. Rodrik (1999) menunjukkan bahwa
beberapa negara yang mengalami penurunan tajam dalam
pertumbuhan setelah guncangan eksogen pada tahun 1975 adalah
negara-negara yang dibagi dari sudut pandang ketidaksamarataan
pendapatan, fragmentasi etnis dan linguistik atau konflik, dan
kepercayaan sosial, dan memiliki lembaga-lembaga yang lemah
untuk mengatasi konflik.
Semua temuan tersebut secara positif atau negatif
menimbulkan efektivitas pembangunan. Sejauh pemberdayaan itu
kuat, termasuk dukungan pemerintah terhadap kebebasan sipil,
pemberdayaan itu memiliki efek positif; ketika pemberdayaan itu
lemah, akibat-akibatnya sungguh buruk. Contoh-contoh ekstrim
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gangguan kohesi sosial dan kepercayaan adalah perang dan konflik
sipil. Akibat-akibat yang terbukti intuitif ditegaskan oleh riset.
Misalnya, Collier (2000) menunjukkan bahwa perang sipil rata-rata
telah mengurangi output per kapita negara lebih dari 2 persen
setahun dibandingkan dengan apa yang terjadi sebaliknya. Ia juga
menetapkan hubungan antara kemiskinan, konflik sipil, dan
ketergantungan ekonomi pada ekspor komoditi primer tunggal
(seperti berlian). Studi negara-negara Indian menunjukkan bahwa
perselisihan sipil menimbulkan iklim investasi dan performa
pertumbuhan yang sangat buruk.
Aspek penting penyelenggaraan pemerintahan yang buruk,
dengan akibat-akibat yang merugikan terhadap prospek
pertumbuhan adalah ―pengaruh negara‖ oleh perusahaan-perusahaan
besar. Business Environmemnt and Enterprise Performance Surveys
yang baru-baru ini dijalankan di 20 negara di Eropa Timur dan Asia
Tengah menunjukkan sejauh mana fenomena ini terjadi dan
bagaimana efeknya ditinjau dari sudut pandang kapasitas perusahaan
untuk menanamkan pengaruh pada legislasi parlementer, pengadilan
kriminal, dan komersial, dan pengambilan keputusan oleh bank-bank
sentral. Studi itu menunjukkan bahwa, antara tahun 1997 dan 1999,
negara-negara yang memiliki ―pengaruh tinggi‖ hanya mencapai
setengah penjualan dan investasi negara-negara yang memiliki
―pengaruh rendah‖. Namun demikian, hubungan dua-arah antara
pemberdayaan dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik
memainkan peran penting. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik
dapat mempromosikan pemberdayaan dengan mendorong
pertumbuhan kebebasan sipil – dan negara yang memiliki tingkat
pemberdayaan tinggi yang ditinjau dari sudut pandang kebebasan
sipilnya memiliki pengaruh negara yang rendah?
Terakhir, karena efektivitas pembangunan dan pertumbuhan
bergantung pada tindakan publik, termasuk pengeluaran publik yang
didesain dengan baik dan disebarkan secara efektif pada prioritasprioritas pembangunan, manajemen pengeluaran publik yang baik
adalah aspek esensial penyelenggaraan pemerintahan yang baik.
Aspek-aspek pemberdayaan, termasuk penyediaan informasi kepada
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warga negara dan komitmen pemerintah terhadap transparansi dan
akuntabilitas yang berhubungan dengan pengeluaran publik, dapat
memainkan peran kritis. Ketika stakeholder, termasuk masyarakat
sipil, sektor swasta, dan penerima yang dimaksudkan (termasuk
orang miskin), dapat memantau outcome pengeluaran publik, kinerja
dapat dipertinggi. Pengeluaran publik pada pendidikan di Uganda
dapat dijadikan sebagai sebuah kasus. Ketika Uganda, dengan
bantuan Bank, melembagakan pemantauan publik atas dana yang
diberikan kepada beberapa sekolah dasar dan distrik sekolah,
pembagian alokasi non-upah yang sebenarnya mencapai sekolah
naik dari 22 persen pada tahun 1995 menjadi sekitar 80-90 persen
pada tahun 2000. Berikut ini adalah contoh bagaimana aspek-aspek
kunci pemberdayaan dan performa pemerintah (dan efektivitas
pembangunan) saling berhubungan satu sama lain: pengeluaran pada
perbaikan dalam pemberian layanan pendidikan adalah sangat
penting untuk pemberdayaan, selama pemberdayaan, dalam bentuk
pemantauan warga negara, membantu memastikan bahwa
pengeluaran publik dalam pendidikan sebenarnya menjangkau
penerima yang dimaksud – dan mempertinggi efektivitas tindakan
publik dan prospek pertumbuhan.
Pemberdayaan dan Efektivitas Pembangunan:
Mengusahakan Pertumbuhan
Pro-Kaum Miskin
Terdapat literatur lintas-disiplin yang besar dan pengalaman
pembangunan substansial pada hubungan antara pemberdayaan,
pertumbuhan, dan pengurangan kemiskinan (lihat WDR 2000/2001
dan A Strategy for Development Stern). Kemiskinan pendapatan
turun dengan cepat dalam ekonomi yang tumbuh secara dinamis,
dan kemiskinan tetap tinggi atau meningkat di beberapa negara yang
memiliki catatan pertumbuhan yang buruk. Namun pengalaman juga
menunjukkan bahwa pertumbuhan itu sendiri tidaklah cukup untuk
memastikan pengurangan kemiskinan substansial dan berkelanjutan.
Data negara menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan serupa dapat
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menimbulkan outcome pengurangan kemiskinan berbeda. Untuk
tingkat pertumbuhan tertentu, kemiskinan akan turun lebih cepat di
negara-negara yang distribusi pendapatannya lebih sama,
sebagaimana di Uganda, daripada di negara-negara yang distribusi
pendapatannya tidak sama, sebagaimana di Bangladesh. Dan ketika
distribusi pendapatannya lebih sama dengan pertumbuhannya,
perbedaan-perbedaan negara dalam inekualitas awal menghasilkan
outcome pengurangan kemiskinan berbeda untuk tingkat
pertumbuhan tertentu.
Jika pengurangan kemiskinan dianggap sebagai sebuah
ukuran efektivitas pembangunan, maka efektivitas pembangunan
atas usaha-usaha pertumbuhan adalah bervariasi dengan tingkat
inekualitasnya. Aspek penting agenda pemberdayaan adalah dengan
mengurangi ketidaksamaan itu dengan memperluas kapabilitas
manusia (melalui, misalnya, pendidikan dasar universal dan
