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Alhamdulillahirobbil’alamin, segala puji bagi Allah SWT yang 

telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga buku ini dapat 

terselesaikan. Shalawat beserta salam tidak lupa kita hantarkan ke- 

pada junjunganalam yakni Nabi Besar Muhammad SAW, beliaumeru- 

pakan motivator perubah peradaban sehingga kita bisa merasakan 

kemajuan ilmu pengetahuan yang mempengaruhi peradaban dunia. 

Penerbitan buku ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. 
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ribuan terima kasih. Secara khusus kami mengucapkan terima kasih 

banyak kepada penerbit karena telah menerbitkan buku ini. 

Harapan penulis semoga kehadiran buku ini dapat memberikan 

manfaat bagi kita semua. Terutama dapat dijadikan referensi dan dasar 

dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan berbasis modal sosial atau 

implementasi pemberdayaan. 
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BAB I 

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 

 

 

 

 

A. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat 

Pemberdayaan merupakan proses dari ketidakadilan menuju ke- 

adilan yang bisa disebut dengan berdaya. Pemberdayaan mempunyai 

makna “berdaya” atau memperoleh kekuatan/kemampuan dari suatu 

komunitas. Menurut Chamber (1995), pemberdayaan masyarakat 

adalah konsep pembanguan ekonomi yang merangkum nilai-nilai mas- 

yarakat untuk membangun paradigma baru dalam pembangunan yang 

bersifat people centered, participatory, empowerment and sustain- 

able. Oleh karena itu, pemberdayaan merupakan satu model yang 

menggabungkan kebutuhan dasar (basic need)dengan kebutuhan ber- 

sama untu mencapai satu kesejahteraan bersama (welfare). 

Pemberdayaan masyarakat (empowerment) sebagai strategi al- 

ternative dalam pembangunan, banyak berkembang dalam berbagai 

literatur dan pemikiran walaupun kenyataannya belum secara maksimal 

dalam implementasinya. Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat 

merupakan hal banyak dibicarakan masyarakat karena terkait dengan 

kemajuan dan perubahan bangsa ini ke depan apalagi apabila dikaitkan 

dengan skill masyarakat yang masih kurang akan sangat menghambat 

pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Sumodiningrat (2000) mengatakan 

pemberdayaan sebenarnya merupakan istilah yang khas Indonesia 

daripada Barat. Di Barat istilah tersebut diterjemahkan sebagai em- 

powerment, dan istilah itu benar tapi tidak tepat. Pemberdayaan yang 
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kita maksud adalah memberi “daya” bukan “kekuasaan” daripada 

“pemberdayaan” itu sendiri. Barangkali istilah yang paling tepat adalah 

“energize” atau katakan memberi “energi”. Pemberdayaan adalah pem- 

berian energi agar yang bersangkutan mampu untuk bergerak secara 

mandiri. 

Bertolak pada kedua pendapat diatas dapat dipahami bahwa 

untuk konteks Barat apa yang disebut dengan empowerment lebih 

merupakan pemberian kekuasaan daripada pemberian daya. Pe- 

ngertian tersebut sangat wajar terbentuk, mengingat lahirnya konsep 

pem-berdayaan di Barat merupakan suatu reaksi atau pergulatan 

kekuasaan, sedangkan dalam konteks Indonesia apa yang disebut 

dengan pember-dayaan merupakan suatu usaha untuk memberikan 

daya, atau me-ningkatkan daya (Winarni, 1998:75-76). 

Pemberdayaan mempunyai dua pengertian secara keseluruhan. 

Pertama, pengertian tentang kekuasaan dimana kekuasaan bukan 

hanya tentang politik melainkan kekuasaan batas kelompok lemah 

untuk menentukan nasib hidup sendiri. Kedua, kelompok lemah, di- 

artikan sebagai objek dalam suatu proses pemberdayaan sehingga 

mereka bisa berdaya dan bisa menentukan kualitas kehidupannya baik 

secara individu maupun kelompok. Hal ini sejalan dengan pendapat 

Alfitri (2011:21) yang menyatakan bahwa pemberdayaan pada 

dasarnya menempatkan masyarakat sebagai pusat perhatian dan 

sekaligus pelaku utama pembangunan. Paradigma pemberdayaan 

adalah pembangunan yang berpusat pada rakyat dan merupakan 

proses pembangunan yang mendorong prakarsa masyarakat yang 

berakar dari bawah. 

Pemberdayaan tidak hanya menumbuhkan dan mengembangkan 

nilai tambah ekonomi, tetapi juga nilai tambah sosial dan nilai tambah 

budaya. Artinya, pemberdayaan adalah sebuah konsep pembangunan 

ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Craig dan Mayo dalam 

Alfitri (2011:22) mengatakan bahwa konsep pemberdayaan termasuk 

dalam pengembangan masyarakat dan terkait dengan konsep: ke- 

mandirian (self help), partisipasi (participation), jaringan kerja (net- 

working), dan pemerataan (equity). 

Hikmat (2001) mengemukakan pemberdayaan adalah suatu 
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aktifitas refleksi, suatu proses yang mampu diinisiasikan dan diper- 

tahankan hanya oleh agen atau subyek yang mencari kekuatan atau 

penentuan diri sendiri (selfdetermination)”. Sementara proses lainnya 

hanya dengan memberikan iklim, hubungan, sumber-sumber dan alat- 

alat prosedural yang melaluinya masyarakat dapat meningkatkan ke- 

hidupannya. Pemberdayaan merupakan sistem yang berinteraksi de- 

ngan lingkungan sosial dan fisik. 

Menurut Sumaryadi (2005:11) pemberdayaan masyarakat ada- 

lah upaya mempersiapkan masyarakat seiring dengan langkah mem- 

perkuat kelembagaan masyarakat agar mereka mampu mewujudkan 

kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan dalam suasana keadilan 

sosial yang berkelanjutan. Lebih lanjut dikatakannya bahwa pember- 

dayaan masyarakat sebagai berikut: 

1. Membantu pengembangan manusiawi yangautentik dan integral 

dari masyarakat lemah, rentan, miskin perkantoran, masya- 

rakat adat yang terbelakang, kaum muda pencari kerja, kaum 

cacat dan kelompok wanita yang didiskriminasikan/dike- 

sampingkan. 

2. Memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat tersebut 

secara sosial ekonomis sehingga mereka dapat lebih mandiri 

dan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka, namun 

sanggup berperan serta dalam pengembangan masyarakat. 

Dari pendapat tersebut, maka pemberdayaan masyarakat ada- 

lah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan 

masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu mele- 

paskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. 

Hogan dalam Adi (2008:85) menggambarkan proses pemberda- 

yaan yang berkesinambungan sebagai suatu siklus yang terdiri dari 

lima tahapan utama. Kelima tahapan tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Menghadirkan kembali pengalaman yang memberdayakan 

(recall depowering/empowering experience). 

2. Mendiskusikan alasan mengapa terjadi pemberdayaan dan 

penidakberdayaan (discuss reason for depowerment/empo- 

werment). 

3. Mengidentifikasikan suatu masalah ataupun proyek (identify 

one problem or project). 
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4. Mengidentifikasikan basis daya yang bermakna untuk melaku- 

kan perubahan (identify useful power bases). 

5. Mengembangkan rencana-rencana aksi dan mengimplemen- 

tasikannya (develop and implement action plans). 

Wrihatnolo dan Dwidjowijoto (2007: 119-120) mengemukakan 

bahwa terdapat 3 (tiga) strategi dalam pemberdayaan. Ketiga strategi 

tersebut adalah: 

1. Pemberdayaan yang hanya berkutat di daun dan ranting atau 

pemberdayaan konformis. Struktur sosial, ekonomi, dan politik 

dianggap given, pemberdayaan masyarakat hanya dilihat se- 

bagai upaya meningkatkan daya adaptasi terhadap struktur 

yan sudah ada. Bentuknya berupa mengubah mental yang tidak 

berdaya dan pemberian bantuan baik modal maupun subsidi. 

2. Pemberdayaan yang hanya berkutat di batang/pemberdayaan 

reformi. Pemberdayaan difokuskan pada upaya peningkatan 

kinerja opersional dengan membenahi pola kebijakan pening- 

katan kualitas sumber daya manusia, penguatan lembaga dan 

sebagainya. 

3. Pemberdayaan yang berkutat di akar (pemberdayaan struk- 

tural), bahwa ketidakberdayaan masyarakat disebabkan oleh 

struktur sosial, politik, budaya, dan ekonomi yang kurang mem- 

berikan peluang bagi kaum lemah. 

Menurut Aziz dkk (2005:169) pemberdayaan adalah sebuah 

konsep yang fokusnya adalah kekuasaan. Pemberdayaan secara sub- 

stansial merupakan proses memutus (breakdown) dari hubungan antara 

subjek dan objek. Proses ini mementingkan pengakuan subjek akan 

kemampuan atau daya yang dimiliki objek. Secara garis besar proses 

ini melihat pentingnya mengalirkan daya darisubjek ke objek. Hasil 

akhir dari pemberdayaan adalah beralihnya fungsi individu yang semula 

objek menjadi subjek (yang baru), sehingga relasi sosial yang nantinya 

hanya akan dicirikan dengan relasi sosial antar subyek dengan subyek 

lain. 

Pada hakikatnya pemberdayaan merupakan penciptaan suasana 

atauiklimyangmemungkinkanpotensimasyarakatberkembang(enabling). 

Logika ini didasarkan pada asumsi bahwa tidak ada masyarakat yang 
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sama sekali tanpa memiliki daya. Setiap masyarakat pasti memiliki 

daya, akan tetapi kadang-kadang mereka tidak menyadari atau daya 

tersebut masih belum diketahui secara eksplisit. Oleh karena itu daya 

harus digali dan kemudian dikembangkan. Jika asumsi ini berkembang 

maka pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya, dengan 

cara mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan 

potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya. Di 

samping itu hendaknya pemberdayaan jangan menjebak masyarakat 

dalam perangkap ketergantungan (charity), pemberdayaan sebaliknya 

harus mengantarkan pada proses kemandirian (Winari, 1998:76). 

 
B. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat 

Dalam setiappelaksanaan suatuprogram pastimempunyai maksud 

tujuan dan manfaat dari program tersebut. Pemberdayaan diartikan 

sebagai suatu proses untuk mencapai satu tujuan tertentu, baik itu 

kesejahteraan, keseimbangan dalam mencapai keadilan sosial di 

masyarakat tertentu. Beberapa ahli mendeskripsikan pemberdayaan 

sebagai satu tujuan. Menurut Mardikanto (2014:202) tujuan pember- 

dayaan masyarakat ada enam poin, yaitu: 

1. Perbaikan kelembagaan (better institution). 

Dengan perbaikan kegiatan/tindakan yang dilakukan, diharap- 

kan akan memperbaiki kelembagaan, termasuk pengembangan 

jejaring kemitraan usaha. 

2. Perbaikan usaha (better business). 

Perbaikan pendidikan (semangat belajar), perbaikan aksesi- 

bilitas, kegiatan dan perbaikan kelembagaan, diharapkan akan 

memperbaiki bisnis yang dilakukan. 

3. Perbaikan pendapatan (better income). 

Dengan terjadinya perbaikan bisnis yang dilakukan, diharap- 

kan akan dapat memperbaiki pendapatan yang diperolehnya, 

termasuk pendapatan keluarga dan masyarakatnya. 

4. Perbaikan lingkungan (better environment). 

Perbaikan pendapatan diharapkan dapat memperbaiki ling- 

kungan (fisik dan sosial), karena kerusakan lingkungan sering- 
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kali disebabkan oleh kemiskinan atau pendapatan yang 

terbatas. 

5. Perbaikan kehidupan (better living) 

Tingkat pendapatan dan keadaan lingkungan yang membaik, 

diharapkan dapat memperbaiki keadaan kehidupan setiap 

keluarga dan masyarakat. 

6. Perbaikan masyarakat (better community) 

Kehidupan yang lebih baik, yang didukung oleh lingkungan 

(fisik dan sosial) yang lebih baik, diharapkan akan terwujud 

kehidupan masyarakat yang lebih baik pula. 

Dari pernyataan tersebut, berarti tujuan dari pemberdayaan mas- 

yarakat pada intinya untuk melakukan perbaikan aspek-aspek yang 

ada di dalam masyarakat, sehingga dapat merubah dan menjadikan 

kehidupan lebih baik dari sebelumnya. Untuk itu, dalam proses pem- 

berdayaan diperlukan partisipasi dari masyarakat agar program- 

progam pemberdayaan yang telah di susun dapat memberi manfaat 

bagi warga masyarakat dan lembaga itu sendiri. Dalam program pem- 

berdayaan masyarakat, partisipasi dari masyarakat sangat diperlukan. 

Partisipasi menurut United Nation dalam Karsidi (2004:4) di- 

artikan sebagai keikutsertaan masyarakat dalam perencanaan, pelak- 

sanaan, pemanfaataan hasil dan evaluasi program pemberdayaan. 

Istilah partisipasi sering juga diartikan dalam kaitannya dengan pem- 

bangunan, sebagai pembangunan masyarakat yang mandiri, per- 

wakilan, mobilitas sosial, pembagian sosial, yang merata terhadap hasil 

-hasil pembangunan, penetapan kelembagaan khusus, demokrasi 

politik dan sosial, reformasi sosial, atau bahkan yang disebut revolusi 

rakyat (Ramlan dalam Slamet, 1994:1). 

Sementara itu Webster dalam Mardikanto (2003:117) menyebut- 

kan partisipasi sebagai tindakan untuk “mengambil bagian”, yaitu 

kegiatan atau pernyataan untuk mengambil bagian dari kegiatan 

dengan maksud memperoleh manfaat”. Sedangkan dalam Kamus 

Sosiologi diartikan bahwa partisipasi merupakan “keikutsertan sese- 

orang di dalam kelompok sosial untuk mengambil bagian dari kegiatan 

masyarakatnya, diluar pekerjaan atau profesinya sendiri”. Undang- 

Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2004 menjelaskan Parti- 
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sipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat untuk meng- 

akomodasikan kepentingan mereka dalam proses penyusunan rencana 

pembangunan. Sedangkan menurut Mardikanto (2003:90), partisipasi 

adalah keikutsertaan seseorang atau sekelompok anggota masyarakat 

dalam suatu kegiatan. Dari penjelasan tersebut mengenai partisipasi, 

peneliti menyimpulkan partisipasi adalah keterlibatan seseorang atau 

sekelompok orang dalam suatu kegiatan tertentu, mulai dari perenca- 

naan program pemberdayaan, pelaksanaan sehingga manfaat yang di- 

dapat dari program pemberdayaan. 

Dengan begitu, partisipasi merupakan sebuah proses yang aktif, 

yang mengandung arti bahwa orang atau kelompok yang terkait untuk 

mengambil inisiatif menggunakan kebebasan untuk melakukan hal 

tersebut. Dari definisi mengenai partisipasi masyarakat, kata kunci yang 

utama adalah adanya kesukarelaan anggota masyarakat untuk terlibat 

atau melibatkan diri. Berkaitan dengan tingkat kesukarelaan masyarakat 

untuk berpartisipasi, Dusseldorp (1981) membedakan adanya bebe- 

rapa jenjang kesukarelaan, antara lain: 

1. Partisipasi spontan, yaitu peran serta yang tumbuh karena moti- 

vasi intrinsik berupa pemahaman, penghayatan, dan keyakinan 

sendiri. Jadi partisipasi bentuk ini terjadi tanpa adanya pemak- 

saan dari pihak luar. 

2. Partisipasi terinduksi, yaitu peran serta yang tumbuh karena 

terinduksi oleh adanya motivasi ekstrinsik berupa bujukan, 

pengaruh atau dorongan dari luar meskipun yang bersangkutan 

tetap memiliki kebebasan penuh untuk berpartisipasi. 

3. Partisipasi tertekan oleh kebiasaan, yaitu peran serta yang tum- 

buh karena adanya tekanan yang dirasakan sebagaimana 

layaknya warga masyarakat pada umumnya, atau peranserta 

yang dilakukan untuk mematuhi kebiasaan, nilai-nilai, atau 

norma-norma yang dianut oleh masyarakat setempat. Jika tidak 

berperanserta, khawatir akan tersisih atau dikucilkan masya- 

rakatnya. 

4. Partisipasi tertekan oleh alasan sosial ekonomi, yaitu peran 

serta yang dilakukan karena takut akan kehilangan status sosial 

atau menderita kerugian tidak memperoleh bagian manfaat dari 

kegiatan yang dilaksanakan. 
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5. Partisipasi tertekan oleh peraturan, yaitu peran serta yang 

dilakukan karena takut menerima hukuman dari peraturan atau 

ketentuan yang sudah diberlakukan. 

Raharjo dalam Mardikanto (2014:183), menjelaskan ada tiga 

variasi bentuk partisipasi ditunjukan masyarakat, juga berkaitan dengan 

kemauan politik (political will) penguasa untuk memberikan kesem- 

patan kepada masyarakat untuk berpartisipasi, yaitu: 

1. Partisipasi terbatas, yaitu partisipasi yang hanya digerakkan 

untuk kegiatan-kegiatan tertentu demi tercapainya tujuan pem- 

bangunan, tetapi untuk kegiatan tertentu yangdianggap menim- 

bulkan kerawanan bagi stabilitas nasional dan kalangan pem- 

bangunan diatasi. Jadi kegiatan yang di lakukan di sini tidak 

yang begitu berat dan menimbulkan hal-hal yang dapat mem- 

bahayakan stabiltas nasional 

2. Partisipasi penuh (full schale participation), artinya partisipasi 

seluas-luasnya dalam segala aspek kegiatan pembangunan. Di 

sini keikutsetaan anggota akan program pemberdayaan mas- 

yarakat sangat luas. 

3. Mobilisasi tanpa partisipasi, artinya partisipasi yang dibangkit- 

kan pemerintah (penguasa), tetapi masyarakat sama sekali tidak 

diberi kesempatan untuk mempertimbangkan kepentingan 

pribadinya dan tidak diberi kesempatan untuk turut mangajukan 

tututan maupun mempengaruhi jalannya kebijaksanaan peme- 

rintah. 

 
C. Tahapan Pemberdayaan 

Pemberdayaan bersifat berkelanjutan, dimana teknik-teknik da- 

lam tahapan pemberdayaan sangat diperlukan untuk mencapai keber- 

hasilan dalam program-program pemberdayaan masyarakat. Menurut 

Wahab, dkk (2002: 81-82) ada tiga pendekatan yang dapat dilakukan 

dalam empowerment, yaitu: 

1. The welfare approach, pendekatan ini mengarah pada pen- 

dekatan manusia dan bukan memperdaya masyarakat dalam 

mengahadapi proses politik dan kemiskinan rakyat, tetapi justru 

untuk memperkuat keberdayaan masyarakat dalam pende- 
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katan centrum of power yang dilatarbelakangi kekuatan 

potensi lokal masyarakat. 

