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Pelaku dan Praktek Pengembangan 

Masyarakat (Community Development) 

 

Negara adalah suatu entitas yang terdiri dari komponen Pemerintah, kalangan swasta, 
dan masyarakat, yang masing-masing punya peran, hak dan kewajibannya dalam 
pembangunan. Dalam pemahaman kehidupan berbangsa dan bernegara inilah, 
sebaiknya kalangan LSM memahami perannya, serta merumuskan nilai-nilai yang 
melandasi kiprahnya, sehingga segala aktivitasnya di lapangan tidak tersesat tanpa arah. 
Dengan memahami peran dan posisinya, kalangan LSM tidak perlu menjadi gamang 
ketika ada pihak (anti-Pemerintah) yang memprovokasi bahwa kerja-kerja LSM adalah 
pengambilalihan peran dan tanggung jawab pemerintah sehingga tanpa disadari LSM 
telah diperalat oleh Pemerintah.  Atau tuduhan bahwa LSM yang mempopulerkan 
idiom pendekatan program berbasis masyarakat, justru telah memindahkan tanggung 
jawab pembangunan dari Pemerintah kepada masyarakat, dengan dalih partisipasi, 
pemberdayaan, dan pengembangan keswadayaan. 

Tudingan dan pertanyaan di atas seharusnya ditanggapi dengan suatu refleksi kritis 
di kalangan LSM di Indonesia agar tidak terjadi “sesat pikir” dalam kerja 
kemasyarakatan. Jangan sampai kerja LSM, secara tidak langsung, malah 
menguntungkan rejim opresif yang lebih sibuk dengan sepak-terjang KKN-nya, 
ketimbang membangun dan mensejahterakan rakyatnya. Apabila kalangan LSM 
memahami partisipasi bukan hanya sebagai partisipasi instrumental (berarti 
keterlibatan masyarakat dalam program), melainkan juga partisipasi sebagai 
komponen penting dalam sistem demokrasi dan penegakan kedaulatan rakyat, 
maka kerja LSM akan berdiri di pihak kepentingan rakyat.  

PARA PELAKU PENGEMBANGAN MASYARAKAT 

Siapa para pelaku Pengembangan Masyarakat?  Ada berbagai pandangan 
mengenai kegiatan Pengembangan Masyarakat: ada yang menganggapnya sebagai 
suatu profesi, ada yang menganggapnya sebagai aspek dari suatu profesi (misal, 
aspek dari profesi pekerja sosial/social worker), bahkan ada yang menganggapnya 
sebagai suatu kegiatan non-profesi dari para aktivis ideolog yang 
mempertanyakan tatanan (order) yang timpang dan menindas. Di kalangan 
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), misalnya, seringkali terjadi perdebatan 
mengenai: Apakah mereka pekerja pembangunan atau para aktivist?  
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Dalam tulisan ini, tidak akan dibedakan antara keduanya: baik bagi mereka yang 
bekerja dalam Pengembangan Masyarakat dengan dibayar (kalau ini arti dari 
„pekerja kemasyarakatan‟ atau „pekerja pembangunan‟) maupun mereka yang 
bekerja secara kesukarelaan (voluntarily).  Keduanya akan disebut sebagai pekerja 
masyarakat (community worker). Pada kenyataannya, para aktivis LSM juga mencari 
nafkah dan memperoleh uang dari kegiatan ini, meskipun dengan “gaji” yang kecil 
atau sedikit, serta dengan semangat kesukarelaan.  Walau tidak akan dibedakan, 
namun mungkin akan bermanfaat untuk memahami pengkategorian para pelaku 
Pengembangan Masyarakat. Kategori dan contoh-contoh setiap kategori  bisa kita 
diskusikan sesuai dengan kenyataan yang terjadi di Indonesia. Kita bisa berdebat: 
apakah staf Pemerintah yang bekerja di lembaga pelayanan publik (Puskesmas, 
Polindes, sekolah) bisa disebut pekerja kemasyarakatan atau bukan; apakah seorang 
dokter Puskesmas seorang pekerja masyarakat atau profesional; apakah bedanya 
guru atau dokter yang bekerja di masyarakat tertinggal dengan di sebuah kota besar, 
dsb. 

