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Abstract
The UNESCO defines the goals, objectives and the aims of development
to be: not to develop things but to develop men. It means that the development process has to emphasize to promote the capadty of human resources
and institutions in each community. Therefore in that process, community
initiative and capadty in local level are very important. Nevertheless, govemmental or non-govemmental
organization can execute some programs
as an intervention in that process. In order that intervention has an impact
to increase the capadty of the people, it has to use a pnndple; help the
people to help themselves or intervention is a part of enabling process.

Pendahuluan

W

acana tentangpembangunanmerupakansalah satu wacanayangpal
ingpopulerdi negara-negarasedangberkembang.Wacanainiberangkat
ini konsep pembangunan yang pada mulanya bersifat umum, kemudian
berkembangkepadakonsep-konsepyangbersifatspesifik,sepertipembangunan
ekonomi, pembangunan politik, dan pembangunan masyarakat. Dalam
konsep-konsepyangspesifik,di sampingmengandungunsur-unsurpengertian
pembangunanpadaumumnya,terkandungpulaunsurpengertiankhususyang
menjadikarakteristiknya.Tulisaniniberusahamelakukanidentifikasiunsurunsur spesifikdalam konsep pembangunan masyarakat guna memahami
karakateristikdanprinsip-prinsipdasaryangterkandungdalamkonseptersebut.
Konsep pembangunan masyarakat menyiratkan keterkaitan antara
pengertian pembangunan dan pengertian masyarakat. Pembangunan
masyarakatberarti upaya membangunmasyarakatatau sekumpulanorang,
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dengan titik berat pada pembangunan masyarakat itu sendiri, atau pada aspek
manusianya. Secara lebih tegas pengertian ini terungkap dalam definisi
menurut UNESCO (dalam Poostchi, 1986: 1),yangmenyatakan bahwa tujuan
dan sarana pembangunan bukan membangun benda melainkan membangun
harns diartikan bahwa dalam
manusia. Pemyataan tersebut memang .
pembangunan masyarakat usaha-usaha
tuk membangun yang bersifat
kebendaan atau pembangunan fisiksarna se .diabaikan. Pembangunan fisik
tetap diperlukan, akan tetapi dalam ran
mendukung pembangunan aspek
manusia dan masyarakatnya.

Muatan aspek kemasyarakatan dan kemanusiaan diharapkan semakin
kental pada dekade 1980a-n dalam label New International Economic Order.
Dalam dekade ini kondisi ekonomi secara nasional diharapkan sudah semakin
mantap. Dengan demikian akan lebih memuneJcinhT)prioritas pembangunan
tidak diarahkan pada pemenuhan kebutuhan fisikdan ekonomi saja, melainkan
juga pemenuhan kebutuhan yang lebih mengangkat harkat kemanusiaan,
seperti partisipasi penuh dalam keseluruhan proses pembangunan, distribusi
yang semakin baik dari hasil pembangunan, dan peningkatan human dignity.

Apabila kita lihat secara historis perkembangan pelaksanaan pembangunan
di negara-negara sedang berkembang mulai dekade 1960-an, maka akan
tampak adanya kecenderungan untuk semakin berorientasi pada pendekatan
yang lebih memperhatikan aspek manusia dan masyarakat. Setidak-tidaknya
ada kemauan, usaha atau dorongan moral ke arah itu. Salah satu pertimbangan
utamanya adalah karena belajar dari hasil pelaksanaan pembangunan
sebelumnya yang menitikberatkan hanya pada aspekpembangunan ekonomi
dan pembangunan fisik saja, tanpa membawa hasil sebagaimana yang
diharapkan. Kecenderungan pendekatan pembangunan yang semakin
memperlihatkan aspek manusia dan masyarakatnya tersebut dapat dilihat dari
pentahapan pembangunan yang digunakan Perserikatan Bangsa-Bangsa
(Poostchi, 1986).

Dalam kurun waktu berikutnya, terutama memasuki abad ke-21,
kecenderungan tersebut agaknya akan terus berlanjut. Salah satu bentuknya
adalah tuntutan pada masyarakat, terutama di tingkat komunitas lokal, untuk
lebih mampu mengelola aktivitaspembangunan pada tingkat lokal secara lebih
mandiri. Hal ini misalnya, juga dikemukakan oleh Christenson dan Robinson
(1983:3) dengan argumentasi yang berpangkal dari kenyataan tentang
kompleksitas pertumbuhan masyarakat dan peningkatan interdependensi
dalam sistem ekonomi dunia. Kenyataan tersebut mengakibatkan pemerintah
termasuk di negara-negara sedang berkembang harus banyak mencurahkan
perhatian pada kebijaksanaan yang bersifat makro. Dengan demikian akan
menjadi tidak realistik apabila penanganan masalah-masalah lokal sematamata menggantungkan pada kebijaksanaan, program, dan dana yang berasal
dari pemerintah. Untuk itu partisipasi masyarakat pada tingkat komunitas