2. The development approach, pendekatan ini bertujuan untuk 

mengembangkan proyek pembangunan untuk meningkatkan 

kemampuan, kemandirian dan keberadaan masyarakat. 

3. The empowerment approach, pendekatan yang melihat 

bahwa kemiskinan sebagai akibat dari proses politik dan ber- 

usaha memberdayakan atau melatih rakyat untuk mengatasi 

ketidakberdayaan. 

Menurut Suharto (2009:218-219), pelaksanaan proses dan pen- 

capaian tujuan pemberdayaan masyarakat dapat dicapai melalui pene- 

rapan pendekatan pemberdayaan yang disingkat menjadi 5P, yaitu: 

1. Pemungkinan; menciptakan suasana atau iklim yang memung- 

kinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Pem- 

berdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat- 

sekat kultural dan struktural yang menghambat. 

2. Penguatan; memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang 

dimiliki masyarakat dalammemecahkanmasalahdanmemenuhi 

kebutuhan-kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu me- 

numbuhkembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan 

diri masyarakat yang menunjang kemandirian. 

3. Perlindungan; melindungi masyarakat terutama kelompok- 

kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok yang kuat, 

menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang(apalagi 

tidak sehat) antara yang kuat dan yang lemah untuk mencegah 

terjadinya eksploitasi kelompokkuat terhadap kelompok lemah. 

Pemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan segala jenis 

diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan rakyat. 

4. Penyokongan; memberikan bimbingan dan dukungan agar 

masyarakat mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas 

kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong mas- 

yarakat agar tidak terjatuh ke dalam posisi yang semakin lemah 

dan terpinggirkan. 

5. Pemeliharan; memelihara kondisi yang kondusif agar tetap 

terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai 
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kelompok dalam masyarakat. Pemberdayaan harus mampu 

menjamin keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan 

setiap orang memperoleh kesempatan berusaha. 

Sulistiyani (2004: 83-84) menyatakan bahwa proses belajar 

dalam rangka pemberdayaan masyarakat akan berlangsung secara 

bertahap. Tahap-tahap yang harus dilalui tersebut meliputi: 

1. Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku 

menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuh- 

kan peningkatan kapasitas diri. 

2. Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, 

kecakapan, ketrampilan agar terbuka wawasan dan pemberian 

ketrampilan dasar sehingga dapat mengambil peran di dalam 

pembangunan. 

3. Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan, kete- 

rampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan untuk 

mengatarkan pada kemandirian. 

Rubin dalam Sumaryadi (2005: 94-96) mengemukakan 5 prinsip 

dasar dari konsep pemberdayaan masyarakat sebagai berikut: 

1. Pemberdayaan masyarakat memerlukan break-even dalam 

setiap kegiatan yang dikelolanya, meskipun orientasinya ber- 

beda dari organisasi bisnis, dimana dalam pemberdayaan 

masyarakat keuntungan yang diperoleh didistribusikan kembali 

dalam bentuk progam atau kegiatan pembangunan lainnya. 

2. Pemberdayaan masyarakat selalu melibatkan partisipasi mas- 

yarakat baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan yang 

dilakukan. 

3. Dalam melaksanaan progam pemberdayaan masyarakat, 

kegiatan pelatihan merupakan unsur yang tidak bisa dipisahkan 

dari usaha pembangunan fisik. 

4. Dalam implementasinya, usaha pemberdayaan harus dapat 

memaksimalkan sumber daya, khususnya dalam hal pembia- 

yaan baikyangberasal dari pemerintah, swasta maupun sumber- 

sumber lainnya. 

5. Kegiatan pemberdayaan masyarakat harus dapat berfungsi 

sebagai penghubung antara kepentingan pemerintah yang 
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bersifat makro dengan kepentingan masyrakat yang berkepen- 

tingan mikro. 

 
D. Teknik Pemberdayaan Secara Partisipatif 

Pemberdayaan dan partisipasi merupakan strategi yang sangat 

potensial dalam rangka meningkatkan sosial, ekonomi dan lingkungan. 

Oleh karena itu perlu ditekankan tentang pentingnya pendekatan al- 

ternative berupaya pendekatan pembangunan yang diawali oleh proses 

pemberdayaan lokal (Craig dan Mayo, 1995:100). Dalam pember- 

dayaan masyarakat, faktor yang paling penting adalah bagaimana 

mendudukan masyarakat pada posisi pelaku (subjek) pembangunan 

yang aktif, bukan hanya penerima yang pasif. Konsep gerakan pe- 

ngembangan masyarakat dalam pembangunan mengutamakan inistiatif 

dan kreasi masyarakat dengan strategi pokok adalah memberi ke- 

kuataan kepada masyarakat. 

Faktor kunci dalam upaya pemberdayaan masyarakat dalam 

memperluas informasi guna meningkatkan potensi dankehidupanwarga 

desa Pantai Raja adalah terletak pada partisipasi masyarakat itu sendiri. 

Oleh karena itu, maka sebelum upaya-upaya pemberdayaan dilakukan, 

sebaiknya terlebih dahulu dipahami apa saja yang menajdi faktor 

pendorong masyarakat untuk mau berpartisipasi secara penuh dalam 

setiap kegiatan. 

Ife (1995:113-114) mengindikasikan ada lima kondisi yang perlu 

diperhatikan dalam rangka mendorong tingkat partisipasi masyarakat 

dalam rangka community development. Kelima yang dimaksud 

adalah: 

1. People will participate if they feel the issue or activity is 

important. Seseorang akan berpartisipasi apabila masalah 

atau aktivitas yang akan dilaksanakan dianggap penting oleh 

mereka. Sehingga satu hal yang perlu dilakukan adalah ba- 

gaimana membuat masyarakat melihat penting satu masalah 

dan kegiatan yang akan dilakukan dalam menyikapi masalah 

tersebut. 

2. Condition for paticipatision if the people must feel that 

their action will make a different. Kondisi dari partisipasi 
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adalah masyarakat harus merasa bahwa aksi atau kegiataan 

yang akan mereka kerjakan akan membawa pada perubahan. 

Apabila masyarakat tidak percaya bahwa aksi atau kegiataan 

mereka dapat membawa perubahan terhadap lingkungan se- 

kitarnya, maka partisipasi yang dilakukan sangatlah kecil. 

3. Difference from of participation must be acknowledge and 

valued. Perbedaan bentuk partisipasi haruslah diakui dan 

dihargai. 

4. People must be enable to participate, and supported in 

their participation. Masyarakat haruslah memungkinkan 

untuk berpartisipasi dan didukung dalam memberikan par- 

tisipasinya. 

5. The final condition for participation is that structures and 

process must not be alenting. Kondisi terakhir untuk par- 

tisipasi adalah proses dan struktur yang ada jangan sampai 

membuat seseorang merasa asing didalamnya. Hal ini meng- 

isyaratkan bahwa struktur yang mesti dibangun dalam mening- 

katkan partisipasi masyarakat harus mampu diterima semua 

masyarakat sehingga setiap individu mampu untuk memberikan 

partisipasinya. 

Partisipasi warga masyarakat dalam melaksanakan gerakan 

pembangunan tersebut harus selalu didorong dan ditumbuhkembang- 

kan secara bertahap, ajeg, dan berkelanjutan. Salah satu teknik pem- 

berdayaan masyarakat yang dapat diterapkan adalah participation 

rural appraisal (PRA). PRA adalah pendekatan dan metode untuk 

mengembangkan kemampuan warga lokal dalam membagi, mening- 

katkan, dan menganalisis pengetahuan mereka tentang kehidupan dan 

kondisi, serta merencanakan dan berbuat (Chambers, 1994:1). PRA 

memungkinkan orang-orang desa mengungkapkan dan menganalisis 

situasi mereka sendiri, dan secara merencanakan dan melaksanakan 

tekad itu di desanya sendiri (Chambers, R, 1992 dalam Mikkelson, 

2007:125). Istilah PRA menggambarkan jumlah pendekatan dan 

metode yang makin meningkat yang menjadikan masyarakat setempat 

dapat berbagi, meningkatkan, dan menganalisis pengetahuan mereka 

mengenai kehidupan dan keadaan, sehingga dapat berencana dan 

bertindak. 
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Di dalam PRA sendiri, kita akan mengenal beberapa prinsip 

untuk pengembangkan masyarakat. Diantaranya adalah belajar dari 

pengalaman masyarakat, berbuat bersama, menyeimbangkan, mem- 

buka kesadaran baru, penemuan dan membangun rasa percaya diri, 

solidaritas membangun kemitraan serta memperkaya pengetahuan dan 

budaya lokal. Beberapa hal tersebut memang penting jika berbicara 

tentang pemberdayaan masyarakat. Melalui PRA, kebiasaan digunakan 

untuk memperkuat dan memberdayakan kemampuan masyarakat 

pedesaan dan kelompok miskin. Utamanya untuk mengembangkan 

persepsi dan aspirasinya menggunakan aspirasi sendiri. Peningkatan 

kemampuan itu penting untuk mengatasi berbagai permasalahan yang 

dihadapi dengan sumber daya yang ada menuju perbaikan hidup secara 

wajar. Let a thousand flowers blooms, merupakan gambaran bahwa 

PRA fleksibel dengan berbagai inovasi dan modifikasi sesuai dengan 

kondisi, kemampuan dan pengalaman masing-masing. 

Chambers (1994:2) menyebutkan prinsip-prinsip PRA yang 

harus dijalankan adalah sebagai berikut: 

1. Masyarakat dipandang sebagai subjek, bukan objek. 

2. Praktisi berusaha menempatkan posisi sebagai insider bukan 

outsider. 

3. Dalam menentukan parameter standar, lebih baik mendekati 

benar dari pada benar-benar salah. 

4. Masyarakat yang membuat peta, model, diagram, pengurutan, 

memberi angka atau nilai, mengkaji atau menganalisis, mem- 

berikan contoh, mengindentifikasi masalah, menyeleksi prioritas 

masalah, menyajikan hasil, mengkaji ulang dan merencanakan 

kegiataan aksi. 

5. Pelaksanaan evaluasi, termasuk penentuan indikator keber- 

hasilan dilakukan secara partisipatif. 

Adapun teknik-teknik participation rural appraisal (PRA) me- 

liputi: 

1. Uraian data sekunder atau analisa data dasar 

2. Pemetaan prasarana, bangunan, ruangan, sumber daya alam 

dan lokasi. 
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3. Observasi langsung terhadap dinamika sosial 

4. Analisis pola penggunaan waktu 

5. Kalender musim dan profil perubahan 

6. Diskusi kelompok terarah 

7. Profil sejarah 

8. Analsisi pola keputusan. 

9. Studi kasus atau cerita tentang kehidupan 

10. Bagian hubungan antar pihak (diagram venn) 

11. Peta mobilisasi klien masyarakat 

12. Pengurutan potensi atau kekayaan 

13. Bagian alur input-ouput 

14. Pengorganisasian masalah 

Setiap teknik PRA sangat fleksibel untuk digunakan dalam 

berbagai kegiataan bersama masyarakat karena sifatnya situasional 

dan kontekstual. Salah satu teknik dapat digunakan untuk berbagai 

tujuan bersama masyarakat, atau untuk satu tujuan perlu menggunakan 

beberapa teknik PRA. 

 
E. Tinjauan tentang Prinsip Program Pemberdayaan 

Istilah program dalam Kamus istilah Pekerjaan Sosial adalah 

rencana yang telah diolah dengan memperhatikan faktor-faktor 

kemampuan, ruang, waktu, dan urut-urutan penyelengaraannya secara 

tegas dan teratur, sehingga menjawab pertanyaan tentang siapa, 

dimana, dan bagaimana. Sedangkan pengertian program menurut 

Panglaykim dan Hazil dalam Kasni (1987:45) yaitu:campuran antara 

kebijaksanaan dan prosedur yang biasanya didukung oleh budget dan 

dimaksudkan untuk me-netapkan suatu rangkaian tindakan di masa 

denat dan jauh. Tjokroamidjojo (dalam Kasni 1987:45) menyatakan 

program adalah: program is taken to mean from organized social 

activity with a specific objective, limited in space and time if of- 

ten consist of an interrelated of project an usually limited to one 

or more on going organizations and actives atau “program adalah 

suatu bentuk aktifitas sosial yang telah terorganisasi dengan tujuan 
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tertentu, terbatas dalam suatu tempat dan waktu, jika program berhu- 

bungan degan suatu proyek biasanya terhadap satu atau lebih dari 

kegiataan organisasi”. 

Sehubungdenganrumusan Tjokroamidjojodalam Kasni (2007:45) 

merumuskan kegiataan: kegiataan adalah suatu rangkaian gerak tin- 

dakan (action) atau pekerjaan dari suatu aktifitas kerjasama antara 

unsur-unsur tenaga manusia, barang dan waktu serta kegiataan- 

kegiataan yang bersifat pembangunan dan menghasilkan Out-put yang 

dijadikan suatu sasaran tertentu”. 

Dalam melakukan program-program yang ditujukan sebagai 

upaya pemberdayaan masyarakat setidaknya harus memenuhi empat 

hal pokok seperti yang dikemukakan oleh Sumodinigrat (2007:5), 

yaitu: 

1. Bantuan dana sebagai modal usaha 

2. Pembangunan prasarana sebagai pendukung pengembangan 

kegiataan. 

3. Penyediaan sarana untuk memperlancar pemasaran hasil 

produksi barang dan jasa masyarakat. 

4. Pelatihan bagi aparat dan pemerintah. 

 
F. Prinsip-Prinsip Kegiatan Pemberdayaan 

Beberapa prinsip pelaksanaan menurut Purba (2002:86-88), 

yaitu: 

1. Prinsip pengetahuan yang terabaikan (keberpihakan). Dalam 

melaksanakan suatu program/kegiataan harus melibatkan 

semua pihak yang ada dalam kehidupan sosial komunitas 

tersebut tanpa memandang perbedaan lapisan sosial, jenis 

kelamin, dan kelompok usia. 

2. Prinsip keberlanjutan. Prinsip menjadi penting karena program 

community development tidak langsung berhenti tanpa ada 

keberlanjutan. Oleh karena itu kegiataan program terus harus 

dilakukan, dimonitor dan dievaluasi secara terus menertus, dan 

diperbaiki baik kualitas maupun kuantitas kegiatannya, sehingga 

program akan menjadi sempurna. 
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3. Prinsip saling belajar dan menghargai perbedaan. Bahwa 

pelaksanaan kegiataan bukanlah untuk menunjukkan keahlian 

seseorang atau sekelompok orang, melainkan kerja bersama, 

dan setiap pihak yang terlibat saling memberi dan saling belajar 

dari kegiataan bersama. Seringkali dalam pelaksanaannya ada 

perbedaan-perbedaan pendapat dan teknik namun perbedaan 

terus ditanggapi sebagai pengkayaan kegiatan tersebut, yang 

penting adalah bagaimana menyikapi dan menyepakati tersebut 

secara lebih arif dan bijaksana. 

4. Prinsip partisipatif. Harus dipahami bahwa pelaksanaan ke- 

giatan bukanlah milik segolongan orang atau kepentingan pihak 

tertentu saja, tetapi merupakan kepentingan bersama dan 

merupakan hasil keputusan bersama, yang hasilnya akan di- 

rasakan manfaatnya oleh semua pihak yang berkepentingan. 

5. Prinisp warga komunitas sebagai pelaksana, orang luar sebagai 

fasilitator. Dalam pelaksanaan orang luar harus menyadari 

bahwa mereka hanya berperan sebagai fasilitator bukanlah 

guru, penyuluh atau instruktur serta pelaksana kegiatan ter- 

sebut. Seharusnya semua pelaksana kegiataan diputuskan dan 

dilaksanakan oleh masyarakat sendiri. 

6. Prinsip belajar dari kesalahan. Dalam melaksanakan kegiataan 

sering kali ditemui berbagai kesalahan yang menyebabkan 

kegagalan pelaksanaan kegiatan tersebut, namun kesalahan 

semacam ini tidak perlu ditanggapi sebagai kegagalan keselu- 

ruhan kegiataan program, dan yang harus dilakukan bahwa 

kesalahan tersebut adalah pengalaman berharga yang perlu 

dipelajari, agar hal tersebut tidak terulang dikemudian hari. 

Prinsip-prinsip ini berlaku dalam pelaksanaan semua program 

sesuai dengan rencana yang telah disepakati bersama oleh semua pihak, 

khusunya warga komunitas yang bersangkutan. 
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BAB II 

MODAL SOSIAL 

 

 

 

 
A. Pengertian Modal Sosial 

Modal sosial adalah sebuah istilah yangtelah diperkenalkan sejak 

tahun 70-an yang dipopulerkan oleh Pierre Bourdieu dan kemudian 

dilanjutkan oleh James Coleman pada tahun 1980-an. Hingga pada 

tahun 1990-an, konsep ini mulai banyak digunakan oleh berbagai 

kalangan dengan dukungan berbagai riset ilmiah maupun aplikatif. 

Bourdieu mendefinisikan bahwa modal sosial adalah sumber- 

daya, aktual atau maya, yang berkumpul pada seorang individu atau 

kelompok karenamemiliki jaringan tahan lamaberupa hubungan timbal 

balik perkenalan dan pengakuan yang sedikit banyak terinstitusionalkan 

(Field, 2003:23). 

Menurut Ronald Burt (2005:4) modal sosial adalah “certain 

people are connented to certain others, trusting certain other, 

obligated to support certain others, dependent on exchange with 

certain others” (orang-orang tertentu yang terhubung satu sama lain- 

nya, percaya kepada orang-orang lainnya, kebijakan untuk mendu- 

kung orang-orang tertentu, tergantung pada perubahan satu sama lain). 

Modal sosial dapat didefinisikan sebagai serangkaian nilai dan 

norma informal yang dimilki bersama diantara para anggota suatu 

kelompok masyarakat yang memungkinkan terjadinya kerjasama 

diantara mereka (Fukuyama, 2002: xii). Tiga unsur utama dalam modal 

sosial adalah trust (kepercayaan), reciprocal (timbal balik), dan 
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interaksi sosial. Trust (kepercayaan) dapat mendorong seseorang untuk 

bekerjasama dengan orang lain untuk memunculkan aktivitas ataupun 

tindakan bersama yang produktif. 

Trust merupakan produk dari norma-norma sosial kooperation 

yang sangat penting yang kemudian menunculkan modal sosial. Fuku- 

yama (2002), menyebutkan trust sebagai harapan-harapan terhadap 

keteraturan, kejujuran, perilaku kooperatif yang muncul dari dalam 

sebuah komunitas yang didasarkan pada norma-norma yang dianut 

bersama anggota komunitas-komunitas itu. 

