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PRA untuk Pendampingan Masyarakat 

 

PENGERTIAN PENDAMPINGAN 

Mengapa istilah „pendampingan‟ muncul dalam kosakata pengembangan masyarakat?  
Barangkali pertanyaan ini perlu kita lontarkan untuk mengingat kembali bagaimana 
proses kemunculan istilah ini merupakan kritik terhadap cara kerja para petugas 
penyuluhan (extension worker) yang semata-mata hanya melakukan kegiatan 
penyampaian informasi dan teknologi kepada masyarakat.  Dari kritik terhadap 
penyuluhan konvensional seperti ini berkembang istilah petugas penyuluh 
lapangan/PPL (extension field worker) dengan maksud untuk memberi arti yang lebih 
luas dari 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. 

Sementara, di kalangan LSM lebih berkembang penggunaan istilah petugas 
lapangan/PL (field worker) yang tugasnya jauh lebih luas dari hanya sekedar melakukan 
penyuluhan teknis saja.  Sejalan dengan perkembangan wacana mengenai metodologi-
pendekatan program, istilah petugas lapangan (PL) juga menjadi lebih bervariasi. PL 
seringkali disebut sebagai pendamping masyarakat atau petugas yang menjalankan 
sejumlah pekerjaan pengembangan masyarakat.  PL juga seringkali disebut fasilitator 
masyarakat (community facilitator/CF) karena tugasnya lebih sebagai pendorong, 
penggerak, katalisator, motivator masyarakat, sementara pelaku dan pengelola kegiatan 
adalah masyarakat sendiri. 

Pendampingan adalah pekerjaan yang dilakukan oleh PL atau fasilitator atau 
pendamping masyarakat dalam berbagai kegiatan program. Pada prakteknya, di 
kalangan LSM CD, pendampingan lebih banyak ditujukan untuk pengembangan 
ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin meskipun disertai 
penguatan organisasi dan kepemimpinan lokal. Sedangkan di LSM CO, 
pendampingan lebih banyak ditujukan untuk advokasi dan melakukan „perlawanan‟ 
masyarakat terhadap isu-isu konflik (penggusuran tanah, pelanggaran HAM, 
pertambangan, lingkungan, dsb.) yang ditujukan kepada pemerintah, industri/swasta, 
atau kekuatan yang dianggap sebagai „musuh‟ rakyat.  Sebenarnya, perbedaan 
pendampingan kedua kalangan itu masih merupakan bagian dari dikotomi LSM CD 
dan LSM CO yang pada tulisan terdahulu sudah dijelaskan1. Dikotomi ini sebenarnya 
tidak perlu terjadi apabila pendampingan dipahami sebagai suatu upaya 
pengembangan masyarakat secara multidimensi. 

                                                             
1
 Lihat tulisan yang berjudul “Kerangka Kerja Pengembangan Masyarakat”, “Pelaku dan Praktek Pengembangan 

Masyarakat”, dan “Paradigma dan Ideologi LSM di Indonesia”.  
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JENIS-JENIS KEGIATAN PENDAMPINGAN 

Pendampingan yang dilaksanakan oleh PL/CF meliputi banyak jenis kegiatan.  
Kegiatan teknis program (misalnya pertanian) seringkali menjadi kegiatan utama 
seorang PL, disertai dengan kegiatan-kegiatan lainnya (seperti pengelolaan program 
mulai dari perencanaan sampai monev, pengembangan organisasi masyarakat baik 
berupa kelompok tani, KSM/UB, sampai ke pengembangan jaringan seperti forum 
petani atau jaringan pemasaran, yang disertai juga dengan pelatihan kepemimpinan 
lokal agar mereka bisa mengelola organisasi-organisasi tersebut dengan baik).  

Dengan semakin luasnya pekerjaan seorang pendamping atau PL/CF, muncul 
pertanyaan: Apakah sebenarnya tugas utama seorang PL/CF? Apakah sebagai 
pelaksana transfer informasi dan teknologi (penyuluh) atau sekaligus sebagai ahli 
(expert) dalam penguasaan teknologi tertentu? Apakah hanya sebagai fasilitator 
masyarakat untuk bisa mengakses sumber-sumber informasi dan teknologi yang 
tersedia, karena tugas PL lebih sebagai pembuka katup-katup hubungan antara 
kelompok-kelompok masyarakat dan antara masyarakat dengan berbagai institusi 
sosial-politik? Apakah tugas PL untuk memberikan penyuluhan dan pelatihan teknis, 
ataukah fasilitator pengembangan pembelajaran bersama yang lebih bersifat umum?  
Pertanyaan-pertanyaan ini sebaiknya satu per satu dijawab untuk merumuskan apa 
tugas pendamping/PL/CF dan akhirnya akan diuraikan menjadi jenis-jenis kegiatan 
pendampingan yang akan dijalankannya. 

