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Pemberdayaan 

 

 

 

KEKUASAAN (POWER)  

Pemberdayaan (empowerment) adalah sebuah konsep yang berhubungan 
dengan ‘kekuasaan’ (power).  Dalam tulisan Robert Chambers1, kekuasaan 
(power) diartikan sebagai kontrol terhadap berbagai sumber kekuasaan, 
termasuk ilmupengetahuan dan informasi. Karena itu, pemikiran penting 
Chambers mengenai pemberdayaan masyarakat adalah pengambilalihan 
penguasaan terhadap ilmupengetahuan dan informasi, sebagai salahsatu 
sumber kekuasaan yang penting, dari orang luar (peneliti dan agen 
pembangunan) oleh masyarakat. Caranya, dengan menggali dan menghargai 
pengetahuan dan teknologi lokal, serta menjadikan proses pembelajaran 
sebagai milik masyarakat, bukan milik orang luar.  Selain itu, Chambers juga 
melihat isu kekuasaan dalam  konteks pola hubungan antara kelompok 
dominan/elite masyarakat dengan kelompok masyarakat paling miskin 
(marjinal), antara kelompok ‘atas’ dengan kelompok ‘bawah’, antara negara-
negara kaya dengan negara-negara miskin (dalam skala komunitas, nasional 
maupun global). 

Kekuasaan dalam konsep politik adalah kemampuan untuk mempengaruhi 
dan mengatur kehidupan warga (rakyat). Kekuasaan politik harus dibatasi 
dengan membangun sistem demokrasi. Karena itu, salahsatu prinsip dasar 
demokrasi adalah tersedianya ruang partisipasi warga yang mampu 
mengontrol penyalahgunaan kekuasaan oleh pemimpin yang diberi mandat 
oleh rakyat. Jadi, kekuasaan sebenarnya adalah milik rakyat, tetapi yang 
terjadi kemudian adalah pengambilalihan kekuasaan oleh elite politik karena 
belum/tidak berfungsinya sistem pemerintahan yang memungkinkan 
ditegakkannya kedaulatan rakyat. Hal ini terjadi karena rakyat belum mampu 
melindungi kekuasaannya. Sedangkan, pemimpin politik, cenderung untuk 
tidak bersedia membatasi kekuasaannya, bahkan lebih suka memperbesar 
kekuasaan tersebut. 

                                                                
1
 Chambers: 1997. 
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Terdapat tujuh (7) macam jenis kekuasaan yang dapat dijadikan dasar 
pengembangan strategi pemberdayaan berbasis masyarakat2. Ketujuh jenis 
kekuasaan ini satusama lain saling berhubungan dalam cara-cara yang 
kompleks, dan kategori (jenis) yang lain dapat saja di tambahkan.  

Kekuasaan atas kesempatan dan pilihan pribadi  

Di negara berkembang seperti Indonesia, sebagian besar orang hanya 
memiliki sedikit kekuasaan untuk menentukan  kehidupan mereka sendiri: 
misalnya untuk membuat keputusan tentang gaya hidup, dimana akan 
bertempat tinggal, dan jenis pekerjaannya. Struktur masyarakat seringkali 
membatasi pilihan pribadi seseorang: misalnya, struktur patriarki dan nilai-
nilai gender sering membatasi kekuasaan bagi perempuan dalam membuat 
pilihan sendiri (pendidikan, kesehatan, pekerjaan, bahkan jodohnya) dan 
kelompok etnis mayoritas bekerja untuk mengurangi kekuasaan etnis 
minoritas. Begitu juga norma-norma dan nilai-nilai budaya, seringkali 
membatasi kekuasaan seseorang atas pilihan hidupnya, berdasarkan 
pembedaan kelas, rasial, agama, dan gender.  Salah satu konsekuensi dari 
kemiskinan yang utama adalah tersedianya hanya sedikit pilihan atau 
kekuasaan untuk membuat keputusan tentang kehidupan mereka sendiri. 
Jenis pekerjaan, pelayanan kesehatan, pendidikan, kehidupan pribadi, 
hampir tidak tersedia banyak pilihan. Pemerintah mengatur banyak hal 
(agama, orientasi seksual yang dijinkan), dokter menentukan pengobatan 
tanpa memberi penjelasan atau menanyakan pendapat pasien, dsb.   