Trust bermanfaat bagi pemerintah karena bisa diandalkan untuk 

mengurangi biaya (cost) dan konflik, hal ini melihat dimana dengan 

adanya trust tercipta kesediaan seseorang untuk menempatkan kepen- 

tingan kelompok diatas kepentingan individu. Adanya high-trust akan 

terlahir solidaritas kuat yang mampu membuat masing-masing individu 

bersedia mengikuti aturan, sehingga ikut memperkuat rasa kebersa- 

maan. Bagi masyarakat low-trust dianggap lebih inferior dalam perilaku 

kolektifnya. Jika low-trust terjadi dalam suatu masyarakat, maka 

campur tangan negara perlu dilakukan guna memberikan bimbingan 

(Fukuyama, 2002: xiii). 

Dalam pandangan Uphoff (Soetomo, 2006: 90), modal sosial 

dapat dilihat dalam dua kategori, fenomena struktural dan kognitif. 

Kategori struktural merupakan modal sosial yang terkait dengan be- 

berapa bentuk organisasi sosial khusus peranan, aturan, precedent 

dan prosedur yang dapat membentuk jaringan yang luas bagi kerja- 

sama dalam bentuk tindakan bersama yang saling menguntungkan. 

Modal sosial dalam kategori kognitif diderivasi dari proses 

mental dan hasil pemikiran yang diperkuat oleh budaya dan ideologi 

khususnya norma, nilai, sikap, kepercayaan yang memberikan kon- 

tribusi bagi tumbuhnya kerjasama khususnya dalam bentuk tindakan 

bersama yang salingmenguntungkan. Bentuk-bentuk aktualisasi modal 

sosial dalam fenomena struktural maupun kognitif itulah yang perlu 

digali dari dalam kehidupan masyarakat selanjutnya dikembangkan 

dalam usaha penigkatan taraf hidup dan kesejahteraan. 

Level mekanisme modal sosial dapat mengambil bentuk kerja- 

sama. Kerjasama sendiri merupakan upaya penyesuaian dan koordinasi 
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tingkah laku yang diperlukan untuk mengatasi konflik ketika tingkah 

laku seseorang atau kelompok dianggap menjadi hambatan oleh 

seseorang atau kelompok lain. Akhirnya tingkah laku mereka menjadi 

cocok satu sama lain. Perlu ditegaskan bahwa ciri penting modal sosial 

sebagai sebuah capital dibandingkan dengan bentuk capital lainnya 

adalah asal-usulnya yang bersifat sosial. Relasi sosial bisa berdampak 

negatif ataupun positif terhadap pembentukan modal sosial tergantung 

apakah relasi sosial itu dianggap sinergi atau kompetisi dimana keme- 

nangan seseorang hanya dapat dicapai diatas kekalahan orang lain 

(zero-sum game). 

Modal sosial bukanlah modal dalam arti biasa seperti harta keka- 

yaan atau uang, tetapi lebih mengandung arti kiasan, namun merupakan 

aset atau modal nyata yang penting dalam hidup bermasyarakat. 

Menurut para ahli modal sosial dapat didefinisikan sebagai kemampuan 

masyarakat untuk bekerja bersama, demi mencapai tujuan-tujuan 

bersama, di dalam berbagai kelompok dan organisasi. Menurut Hani- 

fan, dalam modal sosial termasuk kemauan baik, rasa bersahabat, sa- 

ling simpati, serta hubungan sosial dan kerjasama yang erat antara 

individu dan keluarga yang membentuk suatu kelompok sosial (Syabra, 

2003). 

Sedangkan Burt dalam Suparman (2012) mendefinisikan, modal 

sosial adalah kemampuan masyarakat untuk melakukan asosiasi (ber- 

hubungan) satu sama lain dan selanjutnya menjadi kekuatan yang sangat 

penting bukan hanya bagi kehidupan ekonomi akan tetapi juga setiap 

aspek eksistensi sosial yang lain. Sejalan dengan Fukuyama dalam 

Anconk (2007) menjelaskan bahwa modal sosial adalah serangkaian 

nilai-nilai atau norma-norma informal yang dimiliki bersama diantara 

para anggota suatu kelompok masyarakat yang memungkinkan 

terjalinnya kerja sama di antara mereka. 

Adapun menurut Cohen dan Prusak dalam Suparman (2012), 

modal sosial adalah sebagai setiap hubungan yang terjadi dan diikat 

oleh suatu kepercayaan (trust), kesaling pengertian (mutual under- 

standing), dan nilai-nilai bersama (shared value) yang mengikat 

anggota kelompok untuk membuat kemungkinan aksi bersama dapat 

dilakukan secara efisien dan efektif. Sependapat dengan penjelasan 
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dari Cohen dan Prusak, Hasbullah (2006) menjelaskan, modal sosial 

sebagai segala sesuatu hal yang berkaitan dengan kerja sama dalam 

masyarakat atau bangsa untuk mencapai kapasitas hidup yang lebih 

baik, ditopang oleh nilai-nilai dan norma yang menjadi unsur-unsur 

utamanya seperti trust (rasa saling mempercayai), hubungan timbal 

balik dan aturan-aturan kolektif dalam suatu masyarakat atau bangsa 

dan sejenisnya. 

Modal sosial juga adalah sebuah potensi yang dimana dapat 

meningkatkan kesadaran bersama tentang banyaknya kemungkinan 

peluang yang bisa dimanfaatkan dan juga kesadaran bahwa nasib 

bersama akan saling terkait dan ditentukan oleh usaha bersama yang 

dilakukan. Berbagai pandangan tentang kapital sosial tersebut di atas 

bukan sesuatu yang bertentangan. Ada keterkaitan dan saling mengisi 

sebagai sebuah alat analisa penampakan kapital sosial di masyarakat. 

Dengan menyimaktentangberbagai pengertian kapital sosial yangsudah 

dikemukakan di atas, kita bisa mendapatkan pengertian kapital sosial 

yang lebih luas yaitu berupa jaringan sosial, nilai dan norma dan ke- 

percayaan. 

Modal sosial ialah salah satu kepercayaan yang dapat diperoleh 

melalui hubungan vertikal dan horizontal. Hubungan vertikal dalam hal 

ini adalah bahwa pekerja migran menciptakan hubungan sosial yang 

baik dengan para pengusaha kecil konveksi di tempat mereka bekerja. 

Hal ini dimaksudkan untuk menimbulkan rasa percaya diantara para 

pengusaha dan pekerja sehingga menciptakan kerjasama yang baik 

dan saling menguntungkan dikedua belah pihak hubungan yang kedua 

adalah horizontal yaitu hubungan sosial dengan sesama pekerja migran 

dan masyarakat di sekitar mereka. Hubungan yang baik diantara se- 

sama pekerja migran dalam kelompoknya akan membangun rasa soli- 

daritas yang tinggi dan menimbulkan kepercayaan (trust). 

Putnam (1993:167) menjelaskan social capital here refers to 

features of social organization, such as trust, norms, and net- 

works, that can improve the efficiency of society by facilitating 

coordinated actions. Modal sosial sebagai seperangkat nilai-nilai, 

norma, dan kepercayaan yang mempermudah masyarakat bekerja 

sama secara aktif dan terkoordinasi untuk mencapai tujuan-tujuannya. 
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Konsep modal sosial dapat diterapkan pada tingkat individu, kelom- 

pok, bahkan Negara. Komunitas dalam masyarakat tersebut memba- 

ngun modal sosial melalui pengembangan hubunganhubungan yang 

aktif, partispasi demokrasi, penguatan komunitas, dan kepercayaan. 

 
B. Dimensi Modal Sosial 

Dimensi modal sosial disini membahas bahwa sebenarnya modal 

sosial (social capital) berbeda definisi dan terminologinya dengan 

modal manusia (human capital) (Fukuyama, 2002). Bentuk human 

capital adalah pengetahuan dan keterampilan manusia. Bentuk nyata 

dari human capital adalah dalam bentuk seperti halnya pendidikan di 

sekolah atau universitas, pelatihan programmer computer, kursus bahasa 

atau menyelenggarakan bentuk-bentuk pendidikan lainnya. Sedangkan 

modal sosial adalah kemampuan atau keahlian yangmuncul dari adanya 

kepercayaan umum di dalam sebuah masyarakat atau bagian-bagian 

tertentu di dalamnya. Modal sosial juga dapat dilembagakan dalam 

bentuk kelompok sosial paling kecil atau paling mendasar dan juga 

kelompok-kelompok masyarakat paling besar seperti halnya negara 

(bangsa). 

Dimensi modal sosial tumbuh di dalam suatu masyarakat yang 

didalamnya berisi nilai dan norma serta pola-pola interaksi sosial dalam 

mengatur kehidupan keseharian anggotanya (Woolcock dan Narayan, 

2000). Berdasarkan pendapat itu, Adler dan Kwon (2000) me- 

nyatakan, dimensi modal sosial adalah merupakan gambaran dari 

keterikatan internal yang mewarnai struktur kolektif dan memberikan 

keterkaitan satu sama lain dan keuntungan-keuntungan bersama dari 

proses dinamika sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Beberapa 

acuan nilai dan unsur yang merupakan modal sosial antara lain: sikap 

yang partisipatif, sikap yang saling memperhatikan, saling memberi 

dan menerima, saling percaya mempercayai dan diperkuat oleh nilai- 

nilai dan norma-norma yang mendukungnya. 

Unsur lain yang memegang peranan penting adalah kemauan 

masyarakat untuk secara terus menerus proaktif baik dalam memper- 

tahankan nilai, membentuk jaringan kerja sama maupun dengan pen- 

ciptaan kreasi dan ide-ide baru. Inilah bentuk dari jati diri modal sosial 
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yang sebenarnya yang mampu menopang kekuatan dalam kehidupan 

bermasyarakat. 

Menurut Hasbullah (2006:115), dimensi inti dari modal sosial 

terletak pada bagaimana kemampuan masyarakat untuk bekerja sama 

membangun suatu jaringan guna mencapai tujuan bersama. Kerja sama 

tersebut diwarnai oleh suatu pola hubungan timbal balik dan saling 

menguntungkan antara sesama individu yang dibangun di atas keper- 

cayaan dan ditopang oleh aturan norma-norma dan nilai-nilai sosial 

yang positif dan kuat. Kekuatan tersebut akan maksimal jika didukung 

oleh semangat proaktif membuat jalinan hubungan di atas prinsip- 

prinsip sikap yang partisipatif, sikap yangsaling memperhatikan, saling 

memberi dan menerima, saling percaya mempercayai dan diperkuat 

oleh nilai-nilai dan norma-norma yang mendukungnya. 

Bank Dunia dalam Santosa (2008:6), membagi modal sosial 

menjadi lima dimensi: Kelompok dan jejaring, kepercayaan dan Soli- 

daritas, kemampuan kerjasama dan bertindak bersama, informasi dan 

komunikasi, serta kerekatan dan keikutsertaan sosial. 

1. Kelompok dan jejaring : dukungan kelompok dan berbagai 

aktifitas dengan sesama anggota jejaring sangat penting mem- 

bangun modal sosial keterlibatan anggota kelompok untuk 

mengorganisasikan diri dan menggalang sumberdaya dalam 

menyelesaikan masalah-masalah bersama merupakan sebagian 

manfaat dari kelompok dan jejaring yang memperkuat modal 

sosial. Hubungan dapat meningkatkan kemampuan masya- 

rakat dalam memecahkan masalah secara bersama. 

2. Kepercayaan: trust; menerima perilaku antar individu yang 

mendukung terciptanya kerekatan sosial dan tindakan bersama 

yang lebih kuat. Kepercayaan dan solidaritas membentuk 

pemikiran dan sikap terhadap sesama anggota. 

3. Kemampuan kerjasama dan tindak bersama merupakan bentuk 

kemampuan kelompok dalam menyelesaikan masalah dan 

mencapai tujuan bersama. Dengan kemampuan kerjasama 

yang tinggi maka sebuah kelompok akan memiliki kekuatan 

dan kebersamaan yang tinggi. 

4. Informasi dan komunikasi merupakan bentuk dari interkasi 
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yang berperan penting untuk membangun modal sosial yang 

positif. Secara umum aliran komunikasi dan informasi ada dua 

yakni, aliran informasi dua arah (vertical) yaitu antara kelompok 

atau masyarakat dan penentu kebijakan merupakan hal penting 

bagi proses pembangunan serta relokasi. Aliran komunikasi 

dua arah (horisontal) memperkuat kapasitas masyarakat 

dengan menyediakan media untuk berbagi dan bertukar 

pengerahan dan ide. Dalam hal ini komunikasi dan informasi 

masyarakat atau kelompok yakni ketika menyelesaikan masa- 

lah dan menggas ide dengan melakukan dialog terbuka 

(musyawarah). Dengan adanya musyawarah sebuah komunitas 

akan merasa saling dihargai tanpa menghasilkan kecurigaan. 

5) Kerekatan dan keikutsertaan sosial ialah proses mewujudkan 

diri dalam individu untuk bersedia dan mampu bekerjsama, 

memenuhi kebutuhan bersama, tidak konfrotatif dan meng- 

hargai berbagai perbedaan kepentingan yang ada. Keikut- 

sertaan dan kerekatan mengurangi resiko konflik antar individu 

maupun antar kelompok dan mempromosikan akses yang adil 

terhadap hasil-hasil yang bisa dilihat dari partisipasi. 

 
C. Elemen-Elemen Modal Sosial 

Dilihat dari perspektif Sosiologi, maka elemen-elemen modal 

sosial terdiri dari beberapa hal. 

1. Jaringan Sosial (Social Network) 

Jaringan (networks) sosial adalah ikatan antarsimpul (orang atau 

kelompok) yangdihubungkan antarmedia (hubungan sosial). Hubungan 

sosial ini diikat oleh kepercayaan, bentuk strategis, dan bentuk mo- 

ralitas (Salim, 2008:73). Jaringan sosial terjadi karena adanya keter- 

kaitan (connectedness) antara individu dan komunitas. Keterkaitan 

terwujud di dalam beragam tipe kelompok pada tingkat lokal maupun 

pada tingkat yang lebih tinggi. Jaringan sosial yang kuat antara sesama 

anggota dalam kelompok, mutlak diperlukan dalam menjaga sinergi 

dan kekompakan. Apalagi jika kelompok sosial kapital itu bentuknya 

kelompok formal. 

Adanya jaringan-jaringan hubungan sosial antara individu dalam 
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modal sosial memberikan manfaat dalam konteks pengelolaan sumber 

daya milik bersama, karena hal tersebut dapat mempermudah koor- 

dinasi dan kerja sama untuk keuntungan yang bersifat timbal balik, 

itulah yang dikatakan Putnam dalam Lubis (2001) tentang jaringan 

sosial sebagai salah satu elemen dari modal sosial. 

Badaruddin (2005), menyatakan dengan pelibatan warga dalam 

jaringan sosial yang akan menjadi satuan sosial/organisasi lokal, maka 

terciptalah apa yang disebut dengan kemampuan warga kolektif me- 

ngalihkan kepentingan ‘saya’ menjadi ‘kita’, terbangunlah kekompakan 

dan solidaritas antar warga. Jaringan sosial yang meliputi: adanya 

partisipasi, pertukaran timbal balik, kerja sama dan keadilan (Lubis, 

2001). 

2. Kepercayaan (Trust) 

Sikap saling percaya (trust) sebagai salah satu elemen dari modal 

sosial adalah merupakan sikap salah satu dasar bagi lahirnya sikap 

saling percaya yang terbangun antar beberapa golongan komunitas 

dan merupakan dasar bagi munculnya keinginan untuk membentuk 

jaringan sosial (networks) yang akhirnya di mapankan dalam wujud 

pranata (institution). Adanya trust menyebabkan mudah dibina kerja 

sama yang saling menguntungkan, sehingga mendorongtimbulnya hu- 

bungan resiprokal. Kepercayaan adalah unsur penting dalam modal 

sosial yang merupakan perekat bagi langgengnya hubungan dalam 

kelompok masyarakat. Dengan menjaga suatu kepercayaan, orang- 

orang dapat bekerjasama secara efektif. 

Putnam dalam (Suharto, 2007) suatu bentuk keinginan untuk 

mengambil resiko dalam hubungan-hubungan sosialnya yang didasari 

oleh perasaan yakin bahwa yang lain akan melakukan sesuatu seperti 

yang diharapkan dan akan senantiasa bertindak dalam suatu pola 

tindakan yang saling mendukung. Paling tidak, yang lain tidak akan 

bertindak merugikan diri dan kelompoknya. Fukuyama (2002) ber- 

pendapat bahwa unsur terpenting dalam modal sosial adalah keper- 

cayaan yang merupakan perekat bagi langgengnya kerjasama dalam 

kelompok masyarakat. Dengan kepercayaan orang-orang akan bisa 

bekerjasama secara lebih efektif. 

Dalam pandangan Francis Fukuyama, trust adalah sikap saling 
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mempercayai di masyarakat yang memungkinkan masyarakat tersebut 

saling bersatu dengan yang lain dan memberikan kontribusi pada pe- 

ningkatan modal sosial. Tindakan kolektif yang didasari saling percaya 

akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berbagai bentuk dan 

dimensi terutama dalam konteks kemajuan bersama. Hal ini memung- 

kinkan masyarakat untuk bersatu dan memberikan kontribusi pada 

peningkatan modal sosial. Adanya jaminan tentang kejujuran dalam 

komunitas dapat memperkuat rasa solidaritas dan sifat kooperatif dalam 

komunitas. Pada aspek kepercayaan unsur-unsur seperti hubungan 

kekerabatan, posisi dan status sosial masih menjadi hal yang penting 

dalam melihat aspek kepercayaan. 

3. Nilai dan Norma 

Setiap kehidupansosial senantiasa ditandai dengan adanya aturan- 

aturan pokok yang mengatur perilaku anggota-anggota masyarakat 

yang terdapat di dalam lingkungan sosial tersebut. Norma terdiri dari 

pemahaman-pemahaman, nila-nilai, harapan-harapan dan tujuan- 

tujuan yang diyakini dan dijalankan bersama oleh sekelompok orang 

(komunitas). Norma dapat bersumber dari agama, panduan moral 

maupun standarstandar sekuler seperti halnya kode etik profesional. 

Aturan-aturan ini biasanya terinstitusionalisasi, tidak tertulis tapi dipa- 

hami sebagai penentu pola tingkah laku yang baik dalam konteks hubu- 

ngan sosial sehingga ada sangsi sosial yang diberikan jika melanggar. 

Dalam kehidupan manusia terdapat seperangkat pola hubungan 

yang tertata dengan baik yang tidak disamai dengan mahluk lain. Pola- 

pola tersebut meliputi; (a) segala sesuatu yang menjadi dasar-dasar 

tujuan kehidupan sosial ideal atas dasar polapola yang terbentuk 

didalam realitas sosial tersebut; (b) Sesuatu yang menjadi pola-pola 

pedoman untuk mencapai tujuan dari kehidupan sosial, yang didalam- 

nya terdapat seperangkat perintah dan larangan berikut sanksinya yang 

dinamakan sistem norma. Norma sosial akan menentukan kuatnya 

hubungan antar individu karena merangsang kohesifitas sosial yang 

berdampak positif bagi perkembangan masyarakat. Oleh karenanya 

norma sosial disebut sebagai salah satu modal sosial. 
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D. Fungsi Modal Sosial 

Modal sosial merupakan suatu komitmen dari setiap individu 

untuk saling terbuka, saling percaya, memberikan kewenangan bagi 

setiap orang yang dipilihnya untuk berperan sesuai dengan tanggung 

jawabnya. Sarana ini menghasilkan rasa kebersamaan, kesetia- 

kawanan, dan sekaligus tanggung jawab akan kemajuan bersama. 