perawatan kesehatan, bersama-sama dengan susunan yang tidak
memadai terhadap proteksi sosial) dan memperbaiki distribusi asetaset nyata (seperti tanah atau akses ke modal). Pendekatan semacam
itu akan mendorong potensi untuk mempertinggi efektivitas
pembangunan pengurangan-kemiskinan atas kebijakan-kebijakan
berbasis-pertumbuhan dan investasi. Hal yang sebaliknya juga dapat
terjadi. Ketika inekualitasnya tinggi, maka orang miskin kurang
memiliki kapabilitas dan aset (yang berkisar dari literasi ke kolateral
untuk kredit) dan memiliki kesulitan dalam mengambil keuntungan
dari peluang ekonomi. Ini membatasi potensi masyarakat terhadap
pertumbuhan pada umumnya dan pertumbuhan pro-kaum miskin
pada khususnya, dan sebagai akibatnya, efektivitas usaha-usaha
pembangunan. Diskriminasi gender, apakah sah atau biasa, adalah
aspek ineakulitas terpenting. Dengan membatasi kontribusi ekonomi
sebanyak setengah populasi, ini secara otomatis akan membatasi
prospek menyeluruh terhadap pertumbuhan dan standar hidup tinggi
– sebuah kondisi yang berlangsung secara terus-menerus dalam
beberapa generasi mendatang dengan investasi yang tidak memadai
dalam pendidikan wanita. Pemberdayaan juga mengimplikasikan
pendekatan yang lebih partisipatif dan bersifat bottm-up terhadap
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usaha untuk meraih tujuan-tujuan pembangunan. Sekarang terdapat
kesepakatan substansial bahwa pendekatan-pendekatan semacam itu,
yang memberikan orang miskin dengan kebebasan berlebih untuk
membuat
keputusan
ekonomi,
mempertinggi
efektivitas
pembangunan di tingkat lokal ditinjau dari sudut pandang desain,
implementasi, dan outcome. Contoh yang mencolok terhadap akibatakibat positif pemberdayaan seseorang dengan cara tersebut
diperoleh dari contoh yang ada di Cina. Dua reformasi Cina, yakni
gerakan Household Responsibility System dan Township and Village
Enterprise, mempromosikan atau memajukan partisipasi orang
miskin dan kebebasannya untuk membuat pilihan-pilihan ekonomi
di area-area pedesaan, yang mengeluarkan energi kewirausahaan
orang Cina dan membantu Cina untuk mencapai pertumbuhan proorang miskin secara cepat. Sejumlah orang miskin di Cina pedesaan
turun dari 250 juta pada tahun 1979, yakni tahun pertama reformasi,
menjadi 34 juta pada tahun 1990, dengan sekitar separuh penurunan
yang terjadi antara tahun 1978 dan 1985.
Terakhir, pemberdayaan atau kurangnya pemberdayaan juga
dapat memiliki efek-efek sosiopolitik yang positif atau negatif pada
outcome usaha pengurangan kemiskinan negara. Sebagaimana yang
diperlihatkan dalam pembahasan sebelumnya, masyarakat yang
mendukung pemberdayaan, dan mengambil langkah ke arah inklusi
sosial, pengaruh luas, dan akuntabilitas tinggi pemerintah pada
rakyatnya, mampu mencapai kohesi sosial dan kapasitas terhadap
tindakan kolektif yang diperlukan untuk melakukan reformasi yang
sulit secara efektif. Mereka kemungkinan besar juga memiliki
tingkat kebijakan dan stabilitas politik yang lebih besar, yang dapat
membantu mempromosikan pembangunan pro-kaum miskin yang
berkelanjutan dan merata.
Pemberdayaan dan Efektivitas Pembangunan:
Bukti Tingkat-Proyek
Diskusi di atas menekankan pada hubungan ekonomi-luas
antara pemberdayaan dan efektivitas pembangunan. Bagian ini
menyuguhkan bukti pada tingkat proyek yang menegaskan peran
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kritis pemberdayaan ditinjau dari sudut pandang outcome
pembangunannya. Analisis proyek-proyek dan operasi-operasi
tertentu menegaskan hubungan antara pemberdayaan – ditinjau dari
sudut pandang variabel-variabel seperti suara, partisipasi, dan
kebebasan sipil – dan efektivitas pembangunan ditinjau dari sudut
pandang outcomenya. Isham, Kaufmann, dan Pritchett (1997)
menemukan sebuah hubungan empiris yang kuat antara kebebasan
sipil dan performa 1.500 proyek pemerintah di 56 negara. Beberapa
negara yang memiliki kebebasan sipil yang sangat kuat memilik
tingkat pendapatan proyek sebesar 8-22 persen lebih tinggi daripada
negara-negara yang tidak memiliki kebebasan sipil, dan hubungan
itu terjalin ketika mengontrol tingkat demokrasi. Jadi, kebebasan
sipil, khususnya dalam bentuk suara warga negara yang didasarkan
pada informasi, partisipasi, dan akuntabilitas publik, dapat
mempertinggi efektivitas tindakan pemerintah. Pemberdayaan yang
ditinjau dari sudut pandang inklusi warga negara dan partisipasi di
tingkat lokal dapat membantu memastikan bahwa layanan-layanan
dasar telah menjangkau orang-orang miskin, dan dapat menurunkan
biaya operasi dan perawatan dibandingkan dengan aktivitas-aktivitas
yang dikelola secara terpusat. Studi yang diadakan melalui
Operations Evaluation Department (OED) Bank menemukan bahwa
proyek-proyek yang didanai oleh Bank dan dikelola oleh komunitas
lokal sedikit lebih berhasil daripada proyek-proyek yang dikelola
oleh entitas lain. Pemberdayaan melalui keterlibatan komunitas
adalah sangat efektif dalam manajemen barang publik lokal seperti
suplai air, sanitasi, hutan, jalan, sekolah, dan klinik kesehatan.
Kemiskinan yang menargetkan program-program makanan tingkatdesa untuk pendidikan diperbaiki oleh keterlibatan komunitas.
Secara lebih khusus, di dalam beberapa variabel yang berhubungan
dengan pemberdayaan, analisis detil komite air dan sanitasi desa di
dua negara Indian menemukan bahwa sistem efektivitas, operasi,
dan perawatan air sangat terkait dengan transparansi informasi, yang
diikuti oleh kepemilikan, partisipasi, dan inklusi.
Penyerahan otoritas dan keputusan kepada tingkat lokal
bukanlah suatu obat yang mujarab. Perbaikan dalam outcome sangat
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bergantung pada kondisi-kondisi lokal, dan pada penyesuaian desain
institusional untuk memenuhinya. Misalnya, studi program Rural