Melalui berbagai pengamatan, pelaksanana pembangunan di negara-negara
sedang berkembang pada dekade 1960-an yang lebih berorientasi pada
pembangunan ekonomi saja dini1aimengandung kelemahan. Di tengah-tengah
laju pertumbuhan ekonomi yang menggembirakan, masih banyak lapisan
penduduk miskin dan tuna karya yang bukan hanya tidak meningkat taraf
hidupnya, bahkan tidak sedikit yang mengalami kemerosotan. Faktor-faktor
yang diduga menyebabkan kondisi tersebut adalah: keci1nyaakses pada pasar
dan sumber daya, lemahnya kemampuan pemanfaatan sumber daya alam
dan sumber daya manusia, struktur sosial yang tidak seimbang, serta urban
bias dalam pengambilan keputusan dan alokasi dana.

lokal dalam proses pembangunan

-

sejak proses perencanaan dan

pelaksanaannya - semakin dituntut. Prasarana utama bagi kondisi itu adalah
tumbuh dan berkembangnya kompetensi dan tanggung-jawab sosial
masyarakat terhadap proses pembangunan pada tingkat komunitas. Dalam
konteks ini, Selo Sumardjan (1993:124) mengemukakan tiga syarat yang
dibutuhkan agar tumbuh iklim yang kondusif bagi partisipasi masyarakat,
yakni tumbuhnya rasa ingin memperbaiki basib, rasa self confidence dan
keberadaan criticalm~yangmerupakan kelompokmasyarakatyang mampu
melihat lebih jauh dan lebih luas dari warga masyarakat yang lain.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, pelaksanaan pembangunan pada
dekade 1970-andiusahakan untuklebih banyak menaruh perhatian pada aspek
manusia dan aspek masyarakat. Hal ini tercermin dari tajuk Sodoeconomic
Development yang digunakan bagi pe1aksanaan pembangunan pada yang
periode tersebut. Tajuk tersebut secara eksplisitmenunjukkan penonjolan aspek
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sosial di sarnping aspek ekonomi. Implikasi yang diharapkan dari pendekatan
tersebut adalah pertumbuhan ekonomi yang pesat dan berkesinambungan,
berkurangnya pengangguran, berkurangnya dampak negatif di bidang
kesehatan sebagai akibat kemiskinan, partisipasi masyarakat dalam proses
pembangunan, dan kemandirian.

~
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pembangunan,khususnyada1ammengidentifikasimasalahdan kebutuhan,
perumusanprogram,penge10laankegiatan,evaluasidan pemanfaatanhasilbasilpembangunan.

Untuk kasus Indonesia, banyak pengamat menilai bahwa selama ini
peranan pemerintah dalam proses pembangunan terlampau besar
dibandingkan peranan masyarakat sendiri. Melalui berbagai program
pembangunanyangumumnyabersifatsentralistik,topdown,ditambahdengan
kehadiranberbagailembagayangsengajadiciptakanuntuk mendukungprogram tersebut,penetrasipemerintah menjadisangatterasa.Kecenderungan
tersebut semestinya perlu ditinjau kembali, setidak-tidaknya atas dasar
pertimbanganinternaldan eksternal.Pertimbanganinternalberupaperlunya
perubahan politik yang lebih mempertimbangkankepentinganmasyarakat
dalam penentuan prioritas pembangunan.Pertimbanganeksternalberupa
tuntutan yang muncul sebagai akibat arus globalisasi, sebagaimana
dikemukakan Christenson dan Robinson tersebut, yang pada dasarnya
mengarah pada kecenderungandemokratisasi,otonomi, dan peningkatan
harkatkemanusiaan.

Partisipasi masyarakat berperan strategis dalam menentukan derajat
relevansipembangunanterhadap persoalandan kebutuhan masyarakat.Di
sampingitu, partisipasimasyarakatitu sendirimerupakanwujud dari upaya
peningkatan kapasitas masyarakat. Dalam hal ini perlu diingat bahwa
pembangunan bukanlah proses yang sederhana. Pada tahap identifikasi
masalahmisalnya,prosesini tidakberjalanhanyadenganmenanyakanatau
mengamati secara sekilas kehidupan masyarakat - sebagaimana yang
dibayangkan banyak orang . Cara seperti ini belum dapat mengungkapkan

realitas permasalahan yang berkembang dalam masyarakat, sebab
permasalahanyang dinyatakanmasyarakatbelum tentu sama dengan yang
mereka rasakan. Permasalahan yang sesungguhnya tidak jarang masih
terbenamdidalamrealitaskehidupansosialmasyarakatsehinggayangtampak
di permukaanbelumtentumencerminkanakarpermasalahanatau persoalan
yangpalingaktual.