NO. 
KATEGORI 
PELAKU1 

CONTOH DI INDONESIA 

1.  Pekerja kemasyarakatan yang 
dipekerjakan oleh Pemerintah 
(baik Pusat maupun lokal) atau 
oleh lembaga lain (LSM, swasta) 

(the employed community 
worker) 

 Pendamping IDT yang dipekerjakan 
oleh program Pemerintah dari Pusat; 

 Pendamping masyarakat yang 
dipekerjakan untuk melaksanakan 
program P4K dari Departemen 
Pertanian; 

 Staf LSM pada umumnya yang 
bekerja dalam program 
pendampingan masyarakat; Dsb. 

2.  Pekerja kemasyarakatan yang 
dipekerjakan oleh lembaga 
sektoral (lembaga Pemerintah) 

(the employed sectoral worker) 

 Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) 
yang dipekerjakan oleh Dinas 
Pertanian; merupakan pegawai 
negeri; 

 Petugas Lapangan Keluarga 
Berencana (PLKB) yang dipekerjakan 
oleh BKKBN; merupakan pegawai 
negeri; 

 Petugas kesehatan dan dokter 
Puskesmas, Bidan Desa; merupakan 
pegawai negeri; Dsb. 

                                                             
1
 Kategori ini diambil dari: “Community Development; Creating Community Alternatives, Vision, Analysis & Practice”; Jim 

Ife, Longman, 1995. 
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3.  Profesional yang bekerja utk 
melayani masyarakat 

(the community-focussed 
professional) 

 Dokter, bidan, paraji, guru, pendidik 
non-formal, jurnalist, konsultan, dsb. 
yang pekerjaannya terkait dengan 
pelayanan kepada masyarakat; bisa 
merupakan pegawai negeri maupun 
bukan 

4.  Aktivis yang bekerja untuk 
sebuah lembaga 

(the employed activist) 

 Biasanya yang disebut aktivis adalah 
kalangan LSM yang memberi label 
dirinya kalangan LSM CO, banyak 
dari mereka juga yang bekerja untuk 
LSM (internasional, nasional, dan 
lokal) dg dibayar. 

5.  Aktivis yang bekerja tanpa 
dibayar 

(the unpaid community activist) 

 Orang-orang dari kalangan LSM yang 
bekerja sebagai relawan; 

 Lebih banyak dari kalangan 
masyarakat sendiri, yang bekerja 
sebagai relawan atau biasa disebut 
kader masyarakat. Sayangnya, 
biasanya mereka tidak “dimampukan’ 
untuk menjadi pengelola program 
tanpa ketergantungan orang luar. 

ISU-ISU PROGRAM DAN PRAKTEK DI KALANGAN LSM 

Program Pengembangan Masyarakat kemudian menjadi suatu kegiatan yang lebih 
banyak dilakukan oleh “orang luar” di suatu masyarakat, baik mereka yang bekerja 
di lembaga pemerintah maupun di kalangan LSM.  Artinya, banyak orang yang 
„diimpor‟ dari luar komunitas itu sendiri yang menjadi pelakunya sehingga bisa 
menjadikan masyarakat tergantung pada orang luar.  Ini masih menjadi tantangan 
besar dalam pengembangan masyarakat di Indonesia. Secara umum, tabel berikut ini 
menggambarkan isu-isu program yang banyak dikerjakan oleh kalangan LSM di 
Indonesia. Mungkin masih ada lagi isu-isu program yang lain untuk ditambahkan, tetapi 
secara garis besar tabel ini bisa mewakili kiprah LSM di indonesia. 

NO. DIMENSI 
CONTOH ISU PROGRAM DI 

LAPANGAN 

1.  Pengembangan sosial  Pendampingan anak jalanan 

 Pendampingan dan rehabilitasi pengungsi 

 Keaksaraan fungsional, sentra pembelajaran dan 
perpustakaan kampung 
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NO. DIMENSI 
CONTOH ISU PROGRAM DI 

LAPANGAN 

2.  Pengembangan 
ekonomi 

 Pengembangan pertanian (wanatani) 

 Pengembangan usaha kelompok/pemasaran 
(koperasi, UB, organisasi/jaringan pemasaran) 

 Pengembangan/penghimpunan dana (koperasi, 
UB, kelompok simpan-pinjam, arisan) 

 Pengembangan ekonomi sektor informal 

3.  Pengembangan politik  Advokasi lingkungan dan pengelolaan 
sumberdaya alam (isu tanah/agraria, hak 
ulayat/hak adat,  

 Advokasi isu-isu HAM dan kekerasan terhadap 
rakyat 

 Pengorganisasian dan advokasi buruh 

 Isu-isu politik praktis (Pemilu, sistem politik, 
good-government); catatan: sejak tahun 2000-an 
banyak program dalam konteks Otonomi Daerah 