Support oleh Aga Kahn di Pakistan menemukan bahwa faktor
masyarakat-khusus seperti heterogenitas sosial, inekualitas komunal,
dan kepemimpinan (atau kekurangannya) menjelaskan separuh
variasi dalam performa kolektif dalam perawatan infrastruktur lokal,
namun ciri-ciri desain proyek itu dapat mengompensasi faktor-faktor
komunitas-khusus yang tidak sesuai. Mekanisme-mekanisme
institusional untuk memastikan efektivitas, dan untuk mencegah
pengaruh oleh elit lokal, adalah bervariasi dari satu kasus ke kasus
lainnya dan mengambil pemahaman tentang struktur-struktur
kekuatan lokal dan investasi dalam kapasitas lokal. Terakhir,
efektivitas tingkat-proyek dapat dipertinggi oleh sebuah aspek
pemberdayaan yang mengacu pada ekualitas gender yang lebih
besar. Studi-studi tingkat-pertanian rumah tangga di Burkina Faso,
Kamerun, dan Kenya menunjukkan bahwa kontrol input yang lebih
sama dan pendapatan wanita dan pria dari pertanian dapat
meningkatkan hasil panen pertanian sebanyak lima kali outputnya
sekarang.
Kesimpulan
Bagian ini meringkas beberapa hubungan antara
pemberdayaan dan efektivitas pembangunan ditinjau dari sudut
pandang penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pertumbuhan
pro-kaum miskin, dan outcome tingkat proyek. Namun apa yang
harus ditekankan yakni pemberdayaan – khususnya pemberdayaan
orang miskin – tetap menjadi suatu cita-cita bukan sebuah realitas di
sebagian besar masyarakat berkembang. Studi Voices of the Poor,
yang diadakan di 60 negara, menunjukkan bahwa, meskipun
terdapat konteks sosial, ekonomi dan politik yang sangat berbeda,
pengalaman orang-orang miskin diserap oleh pemahaman mengenai
ketidakberdayaan dan ketidakmampuan untuk bersuara. Usaha untuk
mempertinggi pemberdayaan adalah tantangan terbesar bagi negaranegara berkembang dan partner eksternalnya. Ini adalah tantangan
moral dan tantangan praktis. Pengurangan degradasi manusia atas
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ketidakberayaan dan pengeluaran energi orang-orang untuk
memberikan
kontribusi
terhadap
masyarakatnya
melalui
pemberdayaan adalah dua sisi koin yang sama, dan hanya
merepresentasikan input kunci terhadap efektivitas pembangunan
namun juga kriteria tentang bagaimana usaha pembangunan abad ke
duapuluh satu akan diputuskan.
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Bagian 7
STRATEGI DAN METODE PEMBERDAYAAN
Bagian ini akan mengetengahkan tentang strategi atau siasat
pemberdayaan, kemudian diikuti dengan uraian tentang metode
pemberdayaan. Sebelum mengetengahkan kajian tentang strategi
pemberdayaan masyarakat akan diketengahkan terlebih dahulu
tentang beberapa atribut program yang menggunakan strategi
pemberdayaan.
7.1 Beberapa Atribut Program yang Menggunakan Strategi
Pemberdayaan
Ada beberapa atribut program yang menggunakan strategi
pemberdayaan, yakni sebagai berikut:
1) Menggembangkan system personal, interpersonal, dan
struktur/politik secara simultan.
2) Meningkatkan harga diri dan perasaan kesadaran (efficacy)
individual dan kolektif.
3) Mendorong dan meningkatkan kesadaran kritis dan
kemampuan untuk merefleksi pada asumsi-asumsi utama
yang berpengaruh pada tindakan-tindakan seseorang.
4) Mendukung adanya partisipasi yang merata.
5) Meningkatkan kemampuan kepemimpinan masyarakat untuk
mempermudah proses lanjut dalam masyarakat: resolusi
konflik, pengumpulan dan analisis data, pemecahan masalah,
perencanaan program, mobilisasi sumber-sumber, dan
advokasi kebijakan (Goodman et al., 1998).
6) Memahami otoritas local/masyarakat untuk membuat dan
mengimplementasikan kebuputusan-keputusan (siapa yang
memiliki kekuasaan untuk membuat keputusan-keputusan
atau dapat meng conver otoritas untuk pembuatan
keputusan).
7) Mendukung kekuatan masyarakat (community power) dan
kemampuannya untuk menciptakan atau menolak perubahan,
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dan mengalihkan keuatan pembuatan keputusan pada aktoraktor sosial lokal.
8) Mengembangkan jaringan social dan antar organisasi yang
kuat.
9) Memahami sejarah masyarakat, dan perubahan-perubahan
social, ekonomi, dan politik (Howard, 2007: v-vi).
7.2 Strategi Pemberdayaan Masyarakat
Kata strategi searti dengan kata siasat. Dalam kehidupan
sehari-hari setiap orang, kelompok, atau organisasi memiliki siasat
tertentu untuk memecahkan berbagai masalah yang dihadapi. Dalam
kaitan dengan teori pemberdayaan bahwa pada dasarnya kegiatankegiatan pemberdayaan dapat dilakukan baik secara individual
maupun kolektif. Hal ini tergantung pada situasi dan kondisi baik
pada sisi masyarakat sasaran pemberdayaan maupun para pelaku
pemberdayaan itu sendiri. Namun begitu, pemberdayaan yang lebih
efisien dan efektif adalah dengan cara kolektif. Sebagaimana
dikatakan oleh Parsons at al (1994:112-113; Edi Suharto, 2005:66;
Ismail Nawawi, 2007:183) bahwa proses pemberdayaan umumnya
dilakukan secara kolektif. Artinya bahwa warga masyarakat yang
mempunyai kebutuhan (masalah) dihimpun atau dikelompokkan,
kemudian diorganisir dalam suatu wadah tertentu (organisasi atau
kelompok spesifik) dengan suatu program yang disepakati bersama
oleh semua anggota kelompok tersebut. Begitu juga dalam konteks
pemberdayaan masyarakat miskin, semua mereka (warga miskin)
diorganisisr dalam suatu kelompok pemberdayaan dengan program
spesifik sesuai dengan kebutuhan dan sumber potensi yang ada.
Mark G. Hanna dan Buddy Robinson (Harry Hikmat,
2006:19) mengetengahkan ada tiga strategi utama pemberdayaan
dalam praktek perubahan sosial, yaitu tradisional, aksi langsung
(direct-action), dan transformasi. Ketiga hal tersebut diuraika
sebagai berikut:
1) Strategi tradisional menyarankan agar mengetahui dan
memilih kepentingan terbaik secara bebas dalam berbagai
keadaan.
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2) Strategi aksi langsung (direct-action) membutuhkan