Masyarakat Sebagai Subjek dan Objek

Partisipasimasyarakatdapat pula dilakukanpada tahap perumusan dan
penyusunan program. Hal ini berarti masyarakat ditempatkan lebih dari
sekedar sebagai konsumen pembangunan, sehingga diharapkan dapat
memupuk rasa tanggung-jawabmasyarakat terhadap jalannya program
pembangunanitu sendiri.Partisipasimasyarakatinidapatdilanjutkansampai
pada tahap pengelolaanprogram dengan sasaranagar masyarakatterbiasa,
terlatih dan mampu mengelolaprogram pada tingkat lokal, dan mampu
mempercepatprosesinstitusionalisasiperilakumembangunda1amkehidupan
masyarakat.Pada tahap pelaksanaanpembangunan,partisipasimasyarakat
sebenarnyamerupakan manifestasidari tanggung-jawabmasyarakatuntuk
ikutmemikulbebanpembangunan,baikdalamdukunganfinansial,material,
tenagamaupun ide / pikiran.Pada tahap evaluasihasilpembangunan,peran
pentingmasyarakatterutamaberkenaandenganumpanbalikyangdiberikan
terhadap seluruh aktivitas pembangunan. Tahap terakhir dari partisipasi
masyarakatadalahda1ampemanfaatanhasilpembangunan(Berbedadengan
partisipasi masyarakat pada tahap-tahap sebelumnya yang sebenarnya
merupakan konstruk kewajiban masyarakat sebagai warga negara, maka
partisipasi masyarakat dalam tahap yang terakhir ini merupakan hak
masyarakat.Melaluibentuk partisipasiini, basil pembangunan diharapkan

Besarnya perhatian pada aspek manusia dan masyarakat tersebut secara
implisitmenggarisbawahiarti penting pembangunanbukan hanya sebagai
cerminandari orientasiatas hasil(fisik)pembangunanitu sendiri,akantetapi
juga meh"batkanbesarnyaperhatian pada orientasiatas proses.Pendekatan
pembangunan masyarakat akan selalu melihat bagaimana determinasi
masyarakattelahmendorongketerh"batannya
dalamproses,dan seberapajauh
prakarsa masyarakat telah dikembangkan. Pendek kata, pembangunan
masyarakat diartikan sebagaipengembangankapasitas masyarakatuntuk
membangun.Konsekuensinya,masyarakatselaludiperlakukan,di samping
sebagaiobjek,terutama sebagaisubjekpembangunan.
Dalam banyak kesempatan,pernyataan sepertidi atas terdengarsangat
klise dan berkesan sebagai slogan kosong, karena tidak diikuti dengan
pelaksanaannya.Padahal, di tingkatoperasional,pelaksanaandalambentuk
program dan aktivitas pembangunan masyarakat semestinyamerupakan
aktualisasidariprinsiptersebut.Penjabarannyadapatberupaberbagaibentuk
pandangandan perlakuanterhadapmasyarakatdalamprosespembangunan,
mulai dari saat perenc;ln~ansampaipelaksanaannya.Salahsatu bentuknya
adalah keterlibatan masyarakat ke dalam keseluruhan tahapan proses
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dapat dimanfaatkansecarameratadan adilolehseluruhlapisanmasyarakat.

Perubahan

Bentuklain dari perwujudanprinsipmemperlakukanmasyarakatsebagai
subjekadalah pandangan serta perlakukanterhadap faktor manusia dalam
prosespembangunan.Dalam pendekatanpembangunanmasyarakat,faktor
manusiatidak semata-matadianggapsebagaiobjekyangdapat dimobilisasi
untuk meningkatkanproduktivitasekonomi,akan tetapi manusiaterutama
adalah aktor dan pelakuprosespembangunan.Dalam posisitertentu,faktor
manusia memang merupakan potensi pembangunan,sama halnya dengan
sumberdayaalam,yangdapatdigerakkandan dimanfaatkanuntukmencapai
tujuanpembangunan.Walaupundemikian,darisisiyanglain,faktormanusia
mempunyaikedudukanyangberbedadengansumberdayaa1am,karenadalam
melakukan mobilisasi sumber daya faktor manusia itu pulalah yang
merencanakandan melakukannya.Fungsinyasebagaipotensipembangunan
yangdapatdigerakkandandimobilisisi,mencerminhn kedudukannyasebagai
objek, sedangkan fungsinya sebagai pelaku pembangunan merupakan
manifestasisifatnyasebagaisubjek.Aktualisasilainnyabagiprinsipmasyarakat
sebagaisubjekpembangunanjuga tercerminda1amprogram-programyang
dirumuskan. Dalam arti, prinsip-prinsipdasar pembangunan masyarakat
secara lebih operasional diterjemahkan ke dalam program-program fisik
maupunnon-fisikyangmenstimulasiadanyaperubahansikapdanperubahan
kelembagaan, sehingga mendorong kemandirian masyarakat dan
kesinambunganprosespembangunanitu sendiri
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Kelembagudll