Modal sosial mempunyai fungsi sebagai berikut: 

1) Alat untuk menyelesaikan konflik yang ada di dalam mas- 

yarakat. 

2) Memberikan kontribusi tersendiri bagi terjadinya integrasi 

sosial. 

3) Membentuk solidaritas sosial masyarakat dengan pilar kesu- 

karelaan. 

4) Membangun partisipasi masyarakat. 

5) Sebagai pilar demokrasi. 

6) Menjadi alat tawar menawar pemerintah. 

Lesser (2000) menambahkan bahwa modal sosial memiliki fungsi 

yang penting bagi masyarakat, karena: 

1) dapat memberi kemudahan dalam mengakses informasi bagi 

anggota komunitas. 

2) menjadi media “power sharing” atau pembagian kekuasaan 

dalam komunitas 

3) mengembangkan solidaritas 

4) memungkinkan pencapaian bersama, 

5) memungkinkan mobilitas sumber daya komunitas, 

6) membentuk prilaku kebersamaan dan berorganisasi komunitas 

Rahmat (2009) memiliki pandangan lain terkait modal sosial, 

dimana modal sosial bisa berperan banyak dalam pemberdayaan mas- 

yarakat, yaitu: 

1) Modal sosial membantu dalam mempersiapkan untuk suatu 

pekerjaan. 

2) Modal sosial dapat membantu dalam memberikan keteram- 

pilan dasar. 
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3) Modal sosial dapat membantu dalam membuka kesempatan 

memperbaiki nasib 

4) Modal sosial dapat membantu dalam menyediakan tenaga 

professional. 

5) Modal sosial dapat membantu memecahkan masalah masalah 

sosial 

6) Modal sosial dapat membantu dalam mentransmisi kebu- 

dayaan. 

7) Modal sosial dapat membantu dalam membentuk manusia yang 

berjiwa sosial. 

8) Modal sosial dapat membantu dalam mentransformasi kebu- 

dayaan. 

 
E. Unsur-Unsur Pokok Modal Sosial 

Di dalam suatu masyarakat, terdapat unsur-unsur pokok modal 

sosial yang kemudian akan menghasilkan seberapa besar kemampuan 

masyarakat atau asosiasi itu untuk bekerja sama membangun suatu 

jaringan untuk mencapai tujuan bersama. Dijelaskan dalam Hasbullah 

(2006) unsur-unsur pokok itu terdiri dari: 

a) Partisipasi dalam suatu jaringan 

Modal sosial tidak dibangun hanya oleh satu individu, melainkan 

akan terletak pada kecenderungan yang tumbuh dalam suatu kelompok 

untuk bersosialisasi sebagai bagian penting dari nilai-nilai yangmelekat. 

Modal sosial akan kuat tergantung pada kapasitas yang ada dalam 

kelompok masyarakat untuk membangun sejumlah asosiasi berikut 

membangun jaringannya. Salah satu kunci keberhasilan membangun 

modal sosial terletak pula pada kemampuan sekelompok orang dalam 

suatu asosiasi atau perkumpulan dalam melibatkan diri dalam suatu 

jaringan hubungan sosial. 

b) Resiprocity 

Modal sosial selalu diwarnai oleh kecenderungan saling tukar 

kebaikan antar individu dalam suatu kelompok atau antar kelompok 

itu sendiri. Pola pertukaran ini bukanlah sesuatu yang dilakukan secara 

resiprokal seketika seperti dalam proses jual beli, melainkan suatu 
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kombinasi jangka pendek dan jangka panjang dalam nuansa altru- 

ism (semangat untuk membantu dan mementingkan kepentingan or- 

ang lain). Seseorang atau banyak orang dari suatu kelompok memiliki 

semangat membantu yang lain tanpa mengharapkan imbalan seketika. 

c) Trust 

Trust atau rasa percaya (mempercayai) adalah suatu bentuk ke- 

inginan untuk mengambil resiko dalam hubungan-hubungan sosialnya 

yang didasari oleh perasaan yakin bahwa yang lain akan senantiasa 

bertindak dalam suatu pola tindakan yang saling mendukung, paling 

tidak, yang lain tidak akan bertindak merugikan diri dan kelompoknya 

(Putnam, 2002). 

d) Norma Sosial 

Norma sosial akan sangat berperan dalam mengontrol bentuk- 

bentuk perilaku yang tumbuh dalam masyarakat. Definisi norma itu 

sendiri adalah sekumpulan aturan yang diharapkan dipatuhi dan diikuti 

oleh anggota masyarakat pada suatu entitas sosial tertentu. Norma- 

norma ini biasanya terinstusionalisasi dan mengandung sanksi sosial 

yang dapat mencegah individu berbuat sesuatu yang menyimpang dari 

kebiasaan yang berlaku di masyarakatnya. 

e) Nilai-nilai 

Nilai adalah sesuatu ide yang telah turun-temurun dianggap benar 

dan penting oleh anggota kelompok masyarakat. Misalnya, nilai har- 

moni, prestasi, kerja keras, kompetisi dan lainnya merupakan contoh- 

contoh nilai yang sangat umum dikenal dalam kehidupan masyarakat. 

Pada kelompok masyarakat yang mengutamakan nilai-nilai harmoni 

biasanya akan senantiasa ditandai oleh suatu suasana yang rukun, indah, 

namun terutama dalam kaitannya dengan diskusi pemecahan masalah 

misalnya, tidak produktif. Modal sosial yang kuat juga sangat ditentu- 

kan oleh konfigurasi nilai yang tercipta pada suatu kelompok masya- 

rakat. Jika suatu kelompok memberi bobot tinggi pada nilai-nilai 

kompetisi, pencapaian, keterusterangan dan kejujuran maka kelompok 

masyarakat tersebut cenderung jauh lebih cepat berkembang dan maju 

dibandingkan pada kelompok masyarakat yang senantiasa menghin- 

dari keterusterangan, kompetisi dan pencapaian. 
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f) Tindakan yang Proaktif 

Salah satu unsur penting modal sosial adalah keinginan yang kuat 

dari para anggota kelompok untuk tidak saja berpartisipasi tetapi 

senantiasa mencari jalan bagi keterlibatan mereka dalam suatu kegiatan 

masyarakat. Ide dasar dari premise ini bahwa seseorang atau kelompok 

senantiasa kreatif dan aktif. Mereka melibatkan diri dan mencari 

kesempatan-kesempatan yang dapat memperkaya, tidak saja dari sisi 

material tetapi juga kekayaan hubungan-hubungan sosial dan meng- 

untungkan kelompok, tanpa merugikan orang lain, secara bersama- 

sama.Biasaya mereka cenderung tidak menyukai bantuan-bantuan 

yang sifatnya dilayani, melainkan lebih memberi pilihan untuk lebih 

banyak melayani secara proaktif. 

 
F. Tipologi Modal Sosial 

Modal sosial memiliki tipe dalam masyarakat, tipe ini berdasar- 

kan pada bentuk relasi atau hubungan antar masyarakat tersebut, dan 

memiliki pengaruh, dan posisi yang berbeda tergantungpada tipe hubu- 

ngan. Menurut Hasbullah (2006:25), ada dua jenis atau tipe modal 

sosial yang tercipta disuatu komunitas maupun pejabat publik. 

Pertama, modal sosial yang mengikat (bonding social capital) 

adalah ikatan-ikatan antara orang-orang dalam situasi yang sama 

misalnya anggota keluarga, teman dekat dan tetangga maupun ke- 

lompok yang homogen, dengan karaktersitik yang mengikat, seperti 

agama, ras dan kelas ekonomi-sosial. Modal sosial yang mengikat 

memiliki hubungan sosial yang kuat, namun bukan merefleksikan ke- 

mampuan masyarakat dalam memiliki modal sosial yang kuat (Sarosa, 

2005:10). Namun berhubungan emosional yang kuat ini lebih kearah 

inward looking, yaitu berorientasi pada anggota kelompoknya. Modal 

sosial yangmengikatini memiliki dampaknegatifyaitudapat menjadikan 

anggota kelompoknya cenderung konserfatif, me-nolak perubahan, 

hiarkis dalam struktur organisasi. Karena kelompok ini memiliki cara 

pandang sendiri dalam melakukan sesuatu karena mereka memiliki 

kerekatan sosial rendah dengan kelompok lain. 

Kedua, modal sosial yang menjembatani (bridging social capi- 
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tal) adalah ikatan-ikatan antara orang-orang yang situasinya tidak 

persis sama, misalnya teman jauh atau rekan kerja. 

Dari dua jenis modal sosial tersebut modal sosial hanya terlihat 

bagaimana interaksi maupun ikatan antara individu dengan satu sama 

lain jadi dapat diketahui bahwa konsep modal sosial bisa sebagai sarana 

menjembatani ini memiliki kekuatan atau kebaikan dalam menjalin 

kerjasama antara anggota suatu kelompok tertentu. 

Modal sosial merupakan salah satu konsep yang dianggap dapat 

mempercepat kemandirian masyarakat sehinga tercapai sebuah kese- 

jahteraan. Dinamika keanggotaan dan kegiatan yang ada di dalamnya 

yang menjadikannya sebagai kajian yang masih tetap menarik. 

Menurut Woolcook (2001) modal sosial memiliki tiga tipologi, 

yaitu: 

1. Terikat (Bonding) 

Tipe modal sosial yang ada pada masyarakat yang homogen 

dan cenderung eksklusif. Ikatan yang kuat di dalam sistem masyarakat 

sosial merupakan karakteristik yang menonjol (Hasbullah, 2006). Apa 

yang menjadi karakteristik dasar yang melekat pada tipologi ini, 

sekaligus sebagai ciri khasnya, dalam konteks ide, relasi dan perhatian, 

adalah lebih berorientasi ke dalam (inward looking) dibandingkan 

dengan berorientasi keluar (outward looking). 

Hasbullah (2006) menyatakan, pada mayarakat yang bonded 

atau inward looking atau sacred, meskipun hubungan sosial yang 

tercipta memiliki tingkat kohesifitas yang kuat, akan tetapi kurang 

merefleksikan kemampuan masyarakat tersebut untuk menciptakan 

dan memiliki modal sosial yang kuat. Kekuatan yang tumbuh sekedar 

dalam batas kelompok dalam keadaan tertentu, struktur hierarki feodal, 

kohesifitas yang bersifat bonding. Salah satu kehawatiran banyak pi- 

hak selama ini adalah terjadinya penurunan keanggotaan dalam per- 

kumpulan atau asosiasi, menurunnya ikatan kohesifitas kelompok, 

terbatasnya jaringan-jaringan sosial yang dapat diciptakan, menurunnya 

saling mempercayai dan hancurnya nilai-nilai dan norma-norma sosial 

yang tumbuh dan berkembang pada suatu entitas sosial. 

Jalinan kohesifitaskultural yangterciptabelumtentumerefleksikan 
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modal sosial dalam arti luas (beberapa dimensi). Ide dan nilai-nilai 

dalam masyarakat dibentuk oleh pengamalan kultural. Nuansa kehi- 

dupan adalah spektrum orthodoxy, di mana kohesifitas, kebersamaan, 

dan interaksi sosial cenderung lebih kuat dan intens, akan tetapi 

masyarakat itu sendiri didominasi oleh situasi yangsulit karena pengaruh 

yang kuat dari hirarki sosial di atasnya. Mereka yang kuat, kelas atau 

kepentingan, sering menggunakan apa yang dikatan sebagai kekerasan 

simbolik untuk memaksa masyarakat yang berada di bawah garisnya. 

Secara umum pola yang demikian ini akan lebih banyak mem- 

bawa pengaruh negatif dibandingkan dengan pengaruh positifnya. 

Kekuatan interaksi sosial terkadang berkecenderungan untuk menjauhi, 

menghindar, bahkan pada situasi yang ekstrim mengidap kebencian 

terhadap masyarakat lain di luar kelompok, group, asosiasi dan suku- 

nya. Oleh karena itu di dalam keikatannya dengan upaya pembangunan 

masyarakat di negara-negara berkembang saat ini, mengidentifikasi 

dan mengetahui secara seksama tentang kecenderungan dan konfigu- 

rasi modal sosial di masing-masing daerah menjadi salah satu kebutuhan 

utama. 

Dapat ditarik suatu benang merah bahwa, adalah keliru jika pada 

masyarakat tradisonal yang socially inward looking kelompok- 

kelompok masyarakat yang terbentuk dikatakan tidak memiliki modal 

sosial. Modal sosial itu ada, akan tetapi kekuatannya terbatas pada 

satu dimensi saja, yaitu dimensi kohesifitas kelompok. Kohesifitas 

kelompok yang terbentuk karena faktor keeratan hubungan emosional 

ke dalam yang sangat kuat. Keeratan tersebut juga disebabkan oleh 

pola nilai yang melekat dalam setiap proses interaksi yang juga berpola 

tradisional. 

Mereka juga miskin dengan prinsip-prinsip kehidupan masya- 

rakat modernyang mengutamakan efisiensi produktivitas dan kompetisi 

yang dibangun atas prinsip pergaulan yang egaliter dan bebas. Kon- 

sekuensi lain dari sifat dan tipologi ketertutupan sosial ini adalah sulitnya 

mengembangkan ide baru, orientasi baru, dan nilai-nilai serta norma 

baru yang memperkaya nilai-nilai dan norma yangtelah ada. Kelompok 

bonding social capital yang terbentuk pada akhirnya memiliki resis- 

tensi kuat terhadap perubahan. 
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Pada situasi tertentu, kelompok masyakakat yang demikian bah- 

kan akan menghambat hubungan yang kreatif dengan negara, dengan 

kelomok masyarakat lain, serta menghambat pembangunan masyarakat 

itu sendiri secarakeseluruhan. Dampak negatif lainyangsangat menonjol 

di era modern ini adalah masih kuatnya dominasi kelompok masyarakat 

bonding social capital yang mewarnai kehidupan masyarakat atau 

bangsa (Putman, Leonardi, Nanetti, 1993). Konsekuensi akan kuat 

pula tingkat akomodasi masyarakat terhadap berbagai perilaku pe- 

nyimpangan yang dilakukan oleh anggota kelompok terhadap ke- 

lompok lain atau negara, yang berada di luar kelompok mereka. 

2. Menjembatani (Bridging) 

Suatu ikatan sosial yang timbul sebagai reaksi atas berbagai ma- 

cam karakteristik kelompoknya. Social bridging bisa muncul karena 

adanya berbagai macam kelemahan yang ada di sekitarnya, sehingga 

mereka memutuskan untuk membangun kekuatan dari kelemahan. 

Bentuk modal sosial yang menjembatani ini biasa juga disebut bentuk 

modern dari suatu pengelompokan, group, asosiasi, atau masyarakat. 

Prinsip-prinsip pengorganisasian yang dianut didasarkan pada prinsip- 

prinsip universal tentang: (a) persamaan, (b) kebebasan, serta (c) nilai- 

nilai kemajemukan dan humanitarian (kemanusiaan, terbuka, dan man- 

diri) (Hasbullah, 2006). 

Sebagai konsekuensinya, masyarakat yang menyandarkan pada 

bridging social capital biasanya heterogen dari berbagai ragam unsur 

latar belakang budaya dan suku. Setiap anggota kelompok memiliki 

akses yang sama untuk membuat jaringan atau koneksi keluar 

kelompoknya dengan prinsip persamaan, kemanusiaan, dan kebebasan 

yang dimiliki. Bridging social capital akan membuka jalan untuk lebih 

cepat berkembang dengan kemampuan menciptakan networking yang 

kuat, menggerakkan identitas yang lebih luas dan reciprocity yang 

lebih variatif, serta akumulasi ide yang lebih memungkinkan untuk 

berkembang sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan yang lebih 

diterima secara universal. 

Mengikuti Colemen (1999), tipologi masyarakat bridging so- 

cial capital dalam gerakannya lebih memberikan tekanan pada dimensi 

fight for (berjuang untuk). Yaitu yang mengarah kepada pencarian 
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jawaban bersama untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh 

kelompok (pada situasi tertentu, termasuk problem di dalam kelompok 

atau problem yang terjadi di luar kelompok tersebut). Pada keadaan 

tertentu jiwa gerakan lebih diwarnai oleh semangat fight againts yang 

bersifat memberi perlawanan terhadap ancaman berupa kemungkinan 

runtuhnya simbul-simbul dan kepercayaan-kepercayaan tradisional 

yang dianut oleh kelompok masyarakat. Pada kelompok masyarakat 

yang demikian ini, perilaku kelompok yang dominan adalah sekedar 

sense of solidarity (solidarity making). 

Bentuk modal sosial yang menjembatani (bridging capital so- 

cial) umumnya mampu memberikan kontribusi besar bagi perkemba- 

ngan kemajuan dan kekuatan masyarakat. Hasil-hasil kajian di banyak 

negara menunjukkan bahwa dengan tumbuhnya bentuk modal sosial 

yangmenjembatani ini memungkinan perkembangan di banyak dimensi 

kehidupan, terkontrolnya korupsi, semakin efisiennya pekerjaan-pe- 

kerjaan pemerintah, mempercepat keberhasilan upaya penanggulangan 

kemiskinan, kualitas hidup manusia akan meningkatkan dan bangsa 

menjadi jauh lebih kuat. 

3. Jaringan Sosial (Social Linking) 

Ikatan modal sosial yang menjangkau orangorang yang sangat 

berbeda, bahkan berada di luar komunitasnya. Bentuk ini biasanya 

memberikan akses kepada organisasi atau sistim yang akan membantu 

masyarakat memperoleh sumberdaya untuk mendapatkan perubahan. 

Ikatan modal sosial ini, biasanya dihubungkan dengan organisasi seperti 

pemerintah, bank, ataupun lembaga penyandang dana yang ada di 

dalam atau luar masyarakat. Pada kelompok ini, kepercayaan terhadap 

pimpinan, akan sangat berdampak pada interaksi yang terjalin. Keper- 

cayaaan pimpinan diindikasikan dari pemimpin yang mendengar kebu- 

tuhan, memberikan perhatian, dan berkomitmen terhadap masyarakat 

(Scheffert et al., 2008). 
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A. Pemetaan Sosial sebagai Dasar Pemberdayaan 

Pemetaan sosial digunakan untuk menggambarkan atau menjelas- 

kan sesuatu yang abstrak dari suatu permasalahan. Secara harfiah 

makna “pemetaan” ialah merujuk pada proses, cara, perbuatan mem- 

buat peta, sedangkan kata “sosial” merujuk kepada interaksi dan 

masyarakat. Sedangkan menurut Netting, Kettner dan McMurty(1993) 

memberikan gambaran ringkas tentang pemetaan sosial. Mereka 

mendeksripsikan atau menjelaskan pemetaan sosial sebagai social 

profiling atau pembuatan profil suatu masyarakat (Suharto, 2005:82). 

