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Tugas-tugas Fasilitator Masyarakat 

(Pendamping Masyarakat) 

 

 

 

Para pelaksana program (pendamping, supervisor dan koordinator program) adalah 
ujung tombak lembaga yang bertugas sebagai pelaku pengembangan partisipasi dan 
pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian,  adopsi PRA ke dalam pengembangan 
program berarti juga harus dibarengi dengan pengembangan staf program agar 
memiliki kemampuan-kemampuan yang dibutuhkan sebagai fasilitator dan 
pengorganisir. Mereka tidak akan dapat melakukan tugas ini apabila lembaga 
memperlakukannya sebagai penyuluh atau operator teknis, atau pelaksana 
kegiatan/program saja. Pengembangan staf merupakan agenda yang perlu dirancang 
dalam jangka panjang, baik melalui program belajar dan latihan yang terencana 
(formal) maupun melalui pengembangan tradisi/kultur pembelajaran dalam proses 
kerja sehari-hari.  Lembaga yang memiliki kultur belajar, akan terbiasa dengan diskusi 
dan refleksi dalam setiap proses dan kegiatan yang dilaksanakan. Selain itu, hubungan 
informal antara setiap jajaran staf akan setara dan terasa akrab. 

Berikut ini adalah 4 golongan dan 22 jenis tugas (dan kemampuan yang harus 
dimiliki) seorang pengembang masyarakat yang dirumuskan oleh Jim Ife1. Dalam 
rumusan ini, tugas pendamping masyarakat lebih utama sebagai fasilitator, 
pengorganisir, dan pengembang proses pembelajaran masyarakat. 

Tugas fasilitasi: membangun proses kegiatan masyarakat  

No. Tugas Penjelasan 

1.  Pengembangan sosial yaitu kemampuan untuk mendorong orang lain bekerja sama dalam 
proses pengembangan masyarakat. 

2.  Menengahi (mediasi) dan 
berunding (negosiasi) 

yaitu kemampuan untuk menghadapi dan mengatasi konflik yang 
terjadi di masyarakat. 

3.  Memberi dukungan yaitu menyediakan dukungan yang diperlukan agar masyarakat bisa 
melakukan kegiatan pengembangan masyarakat. 

4.  Membangun konsensus yaitu menghadapi perbedaan  nilai, kepentingan, dan adanya 
kompetisi tidak dengan pendekatan konflik. 

5.  Memfasilitasi kelompok yaitu mengelola berbagai tindakan dan kegiatan kelompok karena 
biasanya kerja pendampingan lebih banyak bersama kelompok. 

6.  Memanfaatkan 
sumberdaya dan 
keterampilan lokal 

yaitu membantu masyarakat mengenali &  meman-faatkan potensi 
lokal yang belum dimanfaatkan secara optimal. 

7.  Pengorganisasian yaitu mendorong terselenggaranya kegiatan-kegiatan bersama 
masyarakat. 

 

                                                             
1
 Community Development ; Creating Community Alternatives, Vision, Analysis & Practice; Jim Ife, Longman, 1995. 
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Tugas pembelajaran: memberi masukan berupa nilai, ilmu pengetahuan, 

teknologi, dan pengalaman kepada masyarakat 

No. Tugas Penjelasan 

8.  Penyadaran kritis yaitu membangun kesadaran masyarakat bahwa setiap individu berkaitan 
atau dipengaruhi oleh struktur dan sistem yang bekerja mengatur. 

9.  Memberi informasi yaitu menyediakan informasi yang relevan pada masyarakat untuk 
penjajakan kebutuhan, perencanaan, kegiatan pembelajaran, dsb. 

10.  Berhadapan 
(konfrontasi) dengan 
pelanggaran 
prinsipiil 

yaitu kemampuan untuk bertindak tegas apabila diperlukan terhadap 
individu atau kelompok masyarakat yang melanggar suatu prinsip 
kerjasama (misalnya: bersifat rasis, melakukan tindakan merusak 
lingkungan, penyalahgunaan keuangan program, dsb). 

11.  Menyelenggarakan 
pelatihan 

yaitu melakukan atau menghubungkan dengan pelatih lain untuk kegiatan 
transfer pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan masyarakat. 

Tugas penghubung: membangun relasi dengan berbagai sumber, pihak dan 

lembaga yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dampingannya 

No. Tugas Penjelasan 

12.  Menghubungkan dengan 
sumberdaya 

yaitu memfasilitasi kerjasama dengan lembaga-lembaga di luar 
komunitas yang memiliki sumberdaya tertentu. 

13.  Advokasi yaitu menghubungkan berbagai kepentingan masyarakat (antar 
individu, antar kelompok, antar lembaga dsb.). 

14.  Menggunakan media yaitu mempublikasikan kegiatan, proses, dan capaian, agar menjadi 
agenda komunitas. 

15.  Menjadi Humas yaitu memberikan informasi mengenai kegiatan, proses dan capaian 
untuk memperoleh dukungan berbagai pihak. 

16.  Mengembangkan 
jaringan 

yaitu mengembangkan hubungan dengan berbagai pihak 
(perorangan, lembaga) untuk mendukung program. 

17.  Mengembangkan proses 
pertukaran pengetahuan 
dan pengalaman 

yaitu sebagai fasilitator proses pembelajaran antar pihak baik secara 
formal maupun informal. 

Tugas teknis: mengelola langkah-langkah atau tahap-tahap program mulai 

dari penjajakan kebutuhan sampai ke monitoring-evaluasi2 

No. Tugas Penjelasan 

18.  Mengumpulkan dan 
menganalisa data 

yaitu menggunakan metodologi pengkajian untuk mengumpulkan dan 
menganalisa informasi bersama masyarakat. 

19.  Menggunakan komputer  yaitu menggunakan dan mengalihkan kemampuan penguasaan 
teknologi komputer kepada masyarakat. 

20.  Melakukan presentasi 
(tertulis atau lisan) 

yaitu menyampaikan gagasan kepada masyarakat dampingan dan 
pihak-pihak lain. 

21.  Pengelolaan program yaitu membangun struktur, nilai, prosedur dan mekanisme program 
yang sesuai dengan prinsip pengembangan masyarakat. 

22.  Pengelolaan keuangan yaitu pengelolaan (manajemen) keuangan yang sesuai dengan prinsip 
pengembangan masyarakat. 

 

                                                             
2
 Jim Ife menyebut hal ini sebagai kemampuan teknis dengan alasan: ini tugas pendamping yang membutuhkan 

kemampuan teknis tertentu dan biasanya dijalankan dengan mengacu pada panduan program.  