Sebagaisalahsatubentukderivasidarikonsepumumtentangpembangunan,
konseppembangunanmasyarakatmemilikicirikhaspada adanyapengakuan
dan dipersyaratkannyaunsurperubahan sosialdalamprosespembangunan.
Proses pembangunan, yang secara inheren dimengerti dalam konteks
perubahan fisik,perubahanteknologi,dan perubahanekonomi,perlu untuk
mempertimbangkanberbagaibentuk perubahan sosialyang mengikutinya.
Salahsatubentukperubahansosialtersebutadalahperubahankelembagaan.
Sajogyo(1982:32-82)mengatakanbahwasetiapperubahanbelumbisadikatan
sebagaipembangunansepanjangmasyarakatbe1ummempunyaike1embagaan
dan organisasi yang mampu menggerakkan masyarakat tersebut secara
mandiri.Tanpadukunganinstitusiyangmampumenggerakkankemandirian,
kesinambunganproses pembangunan menjadi terhambat, dan perubahan
dalam pembangunantidak dapat didistribusikansecaralebihmerata. Belum
melembaganyaperi1akumembangundalam masyarakatakan menjadikan
masyarakatlebihtergantungpada pelayanandan sumberdayadariluar,tidak
padapotensiinternalyangmampumemobilisasipotensidan sumberdayaloka!.
Persoalan kelembagaantersebut sebenarnyabermuara pada tiada atau
langkanya lembaga yang dapat berperan sebagaiagen perubahan. Untuk
melakukan peran tersebut, sebuah lembaga dituntut bisa mengakar dan
memiliki visi kritis terhadap perubahan yang dihasilkan dalam proses
pembangunan. Namun demikian, terdapat beberapa alternatif yang bisa
dilakukanuntuk mengantisipasilangka/tiadanyaaktorlembagasebagaiagen
perubahantersebut.Alternatifpertamaadalahdenganmelakukanmodifikasi
kelembagaanterhadaplembagaloka!yangtetbuktimengakardan secaraefektif
mampu menjadimedia penggerakaktivitasmassa.Altematif kedua adalah
melaluirekayasakelembagaandenganmengacangkokkanmodellembagadari
luar masyarakat. Lembaga baru tersebut dirancang untuk menanggapi
kebutuhanpembangunan,termasukperubahanyangterjadidalamkehidupan
sosial,ekonomi,dankultural.Alternatifkeduainidapatberjalansecaraefektif
sepanjang sosialisasi lembaga yang baru tersebut mampu menyentuh

Pandangan di atas menuntut adanya redefinisiatas konsep-konsepyang
berkaitdenganpartisipasipembangunanyanglebihproporsional.Partisipasi
di sini semestinya lebih menekankan pada keterlibatan dalam aktivitas
pembangunan yang mensyaratkan adanya landasan kesadaran dan
determinasi.Persyaratantersebutharus dipenuhi,karena keterlibatantanpa
dilandasiolehkesadarandan determinasitidakdapatdisebutsebagaipartisipasi
melainkan lebih tepat disebut sebagai mobilisasi. Konsep mobilisasi
mencermin hn kedudukan faktor manusia sebagai objek, bukan sebagai subjek.

kehidupan masyarakat pada strata akar-rumput

(grass-roof).

Pada alternatif yang pertama, yakni modifikasipada lembaga-lembaga
tradisionallokal, umumnya menghadapi kendala yang bermuara pada
persoalan intrinsik lembaga yang dipilih. Umumnya lembaga-lembaga
68
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sebagai sebagai saluran atas-bawah dibandingkan sebaliknya (Soetomo,
dkk:1994)Orientasi lembaga-Iembagacangkokan tersebutumumnya lebihkuat
kepada kepentingan pihak pembentuknya, dan kurang bisa mengakar dalam
kehidupan masyarakat.

tradisionaltesebutmampuberperansebagaimediayangefektifdalamtindakan
komunal, namun kurang efektif dalam me1akukanalokasi dan mobilisasi
sumber daya. Lembaga gotong-royong misalnya, cukup efektif untuk
menggerakkanwarga masyarakatguna meIakukantindakan bersama pada
objek-objekpembangunan,tetapikinerjanyasangattidak efisien,khususnya
biladigunakanperhitunganrasionalantarajum1ahtenagakerja,alokasiwaktu,
dan hasilyangdiperoleh.Olehkarenanya,alternatifyangpertamasemestinya
lebihdifokuskanpada modifikasikinerjakelembagaansehinggamenjadilebih
efektifdan efisien.