Salah satu wujud atau hasil akhir pemetaan sosial lazimnya berupa 

suatu peta wilayah yang sudah diformat atau dirancang sesuai dengan 

fungsionalitasnya mencitrakan suatu image (gambaran) masalah sosial 

di tengah masyarakat. 

Pemetaan sosial (social mapping) diartikan juga untuk meng- 

identifikasi dan memahami struktur sosial (sistem kelembagaan dan 

individu) tata hubungan antar lembaga dan atau individu pada lingku- 

ngan sosial tertentu. Pemetaan sosial dapat juga diartikan sebagai so- 

cial profiling atau “pembuatan profil" suatu masyarakat. Identifikasi 

tata hubungan ini dapat dikaitkan dengan keberadaan pranata sebagai 

salah satu institusi di dalam kelembagaan sosial atau organisasi sosial 

dan atau sekitar komunitas yang dimaksud. Identifikasi tata hubungan 

inilah yang disebut dengan pemetaan atau mapping, yang memberikan 
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gambaran posisi pranata terhadap lembaga lain di dalam komunitas 

tersebut, sekaligus memberi gambaran bagaimana sifat hubungan antara 

pranata dengan lembaga-lembaga tersebut. 

Adapun tujuan utama membuat pemetaan sosial adalah di- 

perolehnya program prioritas dan alokasi sumber dalam penguatan 

kelompok sosial masyarakat dari pengaruh budaya-budaya luar secara 

efisien, efektif dan berkelanjutan. 

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu model pemba- 

ngunan bottom up dimana tujuannya adalah terciptanya masyarakat 

berdaya dan sejahtera. Pemberdayaan masyarakat hadir sebagai ja- 

waban atas kelemahan model pembangunan yang top down. 

Ide besar dari pemberdayaan masyarakat, yaitu menempatkan 

manusia sebagai subyek dalam dunianya sendiri. Karenanya pember- 

dayaan masyarakat secara umum diartikan sebagai upaya membantu 

masyarakat untuk mengembangkan kemampuannya sendiri, sehingga 

bebas dan mampu mengatur masalah dan mengambil keputusannya 

secara mandiri. 

Pemberdayaan masyarakat memiliki tahapan-tahapan, di an- 

taranya yaitu : 

1) Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku 

sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan 

kapasitas diri. 

2) Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, 

kecakapan-ketrampilan agar terbuka wawasan dan mem- 

berikan ketrampilan dasar sehingga dapat mengambil peran 

dalam pembangunan. 

3) Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan- 

ketrampilan sehinggaterbentukinisiatif dan kemampuaninovatif 

untuk mengantarkan pada kemandirian. 

Pada tahap penyadaran, salah satu aktifitas kuncinya adalah 

pemetaan sosial/social mapping. Social map adalah proses pengum- 

pulan dan penggambaran (profiling) data dan informasi, termasuk 

potensi, kebutuhan dan permasalahan (sosial, ekonomi, teknis dan 

kelembagaan) masyarakat (Chamber, 1992). Salah satu tujuan dari 
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pemetaan sosial, yaitu menggali informasi terkait masalah, potensi dan 

kebutuhan yangadadi masyarakat (sosial, budaya, ekonomi dan politik), 

namun sebenarnya tujuan sosial mapping lebih dari itu, yaitu bagaimana 

masyarakat sadar akan masalah yang sedang dihadapinya, masyarakat 

tahu akan potensi-potensinya, dan paham akan kebutuhannya. 

 
B. Teknik dan Metode Pemetaan Sosial untuk Pemberdayaan 

Pemetaan sosial adalah bagian dari proses menggambarkan mas- 

yarakat dalam bentuk data dan informasi, pemetaan sosial memiliki 

beberapa teknik yang tujuannya mempermudah praktisi, peneliti atau 

lembaga swadaya masyarakat dalam mengumpulkan informasi- 

informasi yang di perlukan untuk kegiatan pemberdayaan. 

Menurut Netting, Kettner dan McMurtry (1993:68) memiliki 3 

alasan mengapa pendekatan sistematik dalam melakukan pemetaan 

sosial itu diperlukan: 

1) Pandangan mengenai “manusia dalam lingkungannya” (the 

person-in-environment) merupakan faktor penting dalam 

praktek pekerjaan sosial, khususnya dalam praktek tingkat 

makro atau praktek pengembangan masyarakat. Masyarakat 

dimana seseorang tinggal sangat penting dalam menggambar- 

kan siapa gerangan dia, masalah apa yang dihadapinya, serta 

sumber-sumber apa yang tersedia untuk menangani masalah 

tersebut. Pengembangan masyarakat tidak akan berjalan baik 

tanpa pemahaman mengenai pengaruh-pengaruh masyarakat 

tersebut. 

2) Pengembangan masyarakat memerlukan pemahaman mengenai 

sejarah dan perkembangan suatu masyarakat serta analisis 

mengenai status masyarakat saat ini. Tanpa pengetahuan ini, 

para praktisi akan mengalami hambatan dalam menerapkan 

nilai-nilai, sikap-sikap dan tradisi-tradisi pekerjaan sosial mau- 

pun dalam memelihara kemapanan dan mengupayakan peru- 

bahan. 

3) Masyarakat secara konstan berubah. Individu-individu dan 

kelompok-kelompok begerak kedalam perubahan kekuasaan, 

struktur ekonomi, sumber pendanaan dan peranan penduduk. 
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Pemetaan sosial dapat membantu dalam memahami dan 

menginterpretasikan perubahan-perubahan tersebut. 

Metode dan teknik pemetaan sosial yang diperjelas ialah survey 

formal, pemantauan cepat (rapid appraisal) dan metode partisipatoris 

(participatory method) (LCC, 1977; Suharto, 1997; World Bank, 

2002). Dalam wacana penelitian sosial, metode surveyformal termasuk 

dalam pendekatan penelitian makro-kuantitatif, sedangkan metode 

pemantauan cepat dan partisipatoris termasuk dalam penelitian mikro- 

kualitatif (Suharto, 1997). 

 
1. Survey Formal 

Survey formal dapat digunakan untuk mengumpulkan informasi 

standar dari sampel orang atau rumahtangga yang diseleksi secara 

hati-hati. Survey biasanya mengumpulkan informasi yang dapat di- 

bandingkan mengenai sejumlah orang yang relatif banyak pada ke- 

lompok sasaran tertentu. 

Beberapa metode survey formal antara-lain: 

1) Survey Rumahtangga Beragam-Topik (Multi-Topic Household 

Survey). Metode ini sering disebut sebagai Survey Pengukuran 

Standar Hidup atau Living Standards Measurement Survey 

(LSMS). Survey ini merupakan suatu cara pengumpulan data 

mengenai berbagai aspek standar hidup secara terintegrasi, 

seperti pengeluaran, komposisi rumah tangga, pendidikan, ke- 

sehatan, pekerjaan, fertilitas, gizi, tabungan, kegiatan pertanian 

dan sumber-sumber pendapatan lainnya. 

2) Kuesioner Indikator Kesejahteraan Inti (Core Welfare Indi- 

cators Questionnaire atau CWIQ). Metode ini merupakan 

sebuah survey rumah tangga yang meneliti perubahan- 

perubahan indikator sosial, seperti akses, penggunaan, dan 

kepuasan terhadap pelayanan sosial dan ekonomi. Metode 

ini meupakan alat yang cepat dan effektif untuk mengetahui 

rancangan kegiatan pelayanan bagi orang-orang miskin. Jika 

alat ini diulang setiap tahun, maka ia dapat digunakan untuk 

memonitor keberhasilan suatu kegiatan. Sebuah hasil awal dari 

survey ini umumnya dapat diperoleh dalam waktu 30 hari. 
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3) Survey Kepuasan Klien (Client Satisfaction Survey). Survey 

ini digunakan untuk meneliti efektifitas atau keberhasilan 

pelayanan pemerintah berdasarkan pengalaman atau aspirasi 

klien (penerima pelayanan). Metode yang sering disebut se- 

bagai service delivery survey ini mencakup penelitian me- 

ngenai hambatan-hambatan yang dihadapi penerima pelayanan 

dalam memperoleh pelayanan publik, pandangan mereka 

mengenai kualitas pelayanan, serta kepekaan petugas-petugas 

pemerintah. 

4) Kartu Laporan Penduduk (Citizen Report Cards). Teknik ini 

sering digunakan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). 

Mirip dengan Survey Kepuasan Klien, penelitian difokuskan 

pada tingkat korupsi yang ditemukan oleh penduduk biasa. 

Penemuan ini kemudian dipublikasikan secara luas dan di- 

petakan sesuai dengan tingkat dan wilayah geografis. 

5) Laporan Statistik. Pekerja sosial dapat pula melakukan pe- 

metaan sosial berdasarkan laporan statistik yang sudah ada. 

Laporan statistik mengenai permasalahan sosial seperti jumlah 

orang miskin, desa tertinggal, status gizi, tingkat buta huruf, 

dll. biasanya dilakukan dan dipublikasikan oleh Badan Pusat 

Statistik (BPS) berdasarkan data sensus. 

 
2. Pemantauan Cepat (Rapid Appraisal Methods) 

Metode ini merupakan cara yang cepat dan murah untuk me- 

ngumpulkan informasi mengenai pandangan dan masukandari populasi 

sasaran dan stakeholders lainnya mengenai kondisi geografis dan 

sosial-ekonomi. 

Metode pemantauan cepat meliputi: 

1) Wawancara Informan Kunci (Key Informant Interview). 

Wawancara ini terdiri serangkaian pertanyaan terbuka yang 

dilakukan terhadap individu-individu tertentu yang sudah di- 

seleksi karena dianggap memiliki pengetahuan dan pengalaman 

mengenai topik atau keadaan di wilayahnya. Wawancara ber- 

sifat kualitatif, mendalam dan semi-terstruktur. 

2) Diskusi Kelompok Fokus (Focus Group Discussion). Diskusi 
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kelompok dapat melibatkan 8-12 anggota yang telah dipilih 

berdasarkan kesamaan latarbelakang. Perserta diskusi bisa 

para penerima pelayanan, penyandang masalah kesejahteraan 

sosial (PMKS), atau para ketua Rukun Tetangga. Fasilitator 

menggunakan petunjuk diskusi, mencatat proses diskusi dan 

kemudian memberikan komentar mengenai hasil pe- 

ngamatannya. 

3) Wawancara Kelompok Masyarakat (Community Group 

Interview). Wawancara difasilitasi oleh serangkaian perta- 

nyaan yang diajukan kepada semua anggota masyarakat dalam 

suatu pertemuan terbuka. Pewawancara melakukan wawan- 

cara secara hati-hati berdasarkan pedoman wawancara yang 

sudah disiapkan sebelumnya. 

4) Pengamatan Langsung (Direct Observation). Melakukan 

kunjungan lapangan atau pengamatan langsung terhadap 

masyarakat setempat. Data yang dikumpulkan dapat berupa 

informasi mengenai kondisi geografis, sosial-ekonomi, sumber- 

sumber yang tersedia, kegiatan program yang sedang 

berlangsung, interaksi sosial, dll. 

5) Survey Kecil (Mini-Survey). Penerapan kuesioner terstruktur 

(daftar pertanyaan tertutup) terhadap sejumlah kecil sample 

(antara 50-75 orang). Pemilihan responden dapat mengguna- 

kan teknik acak (random sampling) ataupun sampel bertujuan 

(purposive sampling). Wawancara dilakukan pada lokasi- 

lokasi surveyyang terbatas seperti sekitar klinik, sekolah, balai 

desa. 

 
3. Metode Partisipatoris 

Metode partisipatoris merupakan proses pengumpulan data yang 

melibatkan kerjasama aktif antara pengumpul data dan responden. 

Pertanyaan-pertanyaan umumnya tidak dirancang secara baku, 

melainkan hanya garis-garis besarnya saja. Topik-topik pertanyaan 

bahkan dapat muncul dan berkembang berdasarkan proses tanya- 

jawab dengan responden. 

Terdapat banyak teknik pengumpulan data partisipatoris. Empat 

di bawah ini cukup penting diketahui: 
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1) Penelitian dan Aksi Partisipatoris (Participatory Research and 

Action). Metode yang terkenal dengan istilah PRA (dulu disebut 

Participatory Rural Appraisal) ini merupakan alat pengum- 

pulan data yang sangat berkembang dewasa ini. PRA terfokus 

pada proses pertukaran informasi dan pembelajaran antara 

pengumpul data dan responden. Metode ini biasanya meng- 

gunakan teknik-teknik visual (penggunaan tanaman, biji-bijian, 

tongkat) sebagai alat penunjuk pendataan sehingga memudah- 

kan masyarakat biasa (bahkan yang buta huruf) berpartisipasi. 

PRA memiliki banyak sekali teknik, antara lain Lintas Kawasan, 

Jenjang Pilihan dan Penilaian, Jenjang Matrik Langsung, 

Diagram Venn, Jenjang Perbandingan Pasangan (Suharto, 

1997; 2002; Hikmat, 2001). 

2) Stakeholder Analysis. Analisis terhadap para peserta atau 

pengurus dan anggota suatu program, proyek pembangunan 

atau organisasi sosial tertentu mengenai isu-isu yang terjadi di 

lingkungannya, seperti relasi kekuasaan, pengaruh, dan ke- 

pentingan-kepentingan berbagai pihakyang terlibat dalam suatu 

kegiatan. Metode ini digunakan terutama untuk menentukan 

apa masalah dan kebutuhan suatau organisasi, kelompok, atau 

masyarakat setempat. 

3) Beneficiary Assessment. Pengidentifikasian masalah sosial 

yang melibatkan konsultasi secara sistematis dengan para pe- 

nerima pelayanan sosial. Tujuan utama pendekatan ini adalah 

untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan partisipasi, 

merancang inisiatif-inisiatif pembangunan, dan menerima 

masukan-masukan guna memperbaharui sistem dan kualitas 

pelayanan dan kegiatan pembangunan. 

4) Monitoringdan Evaluasi Partisipatoris (Participatory Monitoring 

and Evaluation). Metode ini melibatkan anggota masyarakat 

dari berbagai tingkatan yang bekerjasama mengumpulkan infor- 

masi, mengidentifikasi dan menganalisis masalah, serta me- 

lahirkan rekomendasi-rekomendasi. 

 
4. Merumuskan Masalah Sosial Bersama Masyarakat 

Pemetaan sosial mempunyai tujuan untuk mencari dan menggali 
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data bersama masyarakat, sehingga kebasahan data bisa diuji, praktisi 

harus mampu mengeolah beberapa etnik dan status sosial dalam 

masyarakat sehingga mau melebur menjadi satu untuk merumuskan 

suatu masalah. Netting mempunyai kerangka pemahaman masyarakat 

dan masalah sosial, sebagai tabel berikut: 

Tabel 1. Kerangka Pemahaman Masyarakat dan Masalah Sosial 
 

Fokus Tugas 

1. Pengidentifikasi 

Populasi Sasaran 

1. Memahami Karakteristik 

anggota populasi sasaran 

2. Penentuan Karakteristik 

Masyarakat 

2. Mengidentifikasi batas- 

batas masyarakat 

3. Menggambarkan masalah- 

masalah sosial 

4. Memahami nilai-nilai 
dominan 

3.   Pengakuan Perbedaan- 

perbedaan 

5. Mengidentifikasi 

mekanisme-mekanisme 

penindasan yang formal 

dan informal 

6. Mengidentifikasi bukti- 
bukti diskriminasi 

4. Pengidentifikasian 

Struktur 

7. Memahami lokasi-lokasi 

kekuasaan 

8. Menentukan Ketersediaan 

Sumber 

9. Mengidentifikasi pola- 

pola pengawasan sumber 

dan pemberian pelayanan. 

Sumber: Netting, Kettner and McMurty (1993) 

 

C. Analisis Kepercayaan dalam Pemberdayaan 

Kepercayaan atau disebut dengan Trust mempunyai pengaruh 

besar pada tahap pemberdayaan masyarakat, fokusnya pada kesejah- 

teraan, bagaimana trust berkontribusi terhadap kesejahteraan mas- 

yarakat. 

Pada Penelitian Siti (2019) memiliki contoh bagaimana modal 
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sosial bisa mempengaruhi kesejahteraan masyarakat di daerah aliran 

sungai di Desa Buluh Cina. Trust dalam penelitian ini diartikan sebagai 

bentuk keinginan untuk mengambil resiko dalam hubungan-hubungan 

sosialnya yang didasari oleh perasaan yakin bahwa yang lain akan 

senantiasa bertindak dalam suatu pola tindakan yang saling mendukung. 

Berdasarkan hasil uji statistic Trust memiliki pengaruh terhadap 

kesejahteraan masyarakat Desa Buluh Cina. 

Hal ini dibuktikan dengan adanya rasa kepercayaan terhadap 

tetangga sehingga mau saling membantu, mau bergabung dengan 

organisasi desa.Warga desa secara bergantian mau berpartisipasi dalam 

kegiatan keamanan desa sehingga timbul muncul rasa aman serta 

kemauan wargauntuk terlibat dalam program pemerintah seperti simpan 

pinjam uang, gerakan pemuda peduli wisata dan juga kegiatan PKK. 

Kepercayaan sebagai modal sosial warga Desa Buluh Cina 

menunjukkan bahwa warga desa Buluh Cina sudah memiliki indikator 

kesejahteraan subjektif yaitu kepuasan hidup.Kepuasan hidup adalah 

penilaian secara kognitif dimana seseorang membandingkan keadaan- 

nya saat ini dengan keadaan yang dianggap sebagai standar ideal (Di- 

ener, Emmons, Larsen, dan Griffen, dalam Frisch, 2006). 

 
D. Analisis Jaringan Sosial pada Pemberdayaan 

Berdasarkan analisis statistik diketahui bahwa partisipasi ber- 

kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat daerah alirans sungai 

di Desa Buluh Cina sebesar 11,8%. Partisipasi dalam penelitian ini 

diartikan sebagai tindakan melibatkan diri dalam suatu jaringan hubu- 

ngan sosial.Salah satu bentuknya dapat berupa menghadiri pertemuan 

yang ada di Desa Buluh Cina. Hadirnya warga desa dalam pertemuan 

di desa menunjukkan bahwa individu tersebut mempunyai rasa ke- 

pedulian terhadap lingkungannya. Kondisi tersebut mempermudah 

proses untuk mengajaknya turut serta mensejahterakan masyarakat- 

nya, misalnya dengan mendorongnya untuk menjadi anggota di per- 

kumpulan dengan profesi yang sama. 