dominasi kepentingan yang dihormati oleh semua pihak yang
terlibat, dipandang dari sudut perubahan yang mungkin
terjadi.
3) Strategi transformatif menunjukkan bahwa pendidikan massa
dalam
jangka
panjang
dibutuhkan
sebelum
pengidentifikasian kepentingan diri sendiri.
Dengan mengadopsi strategi pemberdayaan dalam konteks
pekerjaan sosial sebagaimana dipaparkan oleh Suharto (2005:66-67;
Ismail Nawawi, 2007:183-184), strategi pemberdayaan dapat
dilakukan melalui tiga aras atau latar pemberdayaan (empowerment
setting), yaitu mikro, mezzo, dan makro dengan uraian sebagai
berikut:
1) Aras Mikro. Pemberdayaan dilakukan terhadap klien secara
individu melalui bimbingan, konseling, stress management,
crises intervention. Tujuan utamanya adalah membimbing
atau melatih klien dalam menjalankan tugas-tugas
kehidupannya. Model ini sering disebut sebagai Pendekatan
yang Berpusat pada Tugas (task centered approach).
2) Aras Mezzo. Pemberdayaan dilakukan terhadap sekelompok
klien. Pemberdayaan dilakukan dengan menggunakan
kelompok sebagai media intervensi. Pendidikan dan
pelatihan, dinamika kelompok, biasanya digunakan sebagai
strategi dalam meningkatkan kesadaran, pengetahuan,
keterampilan dan sikap-sikap klien agar memiliki
kemampuan memecahkan permasalahan yang dihadapinya.
3) Aras Makro. Pendekatan ini disebut juga sebagai Strategi
Sistem Besar (large-system strategy), karena sasaran
perubahan diarahkan pada sistem lingkungan yang lebih luas.
Perumusan kebijakan, perencanaan sosial, kampanye, aksi
sosial, lobbying, pengorganisasian masyarakat, manajemen
konflik, adalah beberapa strategi dalam pendekatan ini.
Strategi sistem Besar memandang klien sebagai orang yang
memiliki kompetensi untuk memahami situasi-situasi mereka
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sendiri, dan untuk memilih serta menentukan strategi yang
tepat untuk bertindak.
Berdasarkan ketiga aras tersebut di atas, maka pemberdayaan
masyarakat miskin pada umumnya menggunakan Aras Mezzo di
mana warga masyarakat miskin ditingkatkan kapabilitasnya melalui
pemberian pendidikan dan pelatihan dalam suatu kelompok
pemberdayaan. Mereka dalam kelompok tersebut belajar sambil
bekerja (learning by doing).
Dalam pelaksanaannya, pemberdayaan masyarakat dapat
dilakukan dengan berbagai pendekatan, antara lain dengan
pendekatan yang disingkat dengan istilah 5P, yaitu: pemungikinan,
penguatan, perlindungan, penyokongan, dan pemeliharaan (Edi
Suharto, 2005:67-68). Kelima unsur dari 5P tersebut diuraikan
sebagai berikut:
1. Pemungkinan: menciptakan suasana atau iklim yang
memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal.
Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari
sekat-sekat kultural dan struktural yang menghambat.
2. Penguatan: memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang
dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan
memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Pemberdayaan harus
mampu menumbuh-kembangkan segenap kemampuan dan
kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian
mereka.
3. Perlindungan: melindungan masyarakat terutama kelompokkelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat,
menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang
(apalagi tidak sehat) antara yang kuat dan yang lemah, dan
mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap
kelompok lemah. Pemberdayaan harus diarahkan pada
penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak
menguntungkan rakyat kecil.
4. Penyokongan: memberikan bimbingan dan dukungan agar
masyarakat mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas
kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong
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masyarakat agar tidak terjatuh ke dalam keadaan dan posisi
yang semakin lemah dan terpinggirkan.
5. Pemeliharaan: memelihara kondisi yang kondusif agar tetap
terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai
kelompok dalam masyarakat. Pemberdayaan harus mampu
menjamin keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan
setiap orang memperoleh kesempatan berusaha.
Dengan menerapkan pendekatan di atas ada peluang bahwa
masyarakat miskin yang terberberdayakan akan mampu keluar dari
kemiskinan dari menjadi masyarakat mandiri yang mampu
mengatasi masalah kehidupan dan penghidupannya secara
berkelanjutan.
Adapun secara spesifik, pemberdayaan masyarakat dapat
dilakukan dengan berbagai cara (teknik). Menurut Dubous dan
Miley (1992:211; Edi Suharto, 2005:68) cara atau teknik
pemberdayaan itu antara lain sebagai berikut:
1. Membangun relasi pertolongan yang:
a) Merefleksikan repon empati;
b) Menghargai pilihan dan hak klien menentukan nasibnya
sendiri;
c) Menghargai perbedaan dan keunikan individu;
d) Menekankan kerjasama klien.
2. Membangun komunikasi yang:
a) Menghormati martabat dan harga diri klien,
b) Mempertimbangkan keragaman individu;
c) Berfokus pada klien;
d) Menjaga kerahasiaan klien.
3. Terlibat dalam pemecahan masalah yang:
a) Memperkuat partisipasi klien dalam semua aspek proses
pemecahan masalah;
b) Menghargai hak-hak klien;
c) Merangkai tantangan-tantangan sebagai kesempatan belajar;
d) Melibatkan klien dalam pembuatan keputusan dan evaluasi.
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4. Merefleksikan sikap dan nilai profesi pekerjaan melalui:
a) Ketaatan terhadap kode etik profesi;
b) Keterlibatan dalam pengembangan profesional; riset, dan
perumusan kebijakan;
c) Penerjemahan kesulitan-kesulitan pribadi ke dalam isu-isu
publik;
d) Penghapusan segala bentuk diskriminasi dan ketidaksetaraan
kesempatan.
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Bagian 8
BEBERAPA MODEL PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT

B

agian ini akan mengetengahkan tentang model-model
pemberdayaan masyarakat. Kajian ini dimaksudkan untuk
memperluas cakrawala kita tentang bagaimana modelmodel pemberdayaan masyarakat menurut para pakar atau latar yang
berbeda. Dengan kajian tentang ragam model pemberdayaan
masyarakat ini akan memberikan pemahaman pada kita bahwa
pembangunan itu tidak seragam, melainkan beragam. Oleh sebab itu
proses dan hasil pemberdayaan masyarakat itu juga beragam.
Namun sebelum mengetengahkan uraian tentang model-model
pemberdayaan masyarakat akan diketengahkan terlebih dahulu
tentang definisi atau konsep model.
Ada banyak definisi atau konsep tentang model. Menurut
Dunn (2003: 233-234; Nawawi, 2007: 14) bahwa setiap orang
menggunakan model konstan. Setiap orang dalam kehidupan
pribadinya dan bisnisnya secara naluri menggunakan model untuk
membuat keputusan. Citra mental tentang dunia sekeliling anda yang
dibawa ke pikiran adalah model. Seseorang tidak mempunyai kota
atau pemerintah atau negara di dalam kepalanya. Dia hanya
mempunyai konsep yang terseleksi dan hubungan yang dia gunakan
menampilkan sistem nyata. Citra mental merupakan suatu model.
Semua keputusan kita ambil atau dasar model. Persoalan bukanlah
menggunakan atau mengabaikan
model. Persoalannya hanya
memilih diantara banyak alternatif.
Dengan menyederhanakan situasi masalah, model tak
terelakkan menyumbang distorsi selektif atas realitas. Model sendiri
tidak dapat memberi tahu kita bagaimana membedakan pertanyaanpertanyaan yang esensial dari yang tak esensial, juga tidak dapat
menjelaskan, memprediksi, mengevaluasi atau merekomendasikan,
karena penilaian-penilaian ini di luar model dan bukan merupakan
dari model itu. Sementara itu model dapat membantu kita untuk
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melakukan tugas analisis, kata kunci ada pada kita, untuk itu kita,
bukan model menyediakan asumsi yang diperlukan untuk
menginterprestasikan gambaran realitas yang diterapkan oleh suatu
model.
Ada beberapa definisi model, yang antara lain adalah
sebagaimana dipaparkan berikut. Menurut Mustapadijaya dalam
Nawawi (2007: 26) bahwa model merupakan simplikasi realitas
menurut struktur saling hubungan antar variabel (kausal dan/atau
fungsional) yang dibangun atas dasar teori tertentu dan dengan
maksud tertentu yang memungkinkan prediksi perubahan ataupun
pengembangan suatu strategi dan langkah-langkah untuk mencapai
tujuan yang diinginkan. Kata model ini tidak berdiri sendiri
melainkan masih memerlukan objek tertentu sehingga bermakna
konkret. Kata model dapat digunakan untuk banyak dimensi teori,
kebijakan dan/atau praktek pembangunan, bahkan dalam setiap
aspek kehidupan manusia. Severing dan Tankard dalam Sudiran
(2008: 33) mengatakan kita menyadari atau tidak kita memakai
model setiap waktu kita mencoba mensistematiskan buah pikiran,
membayangkan yang lalu, sekarang dan yang akan datang.
Seperti diketengahkan di atas bahwa kata model tidak berdiri
sendiri melainkan memerlukan suatu objek tertentu. Misalnya,
penggunaan kata model dalam kaitan dengan kebijakan disebut
model kebijakan; dalam kaitan dengan pembangunan disebut model
pembangunan; begitu juga dalam kaitan dengan pemberdayaan,
maka dikenal dengan sebutan model pemberdayaan, khususnya
model pemberdayaan masyarakat miskin. Ahli lain yang
mengemukakan definisi model, seperti Bill & Hardgrave (Nawawi,
2009: 10) mendefinisikan model adalah suatu gambaran teoritis
yang disederhanakan dari dunia nyata. Itu adalah suatu bangunan
isomorphic dari realitas atau mendahului kenyataan. Deutcth dalam
Sudiran (2008: 32) menyatakan bahwa model adalah suatu susunan
simbol-simbol atau aturan-aturan pelaksanaan yang menurut dugaan
yang benar untuk mencocokkan seperangkat hal yang saling
bersangkut-paut di dalam suatu struktur atau proses yang ada. Hal
itu sangat diperlukan untuk memahami proses yang lebih kompleks.
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Selanjutnya Dunn (2003: 232) mengetengahkan bahwa model
merupakan rekonstruksi artificial dari realitas dalam masalah
merentang dari energi dan lingkungan sampai kemiskinan,
kesejahteraan dan kejahatan.
Beberapa
model
pemberdayaan
masyarakat
yang
diketengahkan dalam uraian berikut diangkat dari hasil
pemberdayaan masyarakat yang berlangsung di berbagai daerah.
Dengan pemaparan model-model pemberdayaan masyarakat dari
daerah-daerah yang berbeda ini memungkinkan adanya perluasan
wawasan pembaca dan dapat dijadikan salah satu bahan untuk
pemikiran dalam perencanaan dan pelaksanaan pemberdayaan di
masyarakat kita.
A. Model Pemberdayaan Deepa Narayan
Deepa Narayan (2002:19) mengetengahkan model
pemberdayaan yang mengaitkan tiga variabel utama, yakni
hubungan antara lembaga-lembaga, pemberdayaan, dan keluaran
(out-come) pembangunan yang baik, khususnya untuk penduduk
miskin. Reformasi pemerintahan yang mendukung investasi bagi
penduduk miskin dan organisasi-organisasinya mengarah pada
keluaran pembangunan yang baik, termasuk kepemerintahan yang
baik, layanan-layanan yang berfungsi lebih baik dan lebih inklusif,
akses yang lebih adil terhadap pasar, masyarakat sipil dan
organisasi-organisasi penduduk miskin yang kuat, serta aset yang
meningkat dan kebebasan terhadap pilihan.
Reformasi kelembagaan untuk mendukung pemberdayaan
penduduk miskin berarti mengubah hubungan antara negara dan
penduduk miskin dan organisasi-organisasinya. Reformasi itu
menfokus pada investasi aset dan kapabilitas penduduk miskin,
kapabilitas individual dan kapabilitas kelompok untuk diorganisir,
untuk memungkinkan mereka berpartisipasi secara efektif dalam
masyarakat dan untuk berinteraksi dengan pemerintahan mereka,
untuk memperkuat permintaan kepemerintahan. Reformasi negara,
apakah pada tingkat nasional, atau tingkat lokal harus fokus pada
hukum, aturan, mekanisme institusional, nilai, dan perilaku yang
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mendukung empat unsur pemberdayaan. Perubahan dalam aturan
(rules) dan peraturan (regulations) harus dikaitkan dengan usahausaha untuk membisakan penduduk miskin dan warga yang lain
untuk berinteraksi secara efektif dengan pemerintahan mereka dan
memonitor kepemerintahan.
Fokus reformasi adalah pada (a) merancang mekanisme
untuk mendukung penduduk miskin pada informasi, inklusi, dan
partisipasi; (b) menciptakan mekanisme akuntabilitas sosial; dan (c)
menginvestasikan kapasitas penduduk miskin untuk memecahkan
masalah-masalah. Partisipasi langsung penduduk miskin dan para
perwakilannya adalah tidak mungkin atau realistis dalam setiap
konteks. Para perantara masyarakat sipil seperti lembaga penelitian,
LSM, dan organisasi berbasis-kepercayaan (faith-bases) mempunyai
peranan penting untuk dimainkan dalam membawa suara penduduk
miskin pada para pembuat keputusan di tingkat lokal dan nasional.