Pemanfaatan Sumber Daya
Karakteristikpembangunanmasyarakatjugadapat dipahamidaritujuannya.
Sebagaim<lna
diketahui,tujuanpembangunanadalahpeningkatantarafhidup
ataukesejahteraanmasyarakatDalampendekatanpembangunanmasyarakat,
tujuan yanghendak dicapaitidak terbataskesejahteraanfisikdan ekonomi,
tetapi menyangkutpula kesejahteraanfisik,mental, dan sosial.Pendekatan
ini mengasumsikanbahwa setiap masyarakat memiliki berbagai sumbersumber potensial (potensialam, potensi manusia, atau potensi sosial)dan
karenanya masyarakattersebutberhak atas pemanfaatanhasil pengolahan
potensitersebut.Denganasumsiyangdemikian,suatumasyarakatdikatakan
meningkat kesejahteraannyasepanjang kebutuhan-kebutuhanmasyarakat
tersebut semakin banyak yang bisa dipenuhi,baik menyangkutkebutuhan
fisik,mental, maupun sosial.Dalam konteksini,pembangunanmasyarakat
berkedudukansebagaiprosesyangmendekatkansumber-sumberyangtersedia
kepadapemenuhankebutuhanmasyarakatmelaluiupayapemanfaatanyang
lebihoptimal.Denganperkataanlain,pembangunanmasyarakatmerupakan
prosesuntuk mewujudkanhubunganyangserasiantarasumber-sumberyang
tersediadengankebutuhanmasyarakat.Hubunganyangserasidarikeduanya
akan mendatangkankesejahteraanyanglebihbaik, dan hal sebaliknyaakan
memunculkanberbagaimasalah sosial.Dalam rangka mewujudkanproses
tersebut, dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi sumber daya,
kebutuhan,pemanfaatansertapengolahannya.

Persoalan lainnya dari alternatif yang pertama ini berkenaan dengan
vitalitas lembaga-Iembagayang dikembangkan. Rekayasa kelembagaan
bagaimanapun tetap mengidealkan tumbuhnya lembaga sosial yang bisa
bertahan dan cukup stabil dalam kurun waktu yang cukup lama. Namun
demikian,perlupulauntukmemperhitungkanperubahanteknologi,ekonomi,
dan tuntutansosialyangberpengaruhterhadapkinerjalembaga.Kesenjangan
antara kapasitus lembaga dengan tuntutan kebutuhan seringkalimenjadi
pemicuutama surutnyaperanan sebuahlembagasosial.Untuk itu, langkahlangkahrekayasakelembagaanperlupulamemperhitungkanfleksibilitas
format
pengembangankelembagaankhususnyaberkenaandengan perkembanganperkembangan yang muncul di kemudian hari. Dan dalam konteks ini,
keterlibatanmasyarakatlokalpada rekayasake1embagaansemakindirasakan

menjadisangatstrategis.

'