Di samping itu berpartisipasi dalam kegiatan yang diadakan oleh 

desa juga wujud nyata dari partisipasi masyarakat. Manusia dengan 
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kebebasannya untuk menentukan, dapat memilihi menjadi pelaku atau 

bersikap apatis. Ketika warga Desa Buluh Cina memilih untuk ber- 

gabung dan terlibat aktif, maka individu tersebut telah menyumbangkan 

kekuatan yang dimilikinya untuk kemajuan masyarakatnya. Umpan 

baliknya, warga tersebut juga semakin kuat dengan menjadi bagian 

dari jaringan tersebut. 

Sebagaimana yang dipaparkan oleh Cox (1995) bahwa modal 

sosial sebagai suatu rangkaian proses hubungan antar manusia yang 

ditopang oleh jaringan, norma-norma, dan kepercayaan sosial yang 

memungkinkan efisiensi dan efektifnya koordinasi dan kerjasama untuk 

keuntungan dan kebaikan bersama. Dengan kata lain modal sosial 

harus mampu menjembatani pertemuan antara tujuan ekonomi, sosial 

dan ekologi serta pengaruhnya antar mereka sehingga terwujud ke- 

sejahteraan. 

 
E. Analisis Nilai-Norma pada Pemberdayaan 

Nilai dan norma dalam modal sosial memiliki kontribusi tersendiri 

dalam pemberdayaan masyarakat, penelitian Siti (2019) menunjukkan 

melalui analisis statistik diketahui bahwa nilai-nilai berkontribusi 

terhadap kesejahteraan masyarakat daerah aliran sungai di Desa Buluh 

Cina. Dalam penelitian ini nilai diartikan sebagai sesuatu ide yang turun 

temurun dianggap benar dan penting oleh anggota kelompok masya- 

rakat. Desa warga Buluh Cina sebagaimana masyarakat lain di Indo- 

nesia memiliki nilai-nilai yang dianut dan diterapkan dalam kehidupan 

sehari-hari. Nilai-nilai tersebut tercermin dalm kehidupan sehari-hari 

mereka seperti nilai-nlai bertetangga, dan berbicara dengan orang- 

orang disekitarnya. 

Pedoman yang mereka pegang teguh tersebut akhirnya menjadi 

sebuah kebenaran universal sehingga satu sama lain melakukannya. 

Kesediaan mereka untuk menjalankan aturan tersebut secara turun 

menurun dan sukarela menghasilkan interaksi soisal yang kuat. 

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Hardinsyah (2007) bahwa interaksi 

dan hubungan sosial yang kuat dibangun oleh salah satunya berupa 

tumbuh kembangnya nilai-nilai yang disepakati bersama dengan tujuan 

untuk mencapai serta mengatasi permasalahan bersama. 

 

5 8 PERMBERDAYAAN 
                



BERBASIS MODAL SOSIAL 

 

 

 

 
 

Konsep tersebut selaras dengan pendapat Suandi (2007) dimana 

kesejahteraan masyarakat dibangun dan diterima dari nilai-nilai yang 

dimiliki yang merupakan output dari proses interaksi dan sosialisasi 

nilai budaya serta agama. Hal ini disebabkan oleh faktor sosiologis 

dan psikologis bahwa individu memiliki persepsi yang berbeda tentang 

kesejahteraan. Persepsi tersebut dapat diukur dengan pendekatan 

kepuasan. Tingkat kepuasan warga desa Buluh Cina dalam bertetangga 

secara tidak langsung dapat menggambarkan kepuasan hidup warga- 

nya yang merupakan salah satu dari faktor kesejahteraan. 
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PEMBERDAYAAN 
 

 

 

 
 

A. Keterlibatan Tokoh dalam Pemberdayaan 

Tokoh diartikan sebagai rupa, wujud dan keadaan. Surbakti 

(1992:40) mengatakan bahwa tokoh masyarakat ialah seseorang yang 

disegani dan dihormati secara luas oleh masyarakat dan dapat menjadi 

faktor yang menyatukan suatu bangsa-negara. Tokoh masyarakat, 

tentunya merupakan representasi dari adanya sifat-sifat kepemimpinan 

yang menjadi acuan bagi masyarakat dalam mewujudkan harapan serta 

keinginan-keinginan masyarakat sehingga tokoh masyarakat, tidak bisa 

dilepaskan dari sifat kepemimpinan yang tercermin didalam diri tokoh 

masyarakat tersebut. Kepemimpinan ini kemudian menjadi panutan, 

sebab warga masyarakat mengidentifikasikan diri kepada sang pe- 

mimpin, dan ia dianggap sebagai penyambung lidah masyarakat. 

Berdasarkan masyarakat yang tengah membebaskan diri dari 

belenggu penjajahan, biasanya muncul pemimpin yang kharismatik 

untuk menggerakkan massa rakyat mencapai kemerdekaannya. Ke- 

mudian pemimpin ini muncul sebagai simbol persatuan bangsa, seperti 

tokoh dwitunggal Soekarno-Hatta di Indonesia dan Joseph Bros Tito 

di Yugoslavia. Dalam hal ini tokoh masyarakat adalah merupakan or- 

ang-orang yang dihormati dan disegani dalam masyarakatnya. Karena 

aktifitas dalam kelompoknya serta kecakapan-kecakapan dan sifat- 

sifat tertentu yang dimilikinya. Akan tetapi, pemimpin saja mungkin 

tidak menjamin bagi terbentuknya suatu bangsa-negara sebab pengaruh 
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pemimpin bersifat sementara. Dalam hal ini ada dua penyebab. 

1) Pertama, umur manusia (pemimpin) terbatas, dan khususnya 

pemimpin kharismatik tidak dapat di wariskan. Pemimpin tidak 

hanya yang masih hidup dapat berfungsi sebagai symbol 

persatuan bangsa, tetapi juga yang sudah menjadi pahlawan. 

Namun, sifat permasalahan yang tengah dihadapi masyarakat 

memerlukan tipe kepemimpinan yang sesuai. 

2) Kedua, tipe kepemimpinan berkaitan erat dengan perkemba- 

ngan masyarakat. Masyarakat yang berubah menghendaki tipe 

pemimpin yang berubah pula. Pada pihak lain tidak hanya di 

Negara-negara berkembang seorang pemimpin kharismatik 

dipandang sebagai symbol persatuan bangsa, tetapi juga di 

Negara-negara yang maju seorang pemimpin diharapkan tampil 

sebagai “wakil” atau personifikasi bangsa di dalam maupun di 

luar negeri (Surbakti, 1992:45). 

Menurut Hanafi dalam Koentjaraningrat (1983:113), tokoh mas- 

yarakat memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 

1) memiliki hubungan sosial lebih luas daripada para pengikutnya. 

2) memiliki keahlian atau pengetahuan tertentu melebihi orang 

kebanyakan, terutama pengikutnya. 

3) tidak menyimpanpengetahuan dan keahliannya itu untuk dirinya 

sendiri, melainkan berusaha untuk menyebarkan kepada orang 

lain. 

Kategori tokoh masyarakat terbagi menjadi dua, yaitu: 

1. Tokoh Masyarakat Formal 

Tokoh Masyarakat Formal adalah seseorang yang ditokohkan 

karena kedudukannya atau jabatannya di lembaga pemerintah seperti: 

a. Camat 

b. Kepala Desa/ Lurah 

c. Ketua RT/RW dan lain sebagainya. 

2. Tokoh Masyarakat Informal 

Seseorang yang ditokohkan oleh masyarakat di lingkungannya 

akibat dari pengaruh, posisi, dan kemampuannya yang diakui oleh 

masyarakat di lingkungannya, yaitu: 
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a. tokoh agama 

b. tokoh adat 

d. tokoh perempuan 

e. tokoh pemuda, dan lain-lain. 

Latif (2007: 33) menyatakan masyarakat dapat diartikan sebagai 

sekumpulan orang yang hidup di suatu wilayah yang memiliki aturan 

atau norma yang mengatur hubungan satu sama lain. Setiap masyarakat 

mempunyai penilaian yang berbeda mengenai berbagai jabatan dan 

kedudukanyangadadi dalam masyarakatnya, sehingga suatu kedudukan 

yang dianggap paling terhormat di suatu masyarakat, mungkin berada 

di peringkat di bawahnya dalam masyarakat lain, dan yang dianggap 

rendah di satu masyarakat, mungkin sangat dihormati dalam masyara- 

kat lain. Dengan demikian ada masyarakat yang menentukan tinggi 

rendahnya kedudukan seseorang berdasarkan besar kecilnya kekua- 

saannya, dan ada masyarakat yang menilai kekayaan, kepandaian, 

ketrampilan, pengetahuan, atau kombinasi dari hal-hal tersebut untuk 

menentukan tinggi-rendahnyakedudukanmasyarakat (Koentjaraningrat, 

2005:158). 

Siagian (2003:9-13) mengemukakan ada beberapa pendapat 

mengenai sebab-sebab timbulnya pemimpin antara lain: 

1) Teori Genetis Pemimpin itu dilahirkan (leaders are born), 

seseorang akan menjadi pemimpin karena dilahirkan dengan 

bakat-bakat kepemimpinan. Seseorang ditakdirkan sebagai 

pemimpin, akan timbul situasi yang menempatkan orang yang 

bersangkutan dalam sebuah kepemimpinan. 

2) Teori Sosial Pemimpindibentukdan ditempa(leadersare made), 

kepemimpinan seseorang dapat dibentuk dengan memberikan 

kesempatan untuk menumbuhkan dan mengembangkan kepe- 

mimpinan tersebut melalui pendidikan dan pelatihan kepe- 

mimpinan. Kepemimpinan dapat dimiliki oleh siapapun tanpa 

ia harus dilahirkan dengan bakat kepemimpinan. 

3) Teori Ekologi Kepemimpinan seseorang dilandasi oleh bakat 

yang telah dibawa sejak lahir untuk memimpin dan dikembang- 

kan melalui kesempatan untuk memimpin serta menempuh 

pendidikan dan pelatihan kepemimpinan. 
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Menurut Handoko (1996:294), kepemimpinan merupakan 

kemampuan yang dipunyai seseorang untuk memepengaruhi orang- 

orang lain agar bekerja mencapai tujuan dan sasaran. Sedangkan 

menurut Ningrat (1980:64), kepemimpinan itu merupakan suatu proses 

dimana pimpinan digambarkan akan memberi perintah atau pengara- 

han, bimbinganatau mempengaruhi pekerjaan oranglain dalam memilih 

dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ada suatu ungkapan yang 

menyebutkan bahwa pimpinan itu “dilahirkan”, artinya dilahirkan oleh 

situasi dan kondisi dari masyarakat. Benar tidaknya ungkapan ini perlu 

ditelaah melalui proses-prosesnya, baik didalam lingkungan masyarakat 

maupun dalam diri individu yang dinamakan pimpinan, sehingga dapat 

ditelusuri dengan cara bagaimana ia dapat muncul sebagai pemimpin 

atau tokoh di dalam masyarakat atau kalangannya. 

 
B. Hasil Nyata Pemberdayaan untuk Masyarakat 

Pemberdayaan mempunyai arti yang sangat luas, pemberdayaan 

bisa bergerak dibidang apapun tanpa terkecuali, pemberdayaan mem- 

punyai esensi yaitu memberikan stimulus kepada masyarakat untuk 

memulai proses dari tidak berdaya menjadi berdaya dengan kegiatan- 

kegiatan positif. 

Beberapa contoh terkait pemberdayaan masyarakat yang mem- 

berikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat, yaitu: 

1. Penelitian Teguh & Siti: 2019 tentang Pemberdayaan UMKM 

Pemberdayaan UMKM keripik nenas merupakan kegiatan yang 

dilaksanakan untuk tujuan peningkatan kesejahteraan keluarga ter- 

utama masyarakat dalam meningkatkan perekonomian anggota 

UMKM atau masyarakat Desa Kualu Nenas. Pemberdayaan UMKM 

keripik nenas memberikan beberapa kegiatan yang untuk warga bisa 

berpartisipasi dan mandiri dalam mengelola kekayaan potensi desa 

seperti produksi buah nenas yang berlimpah. 

Program pemberdayaan UMKM Keripik nenas memiliki potensi 

yang cukup besar dan bisa bersaing, sektor UMKM pengelolaan 

keripik nenas bisa menyerap setengah warga desa untuk diberikan 

pekerjaan, dibuktikan melalui data penelitian yang mengatakan bahwa 
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Perempuan dan laki-laki menjadi satu kesatuan dalam membangun 

usaha UMKM Keripik nenas. 

Pemberdayaan diartikan sebagai empowerment are expansion 

of assets and capabilities of poor people to participate in, negoti- 

ate with, influence, control and hold accountable institusions that 

affect their life (pemberdayaan adalah perluasaan aset-aset dan 

kemampuan masyarakat miskin dalam menegosiasikan dengan mem- 

pengaruhi, mengontrol, serta mengendalikan tanggung jawab lembaga- 

lembaga yang memperngaruhi kehidupannya (Zubaedi, 2007:98). 

Pemberdayaan UMKM keripik nenas sebagai bentuk partisipasi 

langsung masyarakat dalam melihat potensi industri yang ada, bagai- 

mana proses pemberdayaan ini bisa meningkatkan kualitas kesejah- 

teraan keluarga di bidang ekonomi. 

Konsep pemberdayaan dalam wacana pemberdayaan masya- 

rakat selalu dihubungkan dengan konsep mandiri, partisipasi, jaringan 

kerja, dan keadilan. Pemberdayaan dilaksanakan melalui upaya 

menumbuhkembangkan kepedulian dan kesadaran, penyediaan kemu- 

dahan serta sumber-sumber yang dibutuhkan serta peningkatan kete- 

rampilan kerja (Hikmat, 2006:3). Hal ini senada dengan yang di- 

kemukakan oleh lfe mengenai pemberdayaan: Empowerment means 

providing people with the resources, oppurtunities, knowledge, 

and skill to increase their capacity to determine their own future, 

and to participate in and affect the life of their community” (Pem- 

berdayaan artinya memberikan sumber-sumber daya, kesempatan- 

kesempatan, pengetahuan dan keterampilan kepada warga untuk 

meningkatkan kemampuan mereka dalam menentukan masa depannya 

sendiri dengan berpartisipasi mempengaruhi kehidupan dari masya- 

rakatnya (Ife, 1995:182). 

Dalam proses pemberdayaan UMKM keripik nenas masyarakat 

menggunakan beberapa tahapan seperti perencanaan, dan mengenal 

desa sendiri yang selanjutnya menjadi rincian penting dalam proses 

pemberdayannya. 

 
2. Penelitian Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil 

Persiapan pemberdayaan komunitas adat terpencil merupakan 
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suatu proses penjajakan awal, hasil nyata dari pemberdayaan ini adalah 

bisa memberikan dampak sehingga masyarakat KAT bisa mengakses 

kebutuhan-kebutuhan yangselama ini terisolir, pemberdayaan bertujuan 

untuk membuka ruang-ruang kesempatan untuk masyarakat bisa 

berdaya sesuai dengan potensi yang mereka miliki. 

Hasil Pemberdayaan dalam komunitas adat terpencil ini, diambil 

dari Penelitian Siti (2018) yang berjudul Analisis Situasional Per- 

siapan Komunitas Adat Terpencil di Desa Bungur, Kecamatan 

Rangsangan Pesisir, Kabupaten Kepulauan Meranti. 

Penelitian ini menjelaskan bagaimana sistem sumber seperti eko- 

nomi, sosial dan budaya membantu proses pemberdayaan di komunitas 

adat terpencil. Berikut dijelaskan hasil penelitiannya: 

Analisis Pranata Sistem Perekonomian, Mata Pencaharian & 

Kepemilikan Lahan 

Jenis Ekonomi Utama 

Mayoritas warga desa ini merupakan petani, pedagang, buruh 

tani, dan nelayan. Peralatan yang digunakan sangat sederhana dan 

bahkan dapat dikatakan kurang memadai baik untuk pertanian, perke- 

bunan maupun sektor perikanan. Pendapatan yang diperoleh rata- 

rata Rp. 50.000 – Rp. 100.000/hari, tetapi pemasukan ini tidak rutin 

dan bahkan pemasukan hanya Rp. 0 di situasi tertentu seperti ketika 

nelayan tak bisa memperoleh hasil laut atau petani belum masa panen 

dan atau gagal panen. 

Kondisi demikian selalu berulang tiap musim sehingga para petani 

atau nelayan apabila tidak memperoleh penghasilan di hari tersebut, 

mereka menyiasatinyadengan meminjam kepada taukeatau pengumpul 

dan akan dibayar ketika sudah mendapatkan penghasilan. Siklus ini 

akhirnya menghasilkan Rp. 0 karena pendapatan yang diperoleh di- 

gunakan untuk membayar hutang, sehingga warga tidak dapat mena- 

bung. Penghasilan tambahan, dalam satu keluarga membuat anyaman 

dari rumbia untuk atap, tetapi tidak memproduksi untuk kelas besar, 

hanya sebatas digunakan sendiri dan dijual selingkungan kerabat dusun. 

Sistem Jual beli 

Sistem jual beli warga Suku Akit, rata rata masih barter, karena 
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lebih mudah dari hasil ikan ditukar dengan solar, atau beras. 

Pemanfaatan hasil usaha 

Hasil yang diperoleh baik dari seluruh sektor yang digeluti, mayo- 

ritas dijual langsung dan hanya untuk keperluan konsumsi tanpa diolah 

lebih lanjut untuk mendapatkan nilai ekonomi yang tinggi. 

Pemenuhan Kebutuhan Sehari - hari 

Pemenuhan kebutuhan sehari hari rata rata tidak cukup, karena 

peralatan tidak memadai. Serba kekurangan, makan rata rata hanya 

2 kali, kadang satu hari satu kali. 

Penggunaan Alat alat teknologi 

Suku Akit di Dusun IV Kuala Parit Desa Bungur dapat dikatakan 

sederhana untuk bertani, dan sebagai nelayan juga terbatas peralatannya 

dan tidak kapasitas besar, sehingga penghasilan sangat minim. Namun 

demikian, penggunaan teknologi dalam kehidupan sehari-hari dapat 

dikatakan semi modern. 

Sistem Penguasaan lahan usaha 

Sistem penguasaan lahan untuk nelayan sampai 30-50 km, dan 

menghasilkan terbatas, karena peralatan yang tidak memadai. Sedang- 

kan untuk bertani biasanya berupa tanah warisan atau mengerjakan 

milik orang lain. 

Permasalahan terkait aktivitas ekonomi 

1) Hasil kerajinan membuat Atap Rumbia kurang mendapatkan 

perhatian dari generasi muda karena orang tuanya tidak aktif 

mengajarkan dan menanamkan keterampilan yang dapat 

memperolehnilai ekonomis. Disampingitu, pemasarankerajinan 

ini juga sangat terbatas untuk dirinya sendiri dan kerabat 

terdekat, selain disebabkan pula oleh keberadaan pasar yang 

berada jauh di pusat desa. 