Agenda pemberdayaan, seharusnya bekerja untuk mengembangkan 
kemampuan individu dalam menentukan berbagai pilihan pribadi.  

Kekuasaan atas definisi dari kebutuhan 

Negara seringkali merasa bertanggung jawab untuk menentukan dan 
merumuskan kebutuhan masyarakat. Selain itu,  para profesional seperti 
dokter, pekerja sosial, psikolog, guru dan manajer, juga merasa memiliki 
keahlian dalam mendefinisikan kebutuhan orang lain.   Pada sudut 
pandang pemberdayaan, seharusnya masyarakat diberikan kekuasaan untuk 
mendefinisikan dan merumuskan kebutuhan mereka sendiri.  Agar 
masyarakat mampu medefinisikan kebutuhan yang relevan dengan suatu 
pengetahuan dan keahlian, maka proses pemberdayaan menuntut 
pengembangan akses terhadap pendidikan dan informasi. 

                                                                
2
 Community Development ; Creating Community Alternatives, Vision, Analysis & Practice; Jim Ife, Longman, 

1995. 
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Kekuasaan atas ide 

Penguasaan ide merupakan sumber kekuasaan, baik berupa bahasa, 
ilmupengetahuan, dan budaya yang dominan.  Untuk mengurangi dominasi 
kekuasaan atas ide perlu dikembangkan kapasitas seseorang dalam memasuki 
forum dialog dengan yang lainnya. Selain itu perlu dikembangkan 
kemampuan orang  tersebut untuk menggali ide-ide dan berkontribusi 
terhadap pemikiran umum.  Untuk itu, pendidikan merupakan aspek 
penting dari pemberdayaan. 

Kekuasaan atas intitusi 

Berbagai kesepakatan dan keputusan dipengaruhi oleh institusi sosial seperti 
lembaga pendidikan, lembaga kesehatan, keluarga, gereja, lembaga 
pemerintahan, media massa, dan lain-lain.  Karena itu, strategi pemberdayaan 
juga bisa bertujuan untuk meningkatkan akses dan kontrol seseorang 
terhadap institusi-institusi ini. Selain itu, perlu dilakukan perubahan 
terhadap institusi-institusi ini agar lebih terbuka, responsif, dan dapat 
dipertanggungjawabkan terhadap semua orang (transparan).   

Kekuasaan atas sumber daya 

Sebagian besar manusia memiliki sedikit akses dan kontrol terhadap atas 
sumber daya: baik sumberdaya keuangan maupun sumberdaya bukan 
moneter seperti pendidikan, pengembangan diri, rekreasi, dan pengalaman 
budaya.  Di dalam masyarakat modern dimana kriteria ekonomi menjadi 
sumber penghargaan, kekuasaan terhadap sumberdaya ekonomi menjadi 
sangat penting.  Salah satu strategi pemberdayaan adalah semaksimal 
mungkin memberi akses pada banyak orang terhadap pembagian dan 
penggunaan sumberdaya yang lebih merata. Sementara, di masyarakat 
(terutama masyarakat modern) biasanya terjadi ketimpangan akses terhadap 
berbagai sumberdaya.  

