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BERBAGAI SEBUTAN DAN PENGERTIANNYA 

Dalam program pengembangan masyarakat, terdapat ujung tombak yang bekerja 
sebagai pendamping masyarakat dengan tugas-tugas yang dirumuskan oleh lembaga 
programnya masing-masing. Nama-nama dari staf lembaga yang bekerja di lapangan 
sebagai pendamping masyarakat juga dipilih oleh lembaga dengan berbagai 
pertimbangan dan biasanya juga menggambarkan titik berat dari tugasnya, misalnya:  

 petugas penyuluhan (extension worker) atau petugas penyuluh lapangan/PPL 
(extension field worker) yang semula semata-mata hanya melakukan kegiatan 
penyampaian informasi dan teknologi kepada masyarakat dalam bentuk 
pertemuan dan diskusi kelompok; kemudian berkembang lebih luas dari hanya 
sekedar penyuluhan, tetapi juga diserta pendampingan sosial (misalnya: 
pendampingan dan pembentukan organisasi seperti kelompok tani). Istilah petugas 
penyuluh lapangan/PPL saat ini digunakan pemerintah untuk petugas yang 
bekerja sebagai penyuluhan pertanian. Pada prakteknya, PPL pemerintah ini hanya 
melakukan kegiatan penyuluhan saja dalam bentuk pertemuan dengan masyarakat. 

 pamong belajar atau tutor merupakan istilah yang digunakan untuk petugas atau 
staf lembaga yang mendampingi masyarakat dalam kegiatan pendidikan luar 
sekolah (keaksaraan fungsional atau PBH). 

 petugas lapangan/PL (field worker) biasanya merupakan istilah yang digunakan 
untuk staf lapangan yang memiliki tugas-tugas jauh lebih luas dari hanya sekedar 
melakukan penyuluhan teknis saja. Kalangan LSM lebih suka menggunakan istilah 
petugas lapangan ketimbang penyuluh lapangan. 

 pendamping masyarakat merupakan istilah yang kemudian lebih disukai oleh 
LSM untuk stafnya yang menjalankan sejumlah pekerjaan pengembangan 
masyarakat dalam pengertian lebih luas lagi dari PL.  Istilah pendamping 
masyarakat diartikan lebih sebagai ‘teman sejajar’ atau ‘mitra masyarakat’ 
ketimbang ‘petugas’ yang berkonotasi bekerja untuk lembaganya dengan 
melaksanakan tugas di lapangan.  

 fasilitator masyarakat (community facilitator/CF) juga digunakan sebagai 
alternatif dari pendamping masyarakat sejalan dengan perkembangan idiom 
partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. Istilah fasilitator menggambarkan tugas-
tugasnya sebagai pendorong, penggerak, katalisator, motivator masyarakat, 
sementara pelaku dan pengelola kegiatan adalah masyarakat sendiri. 
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 pemerhati1, pengorganisir masyarakat (community organizing/CO), merupakan 
istilah-istilah lain yang juga digunakan kalangan LSM. Kalangan LSM aktivis 
gerakan demokrasi lebih menyukai istilah CO ketimbang istilah PL dan 
pendamping masyarakat (lihat bahan bacaan berjudul Perbandingan community 
development/CD dengan community organizing/CO). Dalam istilah CO, seorang yang 
bekerja dengan masyarakat diartikan sebagai seorang yang ‘menggerakkan 
masyarakat’ (yang diam, takut, tidak tahu hak-haknya, dsb.) untuk bisa berjuang 
dan bersuara. 

SIAPA YANG MENJADI FASILITATOR MASYARAKAT? 

Pertanyaan ini seringkali dibicarakan di dalam internal organisasi di kalangan LSM 
yang lebih menyukai merekrut orang-orang yang merasa ‘terpanggil’ untuk bekerja 
bersama masyarakat daripada merekrut ‘pekerja’ LSM. Walaupun tidak dapat 
dipungkiri bahwa, siapa pun yang bekerja untuk masyarakat juga memperoleh nafkah 
(penghasilan) dari pekerjaannya ini, meskipun semangat kesukarelaan menjadi ‘idiom’ 
di kalangan LSM. Karena itulah istilah petugas lapangan menjadi tidak disukai 
kalangan LSM yang menganggap pengembangan masyarakat adalah sebuah hubungan 
yang sangat diwarnai kedekatan pribadi antara individu yang terjun ke masyarakat 
dengan masyarakat dampingannya, ketimbang sekedar penugasan dari lembaganya. 
Walau begitu, setiap LSM dan individu mengartikan kedudukannya selaku ‘pekerja 
masyarakat’ atau ‘aktivis masyarakat’ secara berbeda-beda (lihat juga penjelasan dalam 
bahan bacaan berjudul Praktek dan Pelaku Pengembangan Masyarakat). 

                                                             
1
 Istilah yang digunakan oleh Yayasan Alpha Omega, Kupang untuk para PL. Pemerhati diartikan sebagai ‘orang yang 

memberikan hatinya’ untuk masyarakat, peduli dan berdedikasi untuk masyarakat. 