Gambar 2
Model Pemberdayaan Deepa Narayan
B. Model Pemberdayaan Friedmann
Menurut Friedmann bahwa pemberdayaan itu menyangkut
tiga komponen utama yang saling terkait antara satu dengan
yang lain. Ketiga komponen tersebut adalah komponen
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psikologis (pemberdayaan psikologis), sosial (pemberdayaan
sosial), dan politik (pemberdayaan politik). Ketiga komponen
pemberdayaan tersebut divisualisasikan oleh Friedmann dalam
gambar berikut.
Pemberdayaan
psikologis

Pemberdayaan
sosial

Y

S

P

Pemberdayaan
Politik

Sumber: Friedmann (1992:117)

Gambar 3
Model Pemberdayaan Friedmann
Model di atas bila digunakan dalam konteks pemberdayaan
masyarakat miskin berararti bahwa pada komponen psikologis
menunjukkan pentingnya perubahan dan peningkatan motivasi,
rasa optimis (percaya-diri), dan semangat berprestasi kaum
miskin untuk mengatasi kehidupannya. Dalam hal ini pendidikan
menjadi alat utama untuk mewujudkan hal tersebut dengan jenis
pendidikan dan metode-metode tertentu. Pemberdayaan sosial
mengandung makna bahwa penduduk miskin itu perlu adanya
peningkatan kemampuan dalam berinteraksi dengan individu
atau kelompok lain, dan kemampuan untuk memperoleh
informasi yang diperlukan untuk menunjang usahanya keluar
dari kemiskinan. Pemberdayaan politik berarti bahwa
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masyarakat miskin perlu memperoleh peluang dan kesempatan
yang lebih leluasa untuk memiliki akses pada sumber-sumber
yang diberikan negara, dan kesempatan dalam turut ambil bagian
dalam proses pengambilan keputusan, implementasi, kontrol dan
evaluasi, serta dalam hasil-hasilnya. Model ini bisa juga
diterapkan dalam pemberdayaan massyarakat dan latar lain,
seperti, pemberdayaan kaum wanita (gender), pemberdayaan
guru, pemberdayaan ikatan kepemudaan, pemberdayaan ikatan
kaum tani, dan lain sebagainya.
C. Model Pemberdayaan Lois R. Mbrengwa dan Marietjie van
der Merwe
Model pemberdayaan sebagaimana divisualisasikan dalam
gambar di bawah menyarankan suatu metode holistik yang
memperhatikan kebutuhan-kebutuhan manusia yang dasar untuk
mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Model itu
menyarankan suatu penggunaan pendekatan kesejahteraan dan
pembangunan yang integral guna memenuhi kebutuhan konkret
dan mendesak mengenai penghidupan dan keamanan, serta
pendekatan pembebasan dan transformasi untuk memenuhi
kebutuhan abstrak seperti akasih sayang, peningkatan kapasitas,
partisipasi masyarakat, kreativitas untuk aktualisasi diri,
kebebasan dan harga diri. Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan ini
tidak bisa dianggap sebagai proses hierarkis, lebih dari itu, suatu
proses holistik.
Apabila model ini dikaitkan dengan pemberdayaan
masyarakat miskin, maka pada pendekatan kesejahteraan
perhatian ditujukan pada kebutuhan konkret dan mendesak untuk
menghilangkan gejala-gekala yang menyebabkan kemiskinan.
Pada pendekatan liberasi dan transformasi antara lain ditujukan
pada peningkatan kapasitas (kemampuan) yang hanya diperoleh
melalaui pendidikan. Bila dikaitkan dengan pendekatan
kesejahteraan di atas, maka jenis pendidikan yang cocok adalah
pendidikan nonformal yang memiliki karakteristik antara lain
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fleksibel dan jangka waktunya pendek dibandingkan dengan
pendidikan formal (sekolah).
Memperhatikan
kebutuhan
konkret &
mendesaks