Kekuasaan atas aktivitas ekonomi 

Akses dan kontrol terhadap mekanisme produksi, distribusi dan pertukaran 
merupakan sumber kekuasaan yang sangat vital dalam masyarakat mana saja.  
Kekuasaan ini dibagi secara tidak merata terutama pada masyarakat kapitalis 
modern.  Karena itu, proses pemberdayaan seharusnya juga memastikan 
bahwa kekuasaan atas aktivitas ekonomi dapat dibagikan (didistribusikan) 
secara adil meskipun tidak merata. 
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Kekuasaan atas reproduksi 

Pengambilan keputusan dan kontrol atas proses reproduksi telah menjadi 
kritik yang sangat penting dari kaum feminis.  Reproduksi tidak hanya 
diartikan sebagai proses kelahiran, melainkan juga proses membesarkan anak, 
memberikan pendidikan dan keseluruhan mekanisme (sosial, ekonomi, dan 
politik) yang mereproduksi generasi penerus.  Kekuasaan atas proses 
reproduksi merupakan pembagian yang tidak sama dalam setiap masyarakat, 
berdasarkan nilai gender, kelas dan rasial.  Kekuasaan atas repoduksi 
termasuk kategori kekuasaan atas pilihan pribadi dan kekuasaan atas ide. 

PEMBERDAYAAN SEBAGAI UPAYA SHARING POWER 

Adanya segelintir orang yang memiliki akses dan kontrol besar terhadap 
sumber-sumber kekuasaan dibandingkan orang yang lain merupakan struktur 
ketimpangan, sedangkan orang yang dirugikan disebut sebagai kelompok 
terpinggirkan (the diasadvantages) atau kelompok lemah (the powerless). 
Pemberdayaan adalah upaya yang ditujukan untuk orang atau kelompok 
orang yang memiliki akses dan kontrol yang terbatas terhadap berbagai 
sumber kekuasaan di atas. Pemberdayaan adalah upaya untuk membela 
kelompok yang terpinggirkan. Tujuan pemberdayaan adalah untuk 
mengembangkan struktur masyarakat yang seimbang dan adil.  

Di tingkat negara, agenda besar pemberdayaan berarti upaya untuk 
mengembalikan pola hubungan kekuasaan antara rakyat dengan elite politik 
ke dalam kerangka demokrasi. Masyarakat yang lemah, tidak mampu 
melindungi kekuasaannya, bahkan tidak memiliki kesadaran kritis tentang 
hak-hak dan kedaulatannya, disebut masyarakat yang tidak berdaya (powerless). 
Sedangkan negara, atau dalam hal ini elite politik yang memiliki  kekuasaan 
tanpa terbatas, disebut sebagai pihak yang sangat berkuasa (powerfull).  
Sementara, di tingkat komunitas, masyarakat miskin dan marjinal adalah 
kelompok yang tidak berdaya (powerless) sedangkan elit atau kelompok 
dominan adalah pihak yang sangat berkuasa (powerfull).  

Menurut Chambers, pembangunan adalah upaya untuk mengembangkan 
tatanan hidup yang lebih baik (komunitas, nasional, maupun global), yang 
berarti adalah berbagi kekuasaan (sharing power) untuk mengembangkan 
keseimbangan. Pemberdayaan adalah upaya untuk mewujudkan sharing power, 
dengan cara memperbesar daya (empowerment) kepada pihak yang 
tidak/kurang berdaya (powerless), dan mengurangi daya (empowerless) pihak 
yang terlalu berkuasa (powerfull).  
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PENGERTIAN PEMBERDAYAAN DI TINGKAT KOMUNITAS LOKAL 

Pemberdayaan adalah proses pengembangan hubungan yang lebih setara, adil, dan 
tanpa dominasi di suatu komunitas. Pemberdayaan memerlukan proses penyadaran kritis 
masyarakat tentang hak-hak dan kewajibannya. Pemberdayaan memerlukan proses 
pengembangan kepemimpinan lokal yang egaliter dan memiliki legitimasi pada rakyatnya.  

Pemberdayaan (empowerment) adalah proses untuk memberi daya/kekuasaan (power) 
kepada pihak yang lemah (powerless), dan mengurangi kekuasaan (disempower) kepada 
pihak yang terlalu berkuasa (power) sehingga terjadi keseimbangan.  