Berikut ini adalah 4 golongan dan 22 jenis tugas (dan kemampuan yang harus 
dimiliki) seorang pengembang masyarakat yang dirumuskan oleh Jim Ife2. Dalam 
rumusan ini, tugas pendamping masyarakat lebih utama sebagai fasilitator, 
pengorganisir, dan pengembang proses pembelajaran masyarakat.  

 

No. Tugas Kemampuan yang Perlu Dimiliki 

Tugas fasilitasi, yaitu: membangun proses kegiatan masyarakat 

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

Agar dapat menjalankan tugas ini, pendamping harus 
memiliki 6 hal, yaitu: semangat (antusiasme) komitmen, 
kesetiaan (integritas), kemampuan komunikasi, 
kemampuan untuk memahami dan menganalisa, serta 
kepribadian yang terbuka. 

2.  Menengahi (mediasi) dan 
berunding (negosiasi): yaitu 
kemampuan untuk menghadapi 
dan mengatasi konflik yang terjadi 
di masyarakat. 

Agar dapat menjalankan tugas ini, pendamping harus 
memiliki kemampuan: mendengarkan, memahami dari 
banyak sudut pandang, menganalisa, merumuskan 
persamaan kepentingan parapihak dan konsensus. 

Selain itu, pendamping juga harus mampu mengalihkan 
kemampuan ini kepada masyarakat sendiri. 

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

Agar dapat menjalankan tugas ini, pendamping harus 
memiliki kemampuan: meyakinkan orang lain (yang 
dibutuhkan dukungan sumberdayanya),  menyampaikan 
penghargaan terhadap dukungan yang diberikan orang lain, 
selalu bersikap memberi dorongan, selalu siap diajak 
diskusi oleh masyarakat, dsb. 

                                                             
2
 Community Development ; Creating Community Alternatives, Vision, Analysis & Practice; Jim Ife, Longman, 1995. 
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No. Tugas Kemampuan yang Perlu Dimiliki 

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

Agar dapat menjalankan tugas ini, pendamping harus 
memiliki kemampuan: mengidentifikasi dasar-dasar 
persamaan, merumuskan tujuan bersama, merencanakan 
tindakan, mendorong masyarakat untuk menghormati 
perbedaan pendapat, dan membantu masyarakat bertindak 
berdasarkan kesepakatan. 

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

Agar dapat menjalankan tugas ini, pendamping harus 
memiliki kemampuan: membangun struktur dan 
manajemen kelompok, memfasilitasi perencanaan 
kelompok, penyadaran dan dinamika kelompok, pelatihan 
kelompok, membangun tim kerja kelompok, pengambilan 
keputusan, dsb. 

6.  Memanfaatkan sumberdaya dan 
keterampilan lokal: yaitu membantu 
masyarakat mengenali &  meman-
faatkan potensi lokal yang belum 
dimanfaatkan secara optimal. 

Agar dapat menjalankan tugas ini, pendamping harus 
memiliki kemampuan: mengidentifikasi potensi lokal 
(keterampilan, sumberdaya alam, sumberdaya sosial, dsb.) 
yang bisa dikembangkan, mengidentifikasi sumber-sumber 
yang bisa dimanfaatkan, mendorong tindakan masyarakat 
berdasarkan kemampuan dan sumberdaya yang ada, dsb. 

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

Agar dapat menjalankan tugas ini, pendamping harus 
memiliki kemampuan: mengidentifikasi jenis-jenis kegiatan 
yang perlu diselenggarakan, memahami jenis dan cara 
mengadakan kebutuhan logistik untuk menyelenggarakan 
suatu kegiatan, membentuk dan bekerjasama dengan 
panitia lokal, dsb. 