 Pendidikan politik dan pengorganisasian 
masyarakat 

 Pembentukan jaringan-jaringan 
masyarakat/rakyat (buruh, petani, masyarakat 
adat) 

4.  Pengembangan 
budaya 

 Revitalisasi masyarakat adat (kearifan/nilai-nilai, 
kelembagaan) 

 Isu gender dalam budaya patriarki/feodal 

5.  Pengembangan 
lingkungan 

 Konservasi tanah dan air (dalam program 
pertanian), penghijauan 

 Konservasi sumberdaya alam (KSDA) 

 Perlindungan satwa langka 

 Hutan kemasyarakatan (HKm) 

 Pengelolaan sumberdaya alam berbasis 
masyarakat (PSABM) 

 

Kalangan LSM yang berorientasi pada pengembangan ekonomi masyarakat, umumnya 
tidak memperhatikan aspek politik dan lingkungan.  Program dibatasi pada tujuan-
tujuan pada isu-isu tertentu yang ditangani (jangka panjang maupun jangka pendek) yang 
dianggap merupakan aplikasi dari tujuan/visi yang lebih strategis dari LSM ybs.  LSM 
yang mengembangkan program wanatani (agroforestry), misalnya mengembangkan tujuan 
program pemulihan kondisi lahan, pengenalan teknologi ramah lingkungan, dan 
pemenuhan kebutuhan pangan untuk petani yang masih subsisten, atau 
mengembangkan usaha pertanian produktif untuk petani yang lebih maju. Demikian 
juga pada isu program kesehatan, biasanya mengembangkan tujuan untuk menangani 
penyakit-penyakit musiman yang berbahaya atau menaikkan tingkat kesehatan dan gizi 
keluarga (terutama ibu dan balita), kesehatan lingkungan dan kesehatan reproduktif. 
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Sedangkan untuk isu ekonomi alternatif, biasanya berupa pengembangan program usaha 
skala kecil atau sektor informal, dan penghimpunan dana masyarakat berupa koperasi 
atau kelompok simpan-pinjam. 

Sementara kalangan LSM yang berorientasi pada isu-isu lingkungan terbelah pada 2 
kelompok: kelompok penganut aliran lingkungan yang konservatif dan kelompok 
penganut aliran lingkungan yang menggugat rejim yang tidak berpihak pada rakyat 
melainkan lebih berpihak pada pemilik modal. Kalangan LSM yang bekerja pada 
isu politik (isu lingkungan dan politik praktis), umumnya tidak mempertimbangkan 
aspek ekonomi dan kebutuhan dasar masyarakat. Hal ini ternyata akhirnya 
mendorong LSM-LSM di Indonesia untuk memahami Pengembangan Masyarakat  
secara parsial. Banyak program-program LSM dengan isu politik dan lingkungan 
yang menggunakan kasus-kasus penindasan dan penggusuran sebagai pemicu 
perlawanan rakyat,  tetapi kemudian berhenti di tengah jalan karena masyarakat 
kehabisan energi (terutama pada saat rejim Orde Baru yang sangat opresif). Selain 
itu, rakyat pada akhirnya juga menjadi lemah perlawanannya karena harus 
menghadapi kebutuhan hidup yang praktis. Jargon-jargon perjuangan demokrasi 
akhirnya menjadi terlalu tinggi bagi rakyat yang miskin dan lapar.   

Barulah pada saat reformasi bergulir, LSM-LSM yang lebih berorientasi pada 
pengembangan ekonomi, terpacu untuk mengindahkan isu-isu politik, terutama 
dengan diberlakukannya Otonomi Daerah/Desa.  Tetapi, mereka menjadi 
gamang ketika bekerja dalam isu politik. Program ekonomi dengan program 
politik seolah-olah tidak saling berhubungan.  Isu politik yang ditangani 
menjadi sangat sempit dan diartikan sebagai politik praktis atau politik 
kekuasaan (perebutan kedudukan Kades atau BPD, misalnya), tanpa 
mengembangkan agenda reformasi politik lokal yang lebih komprehensif, 
apalagi mengkaitkannya dengan agenda reformasi politik nasional yang lebih 
besar. 

 