Pemberdayaan membutuhkan pembagian (sharing) kekuasaan antara kepemimpinan 
lokal dengan masyarakat (rakyat) secara adil. Pembagian kekuasaan yang adil berarti 
adalah penyelenggaraan sistem demokrasi di tataran komunitas (community democracy). 
Paling tidak, itu yang saat ini dipercaya oleh gerakan demokrasi di seluruh dunia. 

PARTISIPASI YANG MEMBERDAYAKAN 

Dalam wacana pembangunan, mengapa terminologi partisipasi sangat 
melekat dengan terminologi pemberdayaan? Apakah pengembangan 
partisipasi berarti dengan sendirinya adalah proses pemberdayaan? Ataukah 
pengembangan partisipasi harus disertai dengan proses pemberdayaan?  
Dalam kenyataannya, pengembangan partisipasi tidak selalu berarti 
demokratisasi, karena ada jenis-jenis partisipasi yang bersifat 
teknis/instrumental. Karena itu, partisipasi teknis tidak dapat dihubungkan 
dengan pemberdayaan karena proses pemberdayaan jelas tidak akan terjadi 
tanpa adanya agenda demokratisasi komunitas. Sebab, pengembangan 
partisipasi bisa saja dilakukan tanpa pemberdayaan. Partisipasi juga tidak 
selalu mendorong proses pemberdayaan. Sama seperti konsep partisipasi, 
konsep pemberdayaan dalam pembangunan seringkali disalahartikan 
(dikebiri pemaknaannya) menjadi teknis. Pemberdayaan diartikan sebagai 
peningkatan kemampuan (bahkan keterampilan) masyarakat yang tidak 
dalam konteks perubahan komunitas dan demokratisasi. 

Pemberdayaan adalah proses yang sangat politis, karena berhubungan dengan 
upaya merubah pola kekuasaan dan mereka yang bekerja dengan kerangka 
pemberdayaan berarti  menantang kelompok pro-status quo yang pastinya tidak 
begiru saja bersedia melakukan perubahan (dalam arti sharing power). Proses 
pemberdayaan selalu memerlukan proses demokratisasi, atau sebaliknya, 
proses demokratisasi selalu memerlukan proses pemberdayaan. 
Pengembangan demokrasi hanya akan berhasil jika masyarakat berhasil 
mengidentifikasi hal-hal yang tidak demokratis dan secara bertahap 
melakukan perubahan terhadapnya agar menjadi lebih demokratis. Hal ini 
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membutuhkan kesadaran masyarakat mengenai adanya aktor-aktor yang 
sangat berkuasa (powerfull), di berbagai level yang berbeda, yang memiliki 
kepentingan dan kemungkinan besar akan menolak usaha-usaha perubahan 
tersebut. 

SIAPA PELAKU PEMBERDAYAAN? 

‘Pemberdayaan’ dapat diartikan dengan banyak cara3, antara lain: (1) 
Pemberdayaan adalah proses memberi daya/power kepada pihak yang 
lemah/powerless; dalam pengertian ini, ada pihak lain (orang luar) yang 
melakukan pemberdayaan; (2) Pemberdayaan adalah proses untuk 
mendapatkan daya/power  oleh pihak yang lemah/powerless; dalam pengertian 
ini, orang tertindas yang memperjuangkan sendiri perebutan kekuasaan itu; 
(3) Pemberdayaan adalah proses untuk merubah struktur yang menindas.   

Siapa pelaku pemberdayaan? Robert Chambers mengatakan, orang miskin 
seringkali tidak lagi punya daya untuk berjuang karena sudah dilumpuhkan. 
Karena itu, proses pemberdayaan membutuhkan peran orang luar. Kosakata 
pemberdayaan populer di kalangan praktisi-praktisi pembangunan (terutama 
LSM) yang bekerja dengan masyarakat, karena itu merekalah para pelaku 
pemberdayaan yang penting.  

 

                                                                
3
  Haswinar Arifin, dalam lokakarya Reposisi PRA di Mataram, November 2003. 