Tugas Pembelajaran, yaitu: memberi masukan berupa nilai, ilmu pengetahuan, teknologi, dan 
pengalaman kepada masyarakat 

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

Agar dapat menjalankan tugas ini, pendamping harus 
memiliki kemampuan: mengidentifikasi faktor-faktor 
struktural yang menghambat upaya kelompok marjinal/ 
miskin, mendorong masyarakat mengembangkan 
hubungan untuk merubah pola hubungan, 
mengembangkan strategi perubahan tersebut, dsb. 

9.  Memberi informasi: yaitu menye-
diakan informasi yang relevan pada 
masyarakat untuk penjajakan 
kebutuhan, perencanaan, kegiatan 
pembelajaran, dsb. 

Agar dapat menjalankan tugas ini, pendamping harus 
memiliki kemampuan: mengidentifikasi dan menyediakan 
jenis-jenis informasi dari luar yang berhubungan dengan 
komunitas (apa perbedaan ekonomi-sosial-budaya-politik-
lingkungan komunitas itu dibandingkan dengan komunitas 
lain atau  kecenderungan umum di tingkat nasional; 
informasi teknologi; informasi pendidikan dan latihan; 
informasi sumberdaya program, dsb.), mengidentifikasi 
informasi mengenai  komunitas itu sendiri (profil ekonomi-
sosial-budaya-politik-lingkungan, informasi kegiatan 
berbagai kelompok masyarakat yang berbeda, 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 

Agar dapat menjalankan tugas ini, pendamping harus 
memiliki kemampuan: secara cermat menilai apakah suatu 
kasus bisa dihadapi dengan perundingan atau harus 
diselesaikan dengan tindakan tegas (kalau perlu diberikan 
sanksi administratif atau tindakan hukum), , 
mengembangkan proses advokasi dengan pendekatan 
anti-kekerasan dan lebih mengutamakan perundingan, 
mengkalkulasi resiko dari setiap tindakan tegas 
(konfrontasi) yang harus diambil, dsb. 
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No. Tugas Kemampuan yang Perlu Dimiliki 

program, dsb). 

11.  Menyelenggarakan pelatihan: yaitu 
melakukan atau menghubungkan 
dengan pelatih lain untuk kegiatan 
transfer pengetahuan dan 
keterampilan yang dibutuhkan 
(diminta) masyarakat. 

Agar dapat menjalankan tugas ini, pendamping harus 
memiliki kemampuan: memfasilitasi identifikasi kebutuhan 
training masyarakat, mengembangkan kurikulum pelatihan, 
menjadi trainer, mengembangkan hubungan dengan trainer 
atau lembaga pelatihan lainnya, dsb. 

Tugas penghubung, yaitu: berhubungan dengan dengan berbagai sumber, pihak dan lembaga 
yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dampingannya 

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

Agar dapat menjalankan tugas ini, pendamping harus 
memiliki kemampuan: pendekatan, lobi, memahami 
prosedur administratif kerjasama dan kebijakan lembaga, 
memahami jadwal (agenda) program lembaga, memahami 
jenis sumberdaya yang dimiliki lembaga ybs., dsb. 

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

Agar dapat menjalankan tugas ini, pendamping harus 
memiliki kemampuan: melakukan analisa kekuatan 
pengaruh, melakukan pendekatan, lobi terhadap 
orang/lembaga berpengaruh, menjadi penghubung, 
mengkomunikasikan gagasan, dsb. 

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

Agar dapat menjalankan tugas ini, pendamping harus 
memiliki kemampuan: pengembangan media komunikasi 
masyarakat (cetak, non-cetak), pengembangan strategi 
komunikasi, dsb. 

15.  Menjadi Humas: yaitu memberikan 
informasi mengenai kegiatan, 
proses dan capaian untuk memper-
oleh dukungan berbagai pihak. 

Agar dapat menjalankan tugas ini, pendamping harus 
memiliki kemampuan: komunikasi interpersonal, 
pengembangan media (cetak, non-cetak), pengembangan 
strategi komunikasi, dsb. 

16.  Mengembangkan jaringan: yaitu 
mengembangkan hubungan 
dengan berbagai pihak 
(perorangan, lembaga) untuk 
mendukung program. 

Agar dapat menjalankan tugas ini, pendamping harus 
memiliki kemampuan: identifikasi parapihak, komunikasi 
interpersonal, pendekatan, lobi, pengembangan hubungan 
informal, dsb. 

17.  Mengembangkan proses 
pertukaran pengetahuan dan 
pengalaman: yaitu sebagai 
fasilitator proses pembelajaran 
antar pihak baik secara formal 
maupun informal. 