Permasalahan lainnya dapat muncul dari alternatif kedua. Rekayasan
sebuahmodellembaga baru sejakawaltidakdapat menghindarkandiri dari
kesansebagaikepanjangantangankepentinganpembentuknya.Kesanseperti
ini menjadilebihmenyolokapabiladi tingkatoperasionalkegiatanlembaga
baru tersebutlebihbanyakmereprentasikankehadiran"orangluar" atau "orang-orangatas". Oleh karenanya,tantangan yangmuncu1pertama kali dari
lembaga baru tersebut adalah bagaimana lembaga tersebut mampu
mensosialisasikanvisipemberdayaanyangdilakukannyakepadamasyarakat
lokal. Lembaga, di sampingdituntut untuk bisa mengakar,juga harus bisa
menangkapaspirasimasyarakatdi tingkatakar rumput (grassroof)sehingga
hal-halyang diidealkanpada lembagatersebutsama sekalijauh dari kesan
kepentinganpembentuklembagaatau kepentingan"orang-orangatas" yang
diwakiliolehlembagatersebut. Sebuahpenelitianyangberkaitdenganmasalah
inimenyebutkanbahwalembagacangkokandariluarumumnyalebihberperan
70
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Identifikasisumber daya mempunyai kedudukan yang cukup penting,
karena faktor sumber daya merupakan determinan utama dalam usaha
peningkatan kesejahteraanmasyarakat. Pemahaman tentang sumber dan
potensiyangtersediaakan menuntut ke arah penentuanlangkah yangtepat
pula.Di sampingitu,tidakjarangdijumpaisumberdanpotensipembangunan
yang bersifat laten, dalam arti masyarakat belum menyadari keberadaan
sumber tersebut, sementara taraf hidup masyarakat masih berada dalam
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kondisi yang membutuhkan pe.ningJc;ttandengan segera. Dalam konteks ini,
proses identifikasi dapat berperan untuk mengangkat potensi yang masih
bersifatlaten tersebut ke arab permukaan sehinggakeberadaanya dapat disadari
dan dimanfaatkan secara optimal.
Studi-studi tentang pembangunan ekonomi umumnya memperlakukan
sumber daya alam dan sumber daya manusia sebagaideterminan utama untuk
meningkatkan produktivitas. Dalam pendekatan pembangunan masyarakat,
di samping tetap memperhatikan kedua sumber daya tersebut, dikaji pula
tentang identifikasi sumber daya sosial. Sumber daya sosial umumnya sudah
melekat dalam kehidupan masyarakat, berkembang melalui generasi ke
generasi, dan tidak jarang mengandung unsur-unsur yang mendukung pada
pencapaian tujuan pembangunan. Memang selama ini dirasakan bahwa
dibandingkan dengan kedua sumber daya lainnya, sumber daya sosial seeing
kurang dianggap kurang konkrit, apalagi jika dilakukan identifikasi secara
kuantitatif. Walaupun demikian, dalam kenyataannya sumber tersebut
dirasakan keberadaannya dan tidakjarang menjadi faktor yang ikut berperan
dalam menentukan kelancaran proses pembangunan. Sudah sewajarnya jika
potensi tersebut perlu digali dan diidentifikasi.
Dengan menggunakan pendekatan historis tentang kehidupan masyarakat
desa, Sartono Kartodirdjo (1987:163)mengemukakan tiga unsur sumber daya
sosial-budaya di pedesaan, yaitu kepemimpinan, ideologi, dan kelembagaan.
Ketiganya secara laten merupakan potensi besar untuk melepaskan kekuatan
sosial yang dahsyat. Bagi masyarakat yang sedang berada dalam proses
perubahan, pemanfaatan ketiga potensi tersebut perlu diteliti dengan melihat
berbagai hambatan struktural yang dihadapi. Penelitianjuga perlu dilakukan
untuk melihat kemungkinan penyesuaian, transformasi, dan modifikasi
sehingga potensi tersebut tetap relevan dan bahkan dapat ditingkatkan
manfaatnya bagi proses pembangunan.
Dalam suatu penelitian yang dilakukan di beberapa desa di Propinsi Nusa
Tenggara Timur, juga ditemukan beberapa bentuk kelembagaan asli pada
tingkat komunitas lokal, yang bisa dianggap sebagai potensi sosial dalam
pembangunan. Potensi tersebut diidentifikasi sebagai energi sosial kreatif
(Sajogyo,1994:154).Soedjatmoko (daIamKorten, 1988:19)juga menggunakan
konsep energi sosial sebagai bagian dari sumber daya pembangunan. Melalui
potensi yang disebut energi sosial tersebut, suatu masyarakat yang tidak
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memiliki sumber daya alam yang melimpah akan tetap dapat mencapai
kehidupan yang layak, karena mempunyai dinamika, kreativitas, dan
kemampuan adaptif yang cukup tinggi yang berakar pada sistem sosialbudayanya. Memang ada sebagian pranata sosial yang muncul sebagai
hambatanperubahan,namunsebagianyanglainnyajustrudapatdimanfaatkan
sebagaisumberdaya pembangunan.Melaluimodifikasiperanannya dalam
konteks struktur fungsional, pranata s6sia1tersebut dapat dikenali, dikerahkan,

dan dimanfaatkanuntuk keperluanpembangunandengansedikitperubahan
fungsinya(ColIetadan Kayam, 1987:6).
Di samping melihat arti penting identifikasisumber daya, identifikasi
kebutuhan juga merupakan langkah yang tidak kalah pentingnya untuk
dilakukan sebelum suatu program pembangunan dirumuskan. Hal ini
berangkat dari anggapan bahwa taraf hidup masyarakat akan meningkat
sepanjangsemakinbanyakkebutuhanyangbisadipenuhi.
Identifikasi kebutuhan yang tepat akan mengakibatkan program
pembangunanyang dirumuskanbenar-benarrelevandengan permasalahan
yang berkembangdalam masyarakat, sehinggahasilnya betul-betuldapat
dinikmatiolehmasyarakatyangbersangkutan.Dalamkenyataan,identifikasi
kebutuhan tersebut bukanlah pekerjaan yang selalu mudah dilakukan.
Identifikasiyang dilakukan hanya dengan melihat permukaan kehidupan
masyarakatseeingkurang berhasildan tidak memilikirelevansinyadengan
kebutuhan yang sesungguhnya.Secarateoritikdikenal adanya empat jenis
kebutuhan, yaitu kebutuhan yangdinyatakan(expressedneeds), kebutuhan
yang dirasakan (felt needs), kebutuhan normatif (normatif needs), dan
kebutuhan komparatif (comparative needs). Klasifikasi tersebut memperingatkanbahwaidentifikasikebutuhanyangdilakukansecarasepintasjustru
akan memunculkanketimpangandefinisikebutuhan,karenakebutuhanyang
dinyatakanbelum tentu sarnadengankebutuhanyangdirasakan.Demikian
pula jika dikarenakan sempitnya wawasan dan rendahnya pengetahuan,
identifikasikebutuhanjustru pada menunjukpada kesimpulanyangabsurd,
yakni bahwa kebutuhan yang diraAA
hn masih lebih rendah dibandingkan
kebutuhannormatif.HalsebaliknyamungkinpulateIjadi,walaupembangunan
berhasil mengangkattaraf hidup samapi di atas batas minimal kebutuhan
normatif, akan tetapi masyarakat merasa belum terpuaskan karena
kebutuhannyadidefinisikansecarakomparatifdengankebutuhanmasyarakat
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pada lapisan yang lebih tinggi.Oleh sebabitu, agar identifikasikebutuhan
bisa menjadi lebih realistis,perlu untuk memahami dan menyelamisecara
lebihmendalamberbagaidimensikehidupanmasyarakatyangbersangkutan.