2) Potensi dari laut cukup tinggi, hanya tidak mempunyai peralatan 

yang memadai sehingga hasil tangkapan juga terbatas. Bubu 

untuk mencari ikan patin terbuat dari bambu, sehingga warga 

tidak berharap memperoleh hasil banyak melainkan hasil tang- 

kapannya dapat cepat terjual.. 
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Analisis Sistem Kelembagaan Sosial dan Kepemimpinan 

1)Eksitensi Peran dan Fungsi Lembaga Adat. Terdapat satu 

lembaga adat di Dusun IV Kuala Parit Desa Bungur namun kurang 
berfungsi seperti peran tokoh adat yang tak lagi signifikan dan ritual 

adat yang hanya sebatas formalitas tanpa dihayati lagi maknanya oleh 

warga yang bersangkutan. 

2) Eksitensi Peran dan Fungsi Lembaga Sosial. Lembaga 

sosial yang ada di Desa maupun Didusun kurangberfungsi. Data mono- 

grafi mencatat, di Desa Bungur memiliki lembaga pemberdayaan mas- 

yarakat, PKK, dan Karang Taruna. 

3) Hubungan Antar Kelembagaan. Hubungan antara masing- 

masing kelembagaan didesa masih terbatas yang disebabkan oleh 

kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya lembaga-lembaga 

tersebut serta kurangnya minat untuk turut serta berinteraksi dan 

berpartisipasi di dalam pertemuan-pertemuan yang digelar. 

4) Sistem Pengambilan Keputusan. Sistem pengambilan ke- 

putusan masih bersifat patrilineal atau dari pihak laki-laki. Berdasar- 

kan hasil wawancara diketahui bahwa ketika warga mau diberi bantuan 

rumah, maka sangistri menunggu suaminya ataumengatakan tidak tahu, 

atau belum tahu. 

5) Sistem Penentuan Kepemimpinan Lokal. Ketua adat telah 

terbentuk sekian lama pada tahun 1988, tetapi luas areal yang didiami 

Suku Akit cukup luas, maka sulit untuk berkomunikasi, sehingga pe- 

mimpin adat kurang berperan. 

 
Analisis Pranata Agama Religi dan Kepercayaan 

1) Agama dan kepercayaan. Rata rata warga desaa animisme, 

yaitu masih percaya akan makhluk halus. Walaupun telah masuk salah 

satu agama, warga tetap masih mempercayai adanya hal hal gaib, masih 

ada penangkal roh-roh halus untuk dirumahnya. Kepercayaan atas 

kesakralan sesuatu seperti upacara untuk mengobati sakit keras, meng- 

gunakan kekuatan gaib yang dilakukan oleh sang Dukun. Pandangan 

Dhavanmony ada 4 macam Magis, yaitu: 

Tindakan magis dikaitkan dengan penggunaan bahan-bahan 

berbasis mistik. 
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ini. 

Tindakan religius, kultus paa leluhur dan bekerja dengan cara 

 
Ritual Konstitutif yangmengungkapkan atau mengubah hubungan 

sosial dengan merujuk pada pengertian-pengertian mistik dengan 

mengadakan upacara. 

Ritual Faktif yang meningkatkan produktif atau kekuatan, atau 

pemurnian dan perlindungan untuk meningkatkan kesejahteraan suatu 

kelompok. 

Poin ritual diatas, merupakan unsur unsur religi yang saling me- 

lengkapi, artinya adanya unsur keyakinan yang diimplementasikan 

dengan upacara. 

2) Sistem Peribadatan/Ritual. Ritual untuk mencari udang 

memakai tanggal misalkan tgl 6-11, bulan 5 Cina, Kalau Kita bulan 6, 

Orang Akit Bulan 5, ini mempunayi makna keberuntungan mencari 

udang kecil atau Ebi. Dalam sehari mencapai sampai 3 Kg/hari 

(Nyungkur) menggunaan Jaring 3 meter sampai 6 meter. Harga dijual 

setelah kering dan dijual Rp 25.000/ Kilo Gram. Tgl 13 sampai 20 

Mencari Udang besar rata mencapai 2 Kg/hari dan dijual dengan harga 

Rp. 35.000/Kg. Namanya Langgen (mencari udang besar). 

3) Sarana Peribadatan. Tidak ada sarana ibadah, kecuali di 

desa terdekat. Desa Bungur memiliki Masjid 2 buah, mushola 2 buah, 

dan gereja 1 buah.Tapi melaksanakannnya tidak seperti yangsebenarnya. 

4) Ritual Adat. terdapat di Dusun IV Kuala Parit Desa Bungur 

namun tidak berfungsi optimal. 

 
Analisis Pranata Kesehatan dan Pengobatan 

Penyakit yang umumnya di derita masyarakat dusun IV Kuala 

Parit adalah gatal-gatal dan demam. Pengobatan yang dilakukan ber- 

sifat tradisional yang berasal dari tanaman herbal disekitarnya. Seda- 

ngkan untuk penyakit yang lebih serius biasanya pergi ke dukun begitu 

juga dengan proses melahirkan dan penyakit-penyakit yang bersifat 

gaib. Dusun ini tidak memiliki fasilitas kesehatan seperti pustu atau 

puskesmas, apotik dan tenaga medis. Sarana danfasilitas tersebut berada 

di pusat desa yang jaraknya cukup jauh dan kondisinya sangat terbatas. 
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Analisis Pranata Pendidikan, Pengetahuan, dan Teknologi 

a. Upaya Pengembangan Ekonomi Lokal. Kerajinan dalam 

pembuatan atap hanya sebatas untuk kerabatnya atau sekitar lingkungan 

dengan jumlah produksi yang kecil. Harga jual per buah adalah Rp. 

1500. Hasil pengumpul buah pinang dalam satu bulan hanya mencapai 

sekitar 10 Kg, 1 Kg terjual Rp 18.000 yang kadang hasil penjualan 

diambil olehpengepul karena yangbersangkutan memiliki hutang. Hasil 

dari tangkapan laut berupa ikan patin per Minggu rata-rata 2 Kg dan 

dijual seharga Rp. 60.000 ke kerabat atau lingkungan sekitar. Jika 

ada yang mempunyai kebun Kelapa, dikumpulkan dijual kepada pe- 

ngepul 1 Kg harganya Rp 3.500,-. Rata rata terjual dalam satu bulan 

mencapai ½ ton. 

b. Pemahaman Masyarakat Terhadap Sistem Pengetahuan 

Dan Teknologi dapat dikatakan lebih maju karena termasuk dalam 

kategori semi modern. 

c. Aksesibilitas Pendidikan. Dusun IV Kuala Parit tidak me- 

miliki sarana pendidikan sekolah dasar. Sekolah dasar berada di pusat 

desa dengan kehadiran guru yang kurang intensif. Mayoritas warga 

hanya tamat SMP, sebagian tamat SMAdan yang paling banyak adalah 

tamat SD. Selain itu banyak juga warga yang tidak tamat sekolah dan 

buta huruf, serta anak-anaknya tidak pergi ke sekolah meskipun usia 

mereka dalam fase wajib sekolah. 

 
Analisis Pranata Sistem Kekerabatan dan Jaringan Sosial 

1)Pola Perkawinan. Perkawinan dilakukan berdasarkan adat 

dari suku dan atau agama yang dianutnya. Setelah menikah, laki-laki 

tinggal bersama orang perempuan. 

2) Garis Keturunan. Kekuasaan ada pada seorang ibu (Matri- 

lineal). Jika anak perempuan nikah, maka sebelum mempunyai tempat 

tinggal, bersama orang tua perempuan. 

3) Pola Pembagian Warisan. Setelah meniggal orang tua, baik 

laki laki maupun orang tua perempuan, pembagian warisan dibagikan 

sama rata, untuk anak laki laki dan anak perempuan. 

4) Hubungan Sosial dengan Masyarakat Sekitar. Hubungan 
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dengan masyarakat sekitar, mereka menyendiri, hubungan kurang baik. 

Jika Suku Akit membuat makanan, tidak dihirukan oleh sekitarnya. 

Jika Suku Akit mengadakan acara pernikahan, umunya tidak meng- 

undang Suku yang lainnya. 

5) Hubungan dengan Lembaga Pemerintah Dan Organisasi 

Lainnnya. Suku Akit mempunyai hubungan dengan lembaga peme- 

rintah yang kurang intensif karena interaksi social mereka yang terbatas 

dan cenderung tertutup sehingga pasif dalam organisasi kemas- 

yarakatan. 

Identifikasi dan Prioritas Masalah di Komunitas Adat 

Terpencil 

1) Penataan pemukiman dan rumah warga 

2) Sumber air bersih 

3) Pengelolaan mata pencaharian 

4) Kualitas hasil kerajinan, dan pemasarannya 

5) Peralatan sumber dari nelayan 

6) Pemasaran hasil perkebunan, pertanian, peternakan, dan 

perikanan 

7) Potensi rawan bencana seperti abrasi dan kebakaran hutan 

Kebutuhan Program Pemberdayaan Komunitas Adat 

Terpencil 

1) Pembinaan keagamaan 

2) Pembinaan kreatifitas 

3) Pembinanaan pemeliharaan hutan 

4) Pembinaan pola pertanian 

5) Pembinaan kesehatan individu, keluarga dan lingkungan 

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terlibat 

dalam Proses Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil 

1) Dinas Pendidikan 

2) Dinas Kesehatan 

3) Disperindag 

4) BPN 
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5) Lingkungan Hidup 

6)Dinas Pertanian 

7)Dinas Perikanan 

Rekomendasi Pemberdayaan yang tepat sesuai kebutu- 

han Komunitas Adat Terpencil. 

1)Pembangunan rumah layak huni dan sumber air bersih. 

2)Bantuan peralatan kerja, baik untuk bertani maupun nelayan 

3)Bantuan peralatan rumah tangga/dapur 

4)Bantuan fasilitas pendidikan 

5)Bantuan fasilitas kesehatan 

6)Bantuan bibit tanaman palawija dan buah buahan 

7)Bantuan tempat ibadah 

8) Bimbingan pola bertani 

9) Bimbingan kreatifitas, khususnya kerajinan 

10) Bantuan penerangan 

11) Balai pertemuan 

12) Bantuan pencegahan bencana alam 

Berdasarkan hasil survey Penjajagan Awal dan Studi Kelayakan 

menggunakan Metode Participation action research menjelaskan 

bahwa Suku Akit di Dusun IV Kuala Parit Desa Bungur memiliki 38 

KK dengan jumlah rumah yang didalamnya terdapat beberapa KK 

per rumah. Pola pemukimannya sudah menetap tetapi perbatasan lahan 

hanya ditandai dengan pagar atau tanaman keliling. Dusun ini memiliki 

lebih dari 3 suku meskipun interaksi sosial antarsuku kurang intensif. 

Dalam hal perekonomian, warga menggantungkan hidupnya pada 

kegiatan bertani, berkebun menetap, menangkap ikan, membuat kera- 

jinan, berdagang dan menjadi buruh. Namun demikian, warga suku 

Akit di daerah ini belum dapat memanfaatkan hasil pertanian secara 

maksimal terbukti dari aktifitas pasar yang terbatas walaupun penggu- 

naan teknologi dapat dikatakan semi modern. 

Aspek pranata sosial dan sudaya dari komunitas adat yang tinggal 

di dekat perbatasan Malaysia ini dapat dikatakan tidak terlalu 
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konvensional karena tokoh adat tidak terlalu memiliki peran yang 

signifikan, begitu juga dengan kelembagaan adat dan ritual adat. Secara 

aksesibilitas, Dusun IV Kuala Parit Desa Bungur memiliki pelayanan 

administrasi pemerintahan yang kurang karena tidak menyeluruh dan 

sebagian warga tidak memiliki KTP. Kekurangan lain juga terlihat dari 

tidak adanya puskemas, melainkan puskesmas pembantu di desa 

terdekat, jarangnya kehadiran tenaga kesehatan, sarana ibadah yang 

hanya ada di desa tidak di dusun, tidak ada pasar, fasilitas pendidikan 

SD, guru dan aparat pemerintah yang jarang hadir. 

Berdasarkan aspek geografi, sosial, budaya, perekonomian, serta 

politik yang ditemukan, maka Dusun IV Kuala Parit Desa Bungur 

Kecamatan Rangsang Pesisir Kab. Kep. Meranti Prov. Riau dikatego- 

rikan sebagai Komunitas Adat Terpencil kategori II dengan hasil 

penilaian 52 (lima puluh dua). Dengan demikian, dusun tersebut sudah 

memenuhi syarat sebagai Komunitas Adat Terpencil yang perlu diber- 

dayakan. 

 
Rekomendasi untuk Pemberdayaan 

Merujuk pada temuan selama proses penjajagan awal dan studi 

kelayakan yang telah dilakukan, maka disusulkan untuk dilakukan 

pemberdayaan yang harus ditindaklanjuti agar kemandirian warga 

SukuAkit di Dusun IVKuala Parit Desa Bungur dapat tercapai. Berikut 

rekomendasi yang perlu diperhatikan dengan merujuk pada skala 

prioritas: 

1) Pembuatan rumah layak huni dengan daya dukung untuk MCK 

dan penampungan sumber air bersih. 

2) Bantuan peralatan kerja, baik untuk peralatan pertanian, 

maupun peralatan nelayan. 

3) Bantuan Peralatan Rumah Tangga 

4) Bantuan fasilitas tempat ibadah. 

5) Bantuan fasilitas dan tenaga kesehatan 

6) Mendirikan sekolah kecil di dusun, dan memberikan bantuan 

pakaian Sekolah lengkap bagi anak usia Taman Kanak - Kanak 

dan SD. 
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7) Membangun balai sosial sebagai sarana komunikasi 

8) Bantuan Bibit Pertanian karena masih banyak lahan kosong. 

9) Pelatihan teknik pertanian agar produktifitas tanaman dapat 

optimal. 

 
3. Hasil Penelitian Kearifan Lokal dalam Mempertahankan 

Hidup: Siti, Andri (2017) 

Indonesia merupakan Negara yang terdiri dari berbagai suku 

yang kaya akantradisi, perilaku dan pengetahuan tentang sebuah obyek 

yang berkembang berdasarkan hubungan manusia dengan alam 

sekitarnya dan tantangan yang dihadapinya. Pemahaman terhadap 

kondisi alam dan kedekatan manusia dengan elemen ekologis yang 

diwujudkan dalam bentuk perilaku membentuk sebuah kearifan 

lokal.Kearifan lokal menurut Keraf (2002) adalah semua bentuk 

pengetahuan, keyakinan, pemahaman atau wawasan serta adat 

kebiasaan atau etika yang menuntun perilaku manusia dalam kehidupan 

di dalam komunitas ekologis. 

Kearifan lokal juga bukanlah sebuah hal yang turun dari langit 

melainkan hasil perpaduan antara manusia disebuah komunitas yang 

lahir dari bentuk adaptasi mereka terhadap situasi lingkunganalam dan 

lingkungan sosial yang eksis pada masa tersebut Mitchell et al (2000) 

dan Soemarwoto (1999),sehingga kearifan lokal masing-masing 

wilayah tidak sama karena merujuk pada lokalitas dan komunitas 

tertentu. Perbedaan tersebut dapat disebabkan oleh tantangan alam 

maupun kebutuhan hidup yang berbeda-beda sehingga memberikan 

pengalaman yang dapat memunculkan berbagai sistem pengetahuan 

baik yang berkaitan dengan lingkungan maupun sosial. 

Suku Duanu di Provinsi Riau sebagai salah satu Suku di Indo- 

nesia juga memiliki kearifan lokal yang berbeda dengan suku maupun 

Orang Laut lainnya. Kearifan lokal yang dimiliki oleh Suku Duanu 

sebagai bagian Orang Laut meliputi berbagai pengetahuan yang 

dijadikan panduan untuk dapat hidup secara seimbang dengan alam 

tempat tinggalnya karena sebagai suku yang hidup di wilayah pesisir, 

sebagian besar masyarakat masih menggantungkan hidupnya dari 
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ketersediaan sumber daya alam di wilayah pesisir sehingga norma, 

adat dan tradisi yang dimiliki masih dipegang teguh (Sumardi dkk, 

1997). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Suku Duanudi Desa Sungai 

Bela memiliki kearifan lokal yangturun temurundalam aktifitas mencari 

penghidupan.Sebagaimana yang dipaparkan oleh Ataupah (2004) dan 

Nababan (2003) bahwa kearifan lokal bersifat historis tetapi positif 

dimana nilai-nilai diambil oleh leluhur dan kemudian diwariskan secara 

lisan dan turun temurun.Kearifan lokal tersebut tidak hanya diwariskan 

tetapi juga ditumbuhkembangkan secara terus menerus karena sebagai 

salah satu bentuk perilaku manusia, kearifan lokal bersifat dinamis 

seiring perkembangan zaman dan tatanan serta ikatan sosial budaya 

yang ada di masyarakat. 

Bentuk kearifan lokal yang dimiliki oleh Suku Duanu di Desa 

Sungai Bela dalam mempertahankan hidup ada dua yaitu teknologi 

tradisional dalam penangkapan hasil laut seperti menongkah, membelat, 

dan menumbur dan pengetahuan tentang gejala alam seperti 

pengetahuan membaca musim, arah angin, keberadaan hewan, serta 

tanda-tanda keberadaan udang nenek, kerang ataupun tanda-tanda 

akan adanya bahaya seperti rumah ular di dalam lumpur. Sistem mata 

pencaharian hidup dan sistem teknologi dan peralatan meruapakan 

bentuk dari kearifan lokal (Koentjaraningrat, 1964) 

Kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat Suku Duanu sangat 

erat dengan kehidupan laut, perairan, dan pesisir karena masyarakat 

Suku Duanu Di Sungai Bela hidup dan tinggal di wilayah kawasan 

pesisir yang sebagian besar tergantung pada kekayaan alam yang ada 

di laut atau di daerah pesisir. Suku Duanu sebagai salah satu Orang 

Laut di Provinsi Riau dapat pula disebut sebagai masyarakat 

pesisir.Satria (2004) menyebutkan bahwa masyarakat pesisir adalah 

sekumpulan masyarakat yang hidup secara bersamaan, tinggal di 

wilayah pesisir dan membentuk serta memiliki kebudayaan yang khas 

yang berkaitan dengan ketergantungannya pada pemanfaatan 

sumberdaya pesisir. 

Sebagai bagian dari masyarakat pesisir, masyarakat Suku Duanu 

di  Desa Sungai  Bela mayoritas  bermatapencaharian  di sektor 
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pemanfaatan sumberdaya kelautan (marine resource based), seperti 

nelayan, dan pembudidaya hasil laut (ikan dan udang). Karakteristik 

dari masyarakat tersebut pun juga berbeda dengan Suku Lain seperti 

yang diungkapkan oleh Satria (2004) bahwa secara teologis, mas- 

yarakat pesisir terutama nelayan memiliki kepercayaan bahwa laut 

memiliki kekuatan magis, sehingga harus ada perlakuan khusus ketika 

beraktifitas di laut seperti menangkap ikan agar selamat atau mendapat 

hasil yang melimpah. 