Agar dapat menjalankan tugas ini, pendamping harus 
memiliki kemampuan: mengidentifikasi jenis-jenis kegiatan 
pembelajaran formal yang dibutuhkan (lokakarya, 
pertemuan, penerbitan jurnal/buletin, pelatihan, dsb.), 
mengidentifikasi jenis-jenis kegiatan pembelajaran informal 
(warung kopi, pertemuan sosial warga, dsb.), komunikasi 
interpersonal, pengembangan hubungan informal, dsb. 

Tugas teknis, yaitu: mengelola langkah-langkah atau tahap-tahap program mulai dari penjajakan 
kebutuhan sampai ke monitoring-evaluasi3 

18.  Mengumpulkan dan menganalisa 
data: yaitu menggunakan 
metodologi pengkajian untuk 
mengumpulkan dan menganalisa 
informasi bersama masyarakat. 

Agar dapat menjalankan tugas ini, pendamping harus 
memiliki kemampuan: merancang proses dan metodologi 
yang diperlukan, mengembangkan/menggunakan metode 
dan alat kajian, menganalisa data kualitatif atau statistik, 
memanfaatkan informasi untuk berbagai kegiatan, dsb. 

19.  Menggunakan komputer: yaitu Agar dapat menjalankan tugas ini, pendamping harus 

                                                             
3
 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.  
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No. Tugas Kemampuan yang Perlu Dimiliki 

menggunakan dan mengalihkan 
kemampuan penguasaan teknologi 
komputer kepada masyarakat. 

memiliki kemampuan: program komputer untuk data-base, 
program komputer untuk pembukuan, program komputer 
untuk pengolahan dan analisa data, program komputer 
untuk  pengembangan media,  penguasaan internet-mail 
untuk mengakses sumber informasi dan hubungan, dsb. 

20.  Melakukan presentasi (tertulis atau 
lisan): yaitu menyampaikan 
gagasan kepada masyarakat 
dampingan dan pihak-pihak lain. 

Agar dapat menjalankan tugas ini, pendamping harus 
memiliki kemampuan: memahami kemampuan dan 
kebiasaan komunikasi di masyarakat, menulis (laporan, 
bahan presentasi/ bahan diskusi, surat, catatan notulensi, 
dsb.) dan teknik presentasi (merumuskan gagasan, 
mengembangkan media presentasi, komunikasi tatap 
muka, dsb.) yang sesuai dengan audiens terutama 
masyarakat dampingan. 

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

Agar dapat menjalankan tugas ini, pendamping harus 
memiliki kemampuan: menguasai prinsip-prinsip 
manajemen, struktur dan hirarki organisasi nir-laba,  
prosedur dan mekanisme program, jenis dan proses 
pengambilan keputusan, komunikasi interpersonal, 
kerjasama tim, dsb. 

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

Agar dapat menjalankan tugas ini, pendamping harus 
memiliki kemampuan: menguasai sistem dan cara 
pelaporan keuangan, mekanisme akuntabilitas keuangan, 
monitoring keuangan, dsb. 

 

Manakah di antara tugas-tugas di atas yang merupakan tugas pokok seorang 
pendamping masyarakat atau PL/CF? Apakah semua hal di atas harus dikuasai oleh 
seorang pendamping masyarakat atau PL/CF, atau merupakan pembagian tugas 
dengan staf lainnya (supervisor, Koordinator Program, staf keuangan, staf 
pengembangan latihan dan media, dsb.)? Mengapa tidak tercantum tugas dan 
kemampuan teknis program di dalam tabel di atas? Bagaimana mungkin seorang 
PL/CF dari lembaga yang mengembangkan program utama pertanian, misalnya, tidak 
menguasai teknis pertanian? Pertanyaan-pertanyaan ini sebaiknya kita coba bahas 
bersama untuk merumuskan tugas, peran, dan kemampuan yang perlu dikembangkan 
oleh seorang pendamping atau PL/CF yang benar-benar dapat bekerja sebagai agen 
perubahan masyarakat, bukan hanya sekedar penyuluh teknis. 