Intervensi

Pembangunan

Sumber perubahan dan pembaharuan dalam masyarakat dapat berasal dari
dalam maupun dari luar komunitas. Sumber perubahan tersebut dapat berupa
tumbuhnya kehendak untuk berubah, atau tampilnya ide-ide baru untuk
mewujudkan perubahan atau pembaharuan. Sumberperubahan dari luar dapat
berupa kontak, baik langsung maupun tidak langsung, yang terjadi secara
alamiah antara komunitas dengan lingkungan luar. Sumber perubahan dari
luar juga dapat berjalan melalui berbagai bentuk inovasi atau pengenalan ideide baru yang secara sengaja diprogramkan dari luar. Bentuk yang terakhir ini
mengandung makna bahwa perubahan dan pembaharuan dalam komunitas
terjadi karena adanya intervensi dari luar. Walaupun demikian, apabila pnnsip
masyarakat sebagaisubjekpembangunan tetap dipertahankan, maka meskipun
perubahan pada awalnya didorong oleh intervensi dari luar, akan tetapi pada
akhirnya perubahan dan pembaharuan harus tetap bersandar pada kompetensi
dan tanggung jawab sosial masyarakat sendiri. Dengan demikian, intervensi
dalam pembangunan masyarakat sebetulnya lebih berfungsi sebagai stimulan
untuk mendorong tumbuhnya prakarsa dan teraktualisasinya potensi dari
dalam. Berbagai bentuk perlakuan dan pelayanan dari luar hendaknya
ditempatkan sebagai bagian dari enablingprocess. Apabila intervensi dianggap
sebagai suatu bentuk uluran tangan atau bantuan dari luar kepada komunitas
tertentu, maka berlaku prinsip: help the people to help themselves.

Mengingat hal tersebut, persoalan yang cukup mendasar dan sering
dijumpaidalam pelaksanaanpembangunanmasyarakatadalahmenentukan
proporsiintervensiyangtepat.Proporsiintervensitersebutakan menentukan
keberhasilan misi yang diemban dalam mewujudkan prinsip-prinsip
pembangunan masyarakat. Apabila intervensidiwujudkan dalam bentuk
bantuan dana atau barang, proporsi yang berlebihan memang dapat
memberikan kesan sangat bermurah hati, akan tetapi kurang bersifat mendidik
karena dapat mengakibatkan masyarakat menjadi tergantung terhadap bantuan
dari luar. Apabila intervensi yang berlebihan diwujudkan dalam bentuk

74

JSP. Vol. 2, No.1, Jull 1998

Sutomo

Menempallarn MasyarakoJ poda Posisi Senrral

....