Kepercayaan ini juga ada pada masyarakat Suku Duanu yang 

tercermin dalam filosofi mereka”Piak Duanu Lap Dedolak” yang 

artinya tidaklah Duanu hilang dilaut, yang bermakna bahwa eksistensi 

masyarakat Duanu dengan alam terutama laut yang menjadi habitatnya 

tidak dapat terpisahkan dan sangat melekat. Filosofi dan kepercayaan 

ini menjadi kerangka berpikir atau referensi perilaku masyarakat pesisir 

dalam menjalani kehidupan sehari-hari termasuk dalam aktifitas 

menongkah yaitu menangkap kerang dengan menggunakan papan 

tongkahditempat becek atau basah, membelat yaitu cara menangkap 

udang nenek dengan jaring, dan menumbur adalah adalah metode lain 

dalam menangkap udang nenek dengan cara memasukkan sebagian 

tubuh ke dalam lumpur untuk memancing keluar udang nenek. 

Menongkah sebagai kearifan lokal (Zulkarnain dkk, 2008) me- 

mang hanya dimiliki oleh Suku Duanu di Provinsi Riau.Kecerdasan 

lokal ini dihasilkan dari adaptasi masyarakat yang tinggal di kawasan 

pesisir dan tergantung kepada kekayaan alam tanpa mengeksploitasi 

secara berlebihan maupun merusak lingkungannya.Wilayah pesisir 

mempunyai peranan yang strategis baik sebagai wilayah peralihan (in- 

terface) antara ekosistem darat dan laut maupun sebagai wilayah yang 

memiliki potensi sumberdaya alam dan jasa-jasa lingkungan yang 

sangat kaya (Clark, 1996). Wilayah Pesisir memang memiliki kekayaan 

laut yang kaya seperti data yang didapatkan dari data profil Desa 

Sungai Bela dimana potensi sumber daya pesisir seperti ikan dan udang 

per tahun adalah 1.726.450 kg dan belum lagi dengan kerang dan 

hasil lautnya yang belum tercatat. Dahuri (1999) menjelaskan bahwa 

potensi sumberdaya pesisir secara umum dibagi menjadi empat ke- 

lompok salah satunya adalah sumberdaya yang dapat diperbarui seperti 

ikan, udang, kerang, dan sebagainya. 
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Wilayah pesisir sebagai ekosistem yang dinamis memiliki karak- 

teristik yang sangat unik karena wilayah pesisir merupakan daerah 

pertemuan antara darat dan laut, ke arah darat meliputi daratan baik 

kering maupun terendam air yang masih dipengaruhi oleh sifat-sifat 

laut seperti pasang surut, angin laut dan perembesan air asin, ke arah 

laut mencakup bagian laut yang masih dipengaruhi oleh proses alami 

yang terjadi di darat seperti sedimentasi dan aliran air tawar, maupun 

yang disebabkan kegiatan manusia (Brahtz, 1972; Soegiarto, 1976; 

Beatly, 1994 dalam Direktoral Jenderal Pesisir dan Pulau Kecil, 2003). 

Dengan demikian, diperlukan pengelolaan secara terpadu dan bijak- 

sana agar tidak terjadi kerusakan. 

Pengelolaan sumberdaya alam adalah usaha manusia dalam me- 

ngubah ekosistem untuk memperoleh manfaat maksimal, dengan me- 

ngupayakan kesinambungan produksi dan menjamin kelestarian 

sumberdaya tersebut (Afiati, 1999). Pengelolaan sumberdaya alam 

pesisir harus memperhatikan tata ruang dalam satu kesatuan tata ling- 

kungan yang dinamis serta tetap memelihara kelestarian kemampuan 

dan daya dukung lingkungan yang tersedia. Masyarakat pesisir pada 

umumnya mengenal dengan baik lingkungan disekitarnya karena telah 

lama hidup berdampingan dengan alam secara harmonis, sehingga me- 

ngetahui berbagai cara memanfaatkan sumberdaya alam secara ber- 

kelanjutan. 

Menongkah merupakan salah satu contoh pengelolaan wilayah 

pesisir yang berbasis kearifan lokal dengan memanfaatkan hasil laut 

menggunakan cara tradisional yang tidak merusak lingkungan.Aktifitas 

yang dilakukan dalam upaya untuk mempertahnkan hidup masyarakat 

Suku Duanu ini menggunakan papan tongkah yang terbuat dari kayu 

yang dioperasikan secara manual untuk mencari kerang darah. Ke- 

giatan ini juga dilakukan di musim-musim tertentu sehingga memberi 

kesempatan biota-biota tersebut untuk terus berkembang biak dan 

ligkungannya tetap terjaga. Hal ini sejalan dengan salah satu prinsip- 

prinsip konservasi yang mengacu pada kearifan lokal dalam penge- 

lolaan sumberdaya alam secara tradisional yaitu penggunaan teknologi 

sederhana yang tepat guna dan hemat energi sesuai dengan kondisi 

alam setempat (Nababan, 1995). 
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Namun demikian, pemanfaatan dan pengelolaan yang berbasis 

kearifan lokal di Desa Sungai Bela memiliki potensi tergerus oleh pe- 

manfaatan pihak lain yang tidak sejalan dengan kepercayaan mas- 

yarakat Duanu. Seperti yang disebutkan oleh Dahuri (2003) bahwa 

salah satu karakteristik wilayah pesisir adalah sumberdaya merupakam 

milik bersama (common property resources) yang dapat dimanfaatkan 

oleh semua orang (open access) sehingga dalam pembangunan wilayah 

dan pemanfaatan sumberdaya sering menimbulkan konflik kepentingan 

pemanfaatan ruang dan sumberdaya serta peluang terjadinya degradasi 

lingkungan dan problem eksternalitas lebih besar karena over eksploi- 

tasi pemanfaatan dan terbatasnya pengaturan pengelolaan sumberdaya. 

Kondisi ini tentu menjadi ancaman bagi penghidupan Suku Duanu 

karena sifatnya yang open acces dapat mengundang pihak luar untuk 

turut serta memanfaatkan dan mengelola wilayah pesisir beserta sumber 

daya alamnya seperti ekspansi perusahaan perikanan yang berskala 

besar. MenurutAmrifo (2016) konteks kerentanan nafkah Suku Duanu 

dapat dikategorikan menjadi tiga berupa tekanan dari faktor eksternal 

komunitas yang bersifat jangka panjang dan skala luas (trends); 

goncangan yang datang dalam waktu cepat yang menganggu sumber- 

sumber penghidupan (shock), dan gangguan atau tekanan yang sifatnya 

musiman (seasonality). 

Lebih lanjut dalam penelitiannya tentang “Keberlanjutan dan 

Kerentanan Penghidupan Berbasisis Kearifan Lokal: Belajar Dari 

Ekonomi Menongkah di Pesisir Indragiri Hilir”, Amrifo (2016) 

menemukan sumber kerentanan baik yang berjangka pendek maupun 

jangka panjang, seperti yang terangkum dalam tabel dibawah ini. 

Tabel 2. Sumber Kerentanan Penghidupan Suku Duanu 
 

No Jangka Pendek Jangka Panjang 

1. Penebangan mangrove secara liar Naiknya 

permukaan air 
laut 

2. Banjir yang membawa material 

kayu dan sampah dari hulu 

sungai 

Perkembangan 

teknologi 

penangkapan ikan 
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3. Penggunaan teknik illegal fishing 

(bom, putas) 

Tekanan 

penduduk (Suku 

Duanu dan non 

Suku Duanu) 

4. Perebutan sumberdaya dengan 

pengusaha songko bermesin 

Penurunan 

kualitas perairan 

yang disebabkan 

oleh limbah 

industri dan 

rumah tangga 

5. Fluktuasi harga BBM Ekspansi 

perusahaan 

perikanan 
internasional 

6. Fluktuasi nilai tukar rupiah Peluang-peluang 

pekerjaan di 

sektor industri 

7. Fluktuasi harga komoditas 

perikanan, khususnya kerang 
darah 

Gaya hidup 

konsumtif 

8. Kebijakan, program, dan proyek 

pembangunan yang tidak 

berbasiskan keberlanjutan 

penghidupan pedesaan 

Krisis Ekonomi 

 

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa Suku Duanu 

memiliki ancamanbaik internal maupuneksternal sehingga memerlukan 

upaya yang mampu membantu mereka untuk dapat bertahan dan 

memiliki keberlanjutan penghidupan.Sebagaimana yang diungkapkan 

oleh Amrifo (2016) bahwa keberlanjutan penghidupan masyarakat 

yang menggantungkan hidupnya dari ketersediaan sumberdaya alam 

di wilayah pesisir, sangat berkaitan erat dengan kemampuan mereka 

dalam merespon perubahan lingkungan bio-fisik dan kemampuan 

dalam melakukan pengaturan aspek tekno-ekonomi pemanfaataan 

sumberdaya pesisir. 

Aspek ini penting mengingat sifat dari sumberdaya pesisir mudah 
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tercemar, karakteristik ekosistem yang sensitive, dan kemampuan sum- 

ber daya manusia yang terbatas sehingga rentan secara sosial maupun 

ekologikal. Kedua kerentanan tersebut saling berhubungan (Forsyth, 

2003), sehingga apabila kerentanan ekologis dapat dikurangi maka 

kerentanan sosial juga dapat berkurang dan begitu juga sebaliknya. 

Dengan demikian diperlukan strategi penghidupan yang mampu 

mengontrol dan memelihara akses Suku Duanu terhadap sumber daya 

ekosistem yang dimilikinya. 

Strategi penghidupan adalah cara orang memilih melaksanakan 

perpaduan dan jangkauan dari aktifitas guna meraih tujuan kehidupan 

mereka (Carney, 1998). Konsep strategi penghidupan erat kaitannya 

dengan sumberdaya, akses, dan aktifvitas yang dipengaruhi oleh sys- 

tem ekologi dan sosial kemasyarakatan. Scoones (1998) mende- 

finisikan strategi penghidupan sebagai cara-cara yang digunakan oleh 

rumah tangga untuk mendapatkan penghasilan melalui berbagai ak- 

tifitas, dan cara-cara memanfaatkan berbagai asset untuk investasi 

serta cara rumah tangga mempertahankan asset dan penghasilannya. 

Strategi penghidupan menurut Chambers dan Conway (1992) 

ada tiga, yaitu a) kapabilitas, kemampuan individu untuk mewujudkan 

dan mengembangkan potensi dirinya dengan menjadi, menjalankan, 

melakukan yang bisa dilakukan dengan karakteristik ekonomi, sosial 

dan personal manusia, b) asset, klaim ataupun akses yang berupa 

modal alam, modal manusia, modal finansial, modal sosial, dan modal 

fisik, dan d) aktivitas, kegiatan yang menghasilkan pendapatan. 

Dengan kata lain, strategi penghidupan dapat dikatakan sebagai 

upaya individu untuk mendapatkan penghidupan guna memenuhi 

kebutuhan konsumsi dan ekonomi dengan menggunakan kesempatan 

yang ada dan mengatasi ketidakpastian atau ancaman melalui beberapa 

pilihan yang berbeda (Ouden dalam Legesse, 2006). Merujuk pada 

kondisi masyarakat Suku Duanu yang sebagian besar merupakan rumah 

tangga pada lapisan bawah sehingga sangat rentan terhadap perubahan 

lingkungan karenaindividu yang kurang mampu melihat peluang hanya 

akan dapat memenuhi kebutuhan dasar berbeda dengan individu yang 

memiliki pengetahuan, keahlian dan pengalaman. Mereka akan mampu 

melakukan tindakan komersial berdasarkan kemampuan menangkap 
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kesempatan ekonomi dan konsolidasi terhadap akumulasi modal. 

Oleh karenaitu untuk mempertahankan penghidupan Suku Duanu 

yang berkelanjutan perlu program-program yang dapat meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat Suku Duanu di Sungai Bela sekaligus dapat 

melestarikan kearifan lokal yang berkaitan dengan upaya untuk 

mempertahankan hidup. Program tersebut dapat berupa pemberda- 

yaan, yaitu dengan caramemberikan kekuasaan, mengalihkan kekuatan 

atau mendelegasikan otoritas kepada pihak yang kurang atau belum 

berdaya dan juga memberikan kemampuan atau keberdayaan serta 

memberikan peluang kepada pihak lain untuk melakukan sesuatu 

(Prijono & Pranarka, 1996:77). 

Dalam proses pemberdayaan hendaknya dipertimbangkan 

aspek-aspek yang dapat menjaga dan melestarikan kearifan lokal yang 

dimiliki oleh Suku Duanu. Maka jika merujuk pada prinsip pember- 

dayaan yang dikemukakan oleh Sumodiningrat (1999), pemberdayaan 

masyarakat harus mudah diterima dan didayagunakan oleh masyarakat 

kelompok sasaran (acceptable, dikelola oleh masyarakat secara 

terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan (accountable), memberikan 

pendapatan yang memadai dan mendidik masyarakat untuk mengelola 

kegiatan secara ekonomis (profitable), hasilnya dapat dilestarikan oleh 

masyarakat (sustainable) dan pengelolaan dana dan pelestarian hasil 

dapat dengan mudah digulirkan dan dikembangkan oleh masyarakat 

dalam lingkup yang lebih luas (replicable). 

Program yang digulirkan diharapkan juga dapat menghilangkan 

gaya hidup konsutif dan boros dari Suku Duanu di Sungai Bela sehingga 

dapat membantu mereka terlepas dari jeratan hutang dan dapat beralih 

pada masyarakat yang memiliki tata kehidupan dan penghidupan sosial, 

material, maupun spiritual yang diikuti dengan rasa keselamatan, ke- 

susilaan dan ketentraman diri, rumah tangga serta masyarakat lahir 

dan batin yang memungkinkan setiap warga negara dapat melakukan 

usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik- 

baiknya bagi diri sendiri, rumah tangga, serta masyarakat dengan 

menjunjung tinggi hak-hak asasi (Rambe, 2004). 

Kesimpulan dari penelitian ini memberikan sudut pandang bahwa 

Suku Duanu di Sungai Bela mempunyai dimensi sosial dan budaya 
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berupa kebiasaan, adat, dan nilai yang berkaitan dengan upaya mem- 

pertahankan hidup yang sesuai dengan karakteristiknya sebagai Or- 

ang Laut yang tinggal di Desa Sungai Bela. Dimensi-dimensi tersebut 

terangkum menjadi sebuah kearifan lokal yang dilaksanakan secara 

turun-temurun. dan tetap dijaga karena Suku ini memiliki filosofi “Piak 

Duanu Lap Dedolak” yang artinya tidaklah Duanu hilang dilaut, yang 

bermakna bahwa eksistensi masyarakat Duanu dengan alam terutama 

laut yang menjadi habitatnya tidak dapat terpisahkan dan sangat me- 

lekat. 

Kearifan lokal Suku Duanu di Desa Sungai Bela dalam upaya 

untuk mempertahankan hidup, yaitu teknologi tradisional dalam me- 

nangkap hasil laut dan pengetahuan tentang gejala-gejala alam. Bentuk 

kearifan lokal dalam teknologi tradisional dalam menangkap hasil laut 

adalah menongkah, yaitu menangkap kerang dengan menggunakan 

papan tongkah ditempat becek atau basah, membelat yaitu cara me- 

nangkap udang nenek dengan jaring, dan menumbur adalah adalah 

metode lain dalam menangkap udang nenek dengan cara memasukkan 

sebagian tubuh ke dalam lumpur untuk memancingkeluar udang nenek. 

Bentuk dari pengetahuan tentang gejala alam yang dimiliki oleh 

masyarakat Suku Duanu di Sungai Bela adalah tentang musim, angin, 

serta tanda-tanda yang muncul dari daerah tertentu seperti keberadaan 

hewan atau tanda-tanda lain. Menurut kepercayaan suku Duanu, ketika 

angin utara maka hasil kerang akan berlimpah dan periode ini terjadi 

sekitar bulan Mei-Juli, namun ketika angin selatan maka hasil kerang 

sedikit. Pada bulan ini juga datang ombak tinggi dan angin kencang 

sehingga mereka tidak bisa melaut. Keberadaan hewan tertentu, yaitu 

ketika kunang-kunang banyak datang pada malam hari, maka di 

sanalah lokasi menongkah yang akan menghasilkan kerang yang 

banyak. 

Selain keberadaan kunang-kunang, masyarakat Duanu juga 

menggunakan petunjuk lainPetunjuk tersebut adalah, apabila lubangnya 

bersih dan di sekitarnya tak ada kotoran, itu biasanya rumah udang 

nenek. Kalau rumah ikan sembilang, lubangnya bulat dan di sekitarnya 

ada kotoran namun tak terlalu banyak. Kalau kerang rumahnya ber- 

dekatan antara satu dengan lainnya. Kalau sedang musim, bahkan 
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dalam satu lubang itu bisa terdapat ratusan kerang. Sementara kalau 

rumah ular biasanya ada satu lubang saja dan di sekitarnya ada air 

yang keluar seperti mendidih. 

Berdasarkan hasil penelitian maka rekomendasi sebagai upaya 

untuk tetap menjaga kelestarian kearifan lokal yang dimiliki oleh Suku 

Duanu di Sungai Bela terkait dengan upaya mempertahankan hidup, 

sebagai berikut: 

1. Masyarakat Suku Duanu hendaknya tetap melestarikan ke- 

arifan lokal yang dimiliki dengan tetap menjalankannya dalam 

kehidupan sehari-hari. 

2. Pemerintah hendaknya memberikan fasilitas dan dukungan 

matrial dan non material untuk dokumentasi tertulis kearifan 

lokal suku Duanu agar tidak tertelan waktu karena masih di- 

wariskan secara turun temurun. 

3. Pemerintah daerah, lembaga adat dan pihak terkait hendaknya 

memberikan sosialisasi dan menanamkan pentingnya gaya 

hidup tidak boros dan pengelolaan uang kepada Suku Duanu. 

4. Hendaknya identitas, peran kepala adat, organisasi kemasyara- 

katan Suku Duanu dari tingkat desa sampai Provinsi diperkuat 

untukmemperjuangkankeberlanjutanpenghidupan Suku Duanu 

dan kearifan lokal yang dimiliki. 

5. Pemerintah daerah, lembaga adat dan pihak terkait ikut mem- 

pertahankan dan melestarikan penggunaan teknologi tradisional 

dalam menangkap hasil laut dengan menanamkan pentingnya 

menjaga sistem penghidupan tradisional yang telah dijalankan 

bersama. 

6. Pemerintah daerah dan pihak terkait membuat regulasi yang 

mengatur tentang pengelolaan dan pemanfaatan ekosistem yang 

ramah lingkungan dan berbasis kearifan lokal. 

7. Memberikan pemberdayaan berupa keahlian yang berkaitan 

dengan pengolahanhasil laut agar memiliki nilai ekonomis yang 

tinggi kepada perempuan Suku Duanu agar mampu membantu 

perekonomian rumah tangga. 
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