* Kasih
sayang

Transformasi
Pemberdayaan
Pembangunan
berkelanjutan

* Mengembangkan
kapasitas
K
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R
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* Penghidupan
* Keamanan

Kesejahteraan & Pembangunan

* Dialog
* Partisipasi
* Refleksi-diri
* Pengajuan
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* Peningkatan
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* Kebebasan

A
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R
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* Rasa Harga diri

Pembebasan & Transformasi

Sumber: http://gla.ac.uk/centres/cradall/docs/Botswana-apers/mberengwafinal
_82.pdf, Diakses 10 Desember 2007.

Gambar 4
Model Pemberdayaan Lois R. Mbrengwa dan Marietjie van
der Merwe
D. Model Pemberdayaan Bartlett
Menurut Barlett ada tiga entri poin untuk pemberdayaan
mayarakat miskin, yakni intervensi teknis, intervensi pendidikan,
dan intervensi sosial. Penduduk miskin perlu intervensi teknis
untuk menciptakan atau menggunakan berbagai perangkat keras
atau lunak untuk kepentingan kegiatan ekonominya. Intervensi
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pendidikan diperlukan untuk perolehan dan pengembangan
pengetahuan, informasi, sikap, dan ketrampilan ekonomis.
Sedangkan intervensi sosial diperlukan untuk memungkinkan
penduduk miskin mampu berinteraksi dan beradaptasi dengan
individu atau kelompok masyarakat serta pola kehidupan yang
lebih luas guna mendukung akses yang lebih luas ke arah
peningkatan ekonominya. Kerangka pemberdayaan Bartlett
divisualisasikan dalam gambar berikut.
Intervensi
teknis

Intervensi
sosial
Entri
poin

Intervensi
pendidikan

Adopsi
mengarah pada
produksi, konsumsi dan
pendapatan meningkat

Persediaan
seperti akses terhadap
sumber dan layanan
Pemberdayaan
analisis
diarahkan- sendirI,
pembuatan keputusan
dan tindakani

Sumber: Bartlett, 2004:28
Gambar 5
Model Pemberdayaan Bartlett
Gambar di tas menunjukkan bahwa dari intervensi secara
integral antara dimensi sosial, pendidikan, dan teknis membawa
implikasi pada tindakan pemberdayaan secara nyata yang
mencakup: persedian berupa akses terhadap sumber dan layanan;
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pemberdayaan yang menekankan pada analisis yang diarahkansendiri (self-directed analysis), pembuatan keputusan dan
tindakan, serta adopsi atau perolehan yang mengarah pada
peningkatan produksi, konsumsi, dan pendapatan.
E. Model Ruth Alsop
Model pemberdayaan Ruth Alsop ini menekankan pada
adanya perubahan dan perbaikan lembaga-lembaga dalam rangka
memberdayakan penduduk miskin. Perubahan dan perbaikan
tersebut fokus pada lembaga-lembaga baik formal maupun
informal yang mendukung pada terbukanya akses hak-hak
penduduk miskin.

L e m b a g a fo r m a l

H a k -h a k

P e m b e rd a y a a n

L e m b a g a in fo r m a l

Sumber: Alsop, Ruth (2004:72)
Gambar 6
Model Pemberdayaan Alsop
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F. Model Leena Eklund
Gambar
berikut
mengilustrasikan
konsep
utama
―pemberdayaan masyarakat‖ dan proses di mana pemberdayaan itu
bisa dicapai. Proses pemberdayaan psikologis adalah ditingkatkan
oleh pemahaman masyarakat, dan bahwa pemberdayaan pasikologis
dengan politik kolektif atau tindakan sosial dengan peningkatan
aktual dalam mengontrol terhadap kesehatan merupakan
pemberdayaan masyarakat. Gambar ini menunjukkan pemberdayaan
dalam bidang kesehatan masyarakat.

Sumber: Eklund, Leena, 1999:74
Gambar 7
Model Pemberdayaan Eklund
Berdasrkan gambar di atas menunjukkan bahwa pemberdayaan
masyarakat, yang dalam konteks ini adalah pemberdayaan dalam
bidang kesehatan masyarakat, mencakup beberapa komponen
pemberdayaan dan sekaligus proses pencapaian tujuan
pemberdayaan. Komponen-komponen tersebut adalah: (1)
pembangunan personal, (2) kelompok-kelompok yang saling
mendukung,
(3)
identifikasi
isu
dan
organisasi
kampanye/masyarakat, (4) partisipasi dalam organisasi/advokasi
koalisi, dan (5) tindakan politik dan sosial secara kolektif.
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G. Model FRIDE
Empowerment Framework
Elemets that make up empowerment
Elements
that make up
empowerment
Access to
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Local
organisational
capacity