perumusan program kegiatan, maka di samping akan memberikan kesan
mendikte,juga kurangmendorongtumbuhnyaprakarsaclantanggungjawab
sosialmasyarakat.Sebaliknya,apabilaproporsiintervensiterlalukecil,mungkin
kurang mampu merangsang tumbuhnya kreativitasdari dalam, sehingga
kurang terlihat fungsinyasebagaiperangsang dan pembangkit aktualisasi
potensimasyarakat.Olehsebabitu,pemberianproporsiintervensiyangtepat
akan menjawabpersoalan tentangseberapajauh intervensike dalam suatu
komunitas bisa ditolerir sehingga mampu mendorong terjadinya proses
perubahan dan pembaharuan tanpa menimbulkan sifat ketergantungan,
bahkanmenciptakankesinambunganprosespasca-intervensi.Padaumumnya
kemampuan untuk menentukanproporsiyangtepat sangatditentukanoleh
kepekaan dalam membaca kondisimasyarakatdan referensiyang dimiliki
tentang pembangunan masyarakat, baik pemahaman teoritik maupun
penEi'1amanempirik.
Berbicaratentangintervensidalampembangunanmasyarakattidakdapat
menghindar dari pembicaraantentang hubungan antara masyarakatpada
tingkatkomunitasdenganbadan/institusiyangme1akukanintervensi.Dalam
hat ini tidak dapat dikesampingkanperanan mediatordi antara keduapihak
tersebut.Berdasarkanpengamatanpelaksanaandi lapangan,petugaslapangan
atau kader pembangunan seringkalimerupakan perpanjangan tangan dari
badan/instansi yangmemprakarsaiprogram-programdalam pembangunan
masyarakat.Dengan demikiantidakberlebihanjika merekadisebutsebagai
ujungtombakdaribadanlinstansitersebutuntukberhubungansecaralangsung
dengan masyarakat. Mereka berperan cukup besar dalam menentukan
keberhasilansuatuprogrampembangunanmasyarakatdi lapangan.Bahkan
da1ambanyak kesempatan,peranan petugas lapangan berjalan dalam dua
arah, yakni sebagai mediator dalam arus komunikasi atas-bawah dan
komunikasibawah-atas.Dalam komunikasi atas-bawah,mereka berperan
sebagaipenyampaipesan clanprogram dari badanlinstansi. Dalam peran
yang sebaliknya,mereka menyalurkanaspirasimasyarakatkepada badanl
instansiyangmelakukanintervensi.
Mengingatpentingnyatugas yang diemban, sebelummelakukanfungsi
mediasi,petugaslapanganumumnyamenjalanipelatihan,yangbermaterikan
pengetahuan,skill,danbekalsikapyangdibutuhkandilapangan.Materidalam
pelatihanbiasanyamenyangkuthal ihwaltentangperanan petugaslapangan
da1ampembangunanmasyarakat,pengetahuantentangmasyarakatdan segala

JSP. Vol. 2. No.1, Juli 1998

75

-...

Menempatkan

Masyarakat pada Posisi Senlral

....

Sutomo

persoalan/ aspek yang terkait, pengetahuan tentang hal-hal /pihak-pihak yang
terkait dengan pelaksanaan tugasnya. Di samping itu, dalam pelatihan petugas
lapangan juga dibekali dengan keahlian yang berkenaan dengan kemampuan
berkomunikasi dan mengambil keputusan. Dalam hal sikap, petugas juga
dilatih untuk bertindak dalam kelompok dan masyarakat yang akan dihadapi.
Dengan berbagai beka! tersebut, petugas klapangan diharapkan menjadi sosok

yang kritis, sensitif, dan intuitif terhadap masyarakat, dan memiliki
kemampuanuntukmengkomunikasikan
intuisi,pengetahuan,dankeahliannya
kepada masyarakat. Seeara ideal, seorang petugas lapangan mempunyai
kemampuan organisasidan komunikasiyang digunnakan untuk menjalin
hubungan, dan mampu bersikap adaptif sehingga lebih lugas dalam
menempatkandirinyadalamkehidupanmasyarakat.
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Sepanjang pengembangan kelembagaan memang harus dilakukan dari luar,
baikmelalui intervensilembaga pemerintah / non pemerintah, maka intervensi
tersebut hendaknya dilakukan semata-mata sebagaistimulan bagi tumbuhnya
prakarsa dan potensi loka!. Intervensi lebih didudukkan sebagai bagian dari
enabling process, atau upaya untuk mengembangkan kapasitas masyarakat
itu sendiri. Untuk keperluan tersebut, dibutuhkan kemauan politik pemerintah
untuk merubah orientasi dan pendekatn dalam program-program
intervensinya.
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Catatan Akhir
Asumsi dasar yang dibangun oleh pandangan pembangunan masyarakat
adalah adanya penonjolan aspek manusia dalam proses pembangunan.
Pandangan seperti hanya bisa menjadi kenyataan sepanjang didukung oleh
waeana dan kebijaksanaan pembangunan yang memberikan peluang dan
kesempatan kepada masyarakat loka! untuk melakukan swa-kelola terhadap
proses pembangunan yang didasari atas peningkatan kapasitas masyarakat
dalam melakukan identifikasi masalah dan kebutuhan, identifikasi sumber
daya, serta kemampuan dalam mengantisipasi peluang. Hal ini berarti bahwa
prinsip memperlakukan masyarakat sebagai subjek dan objek pembangunan
seharusnya tidak berhenti sebagai slogan, melainkan perlu diaktualisasikan
ke dalam kenyataan dengan bobot yang semakin besar pada kedudukan
masyarakat sebagai subjek.
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sehingga mampu berperan sebagaiagen perubahan. Konstruk lembaga seperti
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dikembangkan dari lembaga lokal yang potensial dan prospektif.
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