Resources
Agency
Results

Inclusion and
participation

Transparent
institutions

Sumber: FRIDE. 2006. fride@fride.org, www.fride.org.
Gambar 8
Model Pemberdayaan FRIDE
Berdasarkan gambar di atas menunjukkan bahwa kerangka
pemberdayaan masyarakat itu mencakup banyak komponen yang
saling terkait. Untuk membuat pemberdayaan masyarakat itu
berjalan semua komponen hendaknya berjalan dengan baik dan
saling bersinergi. Beberapa bagian penting dalam pemberdayaan
masyarakat adalah adanya akses terhadap informasi. Masyarakat
berkesempatan secara mudah dan leluasa untuk memperoleh
informasi penting dalam kaitan dengan upaya pemecahan masalah
hidup mereka. Pemberdayaan masyarakat juga memerlukan adanya
inklusi dan partisipasi masyarakat. Partisipasi ini mulai dari tahapan
perencanaan program, proses pelaksanaan program, dan hasil
pelaksanaan program pemberdayaan. Partisipasi tidak hanya
berhenti pada perencanaan dan pelaksanaan program. Justeru yang
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sangat penting juga adalah partisipasi dalam ikut merasakan hasil
kerja atau karya mereka dalam setiap proses pemberdayaan.
Pemberdayaan masyarakat juga mensyaratkan adanya
lembaga-lembaga yang transparan (terbuka dan jujur) sehingga
memungkinkan masyarakat mengetahui secara pasti tentang
program-program pemberdayaan yang bersentuhan dengan
persoalan hidup mereka. Dengan adanya lembaga-lembaga yang
transparan itu memungkinkan masyarakat untuk mengetahui hak dan
kewajiban mereka, dan untuk mengetahui bagaimana seyognya
program-program itu mesti berlangsung. Selain itu, pemberdayaan
masyarakat juga memerlukan adanya kemampuan organisasiorganisasi (masyarakat) lokal untuk ikut ambil bagian dalam prosesproses pemberdayaan, sehingga memungkinkan pemberdayaan
masyarakat itu menjadi pemberdayaan secara mandiri (selfempowerment) dan berkelanjutan (sustainable).
H. Model Pemberdayaan Masyarakat Nepal
Model pemberdayaan masyarakat yang dikembangkan di
Nepal ini dalam konteks pembangunan manusia, dan lebih spesifik
dalam kaitan dengan upaya pengurangan kemiskinan sebagaimana
dimuat dalam Laporan Pembangunan Manusia di Nepal (Nepal
Human Development Report). Berikut gambar model pemberdayaan
masyarakat di Nepal.
Gambar 9 menunjukkan bahwa Nepal menganut konsep
pembangunan manusia sebagai menciptakan suatu lingkungan di
mana warga negara dapat mengembangkan potensi mereka secara
penuh dan mengarahkan kehidupan produktif dan kreatif mereka
sesuai dengan kebutuhan dan minat mereka agar bisa berpartisipasi
dalam kehidupan
masyarakat.
Sedangkan pemberdayaan
dikonsepkan sebagai proses mentransformasikan hubungan
kekuasaan yang ada dan memperoleh kontrol yang lebih besar
terhadap sumber-sumber kekuasaan. Tiga komponen utama dalam
pemberdayaan di Nepal adalah ekonomi, politik, dan sosio-kultural.
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Sumber: Tropp. 2004: 14.
Gambar 9
Kerangka Konseptual Pemberdayaan dan Pembangunan
Manusia di Nepal
Pemberdayaan ekonomi memungkinkan sebagian besar
masyarakat kenal dan memiliki akses terhadap aset-aset produktif,
termasuk kesempatan fisik dan finansial untuk mencapai tujuan
ekonomi. Selain itu itu berfungsinya pasar dan harga dapat
menigkatkan agen ekonomi masyarakat. Pemberdayaan politik
mencakup memperluas kapabilitas-kapabilitas yang berhubungan
dengan pemerintahan-sendiri (self-governance) yang demokratis.
Hal tersebut meyakinkan bukan hanya respek terhadap harga diri
manusia yang fundamental dan seperangkat hak-hak dasar yang
diatur oleh norma-norma internasional, melainkan merupakan suatu
representasi yang sama dalam proses pembuatan keputusan dan
lembaga-lembaga, khususnya yang dapat meminta akuntabilitas dari
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para pelayan publik dan badan-badan sektor swasta yang dipercaya
oleh sumber-sumber publik. Termasuk kebebasan untuk
berpartisipasi dalam dialog politik, untuk berbeda dari mayoritas
atau pandangan-pandangan diterima, dan untuk memobilisir demi
perubahan. Pemberdayaan sosio-kultural mencakup upaya
meningkatkan hubungan sosial dengan meningkatkan jaringanjaringan kualitas manusia yang kompleks baik individual maupun
kolektif, yang kemudian kita sebut sebagai modal sosial (social
capital). Dalam hal ini bagaimana orang-orang atau kelompokkelompok menyadari tentang tata hubungan masyarakat dan budaya
dalam kehidupan mereka, dan mereka belajar bagaimana mereka
dapat bertindak secara individual atau bersama-sama untuk
mempengaruhi, bahkan mengontrol dinamika faktor-faktor tersebut.
Pemberdayaan sosio-kultural mencakup parameter-parameter
pembangunan manusia, dari akses terhadap air yang aman,
pemeliharaan kesehatan yang utama dan pendidikan dasar melalui
perolehan keterampilan, termasuk kemampuan menggunakan media
komunikasi.
Pemberdayan itu memiliki beberapa pilar, paling tidak ada tiga
pilar utama, yaitu: membuat lembaga-lembaga negara lebih
bertanggung jawab, menghilangkan beban sosial dan diskriminasi,
serta memperkuat pembangunan kapasitas organisasi lokal dan
kapital sosial.
Beberapa model pemberdayaan masyarakat di atas hanyalah
merupakan bagian dari banyak pemberdayaan masyarakat yang
dikemukakan oleh para ahli atau yang dilaksanakan oleh berbagai
negara atau lembaga. Model-model pemberdayaan sebagaimana
dikemukakan di atas kelihatan bahwa tidak ada satu pun yang
seragam antara pemberdayaan masyarakat yang satu dengan yang
lain. Namun demikin ada beberapa komponen yang memiliki
kesamaan dan perbedaan.
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