STRATEGI PEMBERDAYAAN DALAM PENDAMPINGAN 

Kerangka Kerja Pengembangan Masyarakat 

dengan Metodologi-Pendekatan Partisipatif 

Untuk merumuskan apa tugas dan peran seorang pendamping masyarakat  atau 
PL/CF yang merupakan ujung tombak lembaga, kita perlu melihat lagi kerangka kerja 
program pengembangan masyarakat. Diagram/skema kerangka kerja program 
Pengembangan Masyarakat dengan pendekatan partisipatif/pemberdayaan memiliki 
dua (2) jenis tujuan:  
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 Tujuan praktis, yaitu tujuan untuk memenuhi kebutuhan praktis (dalam 
pengertian peningkatan ekonomi dan kesejahteraan); Untuk menilai capaian 
tujuan ini, digunakan indikator-indikator peningkatan ekonomi/kesejahteraan. 

 Tujuan strategis, yaitu tujuan untuk membangun struktur baru masyarakat yang 
lebih adil dan demokratis (KOMUNITAS DEMOKRATIS); selain itu, 
dikembangkan kekuatan masyarakat untuk menghadapi tantangan-tantangan 
perubahan dari dalam maupun dari luar, baik dalam aspek ekonomi, sosial, 
budaya, maupun politik (OTONOMI MASYARAKAT). Untuk menilai capaian 
tujuan ini, digunakan indikator-indikator perubahan sosial-politik atau indikator-
indikator yang menunjukkan tahap-tahap PEMBERDAYAAN masyarakat. 

Otonomi masyarakat di atas, bukan dimaksudkan sebagai terpisah atau tertutup dari 
pihak luar karena dalam realita hal itu memang tidak mungkin terjadi. Otonomi yang 
dimaksud mencakup berbagai unsur, yaitu: 
 Adanya kolektivitas dan identitas diri (community building), yaitu rasa memiliki 

setiap orang terhadap komunitasnya sehingga memiliki kepedulian sosial dan 
perhatian terhadap setiap persoalan yang ada di komunitasnya; 

 Adanya pengembangan perekonomian untuk kesejahteraan secara berkeadilan, 
yaitu berjalannya usaha-usaha masyarakat yang menguntungkan bagi 
perekonomian dan penyerapan tenaga kerja setempat. Hal ini hanya bisa tercapai 
apabila usaha-usaha skala kecil lebih diperhatikan daripada industri sehingga rakyat 
menjadi pemilik usaha ekonomi, bukan sebagai buruh atau pekerja saja; 

 Adanya pemerintahan di tingkat komunitas yang berjalan secara baik (good local 
government), yaitu pemerintahan yang bersih dari KKN dan dipilih serta didukung 
oleh rakyatnya; dalam tataran lokal, akan lebih memungkinkan terjadinya 
demokrasi secara partisipatif (participatory democratic) yaitu keterlibatan langsung 
warga masyarakat dalam berbagai keputusan publik;  

 Adanya hubungan dengan pihak luar yang menguntungkan komunitasnya, baik 
dengan pemerintahan yang lebih luas (kabupaten, provinsi, pusat) maupun dengan 
industri/bisnis yang berasal dari luar; selain itu, komunitas yang otonom juga akan 
mampu menolak unsur-unsur yang merugikan atau negatif dari luar. 

 

Pemberdayaan adalah proses yang terjadi secara bertahap. Karena itu, pada daur 
program berbasis pada pengembangan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, perlu 
dirumuskan indikator-indikator pengembangan partisipasi/pemberdayaan yang sesuai 
dengan konteks sosial-budaya dan politik komunitas tertentu (indikator spesifik lokal).  
Tidak ada teori yang baku mengenai suatu proses pemberdayaan karena setiap 
komunitas memiliki tantangan dan persoalan yang berbeda (unik). Pendamping 
sebaiknya mengembangkan strategi pendampingan yang berbeda untuk setiap 
komunitas dampingan, berdasarkan proses bersama masyarakat. Strategi 
pendampingan itu disusun dalam pentahapan (jangka pendek, jangka menengah, dan 
jangka panjang) yang terus-menerus diperiksa (direview) dan diperbaiki selama bekerja 
sebagai pendamping masyarakat. 
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Daur Program Pengembangan Masyarakat 
dengan Pendekatan Partisipatif/Pemberdayaan 

 

Keterangan diagram:  

 Program pengembangan masyarakat adalah sebuah siklus (daur) atau tahap-tahap yang 
terdiri dari kegiatan penjajakan kebutuhan, perencanaan, pelaksanaan, sampai 
monitoring-evaluasi kegiatan; dalam diagram di atas, siklus program digambarkan sebagai 
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proses yang terjadi tahunan mengacu pada pengalaman di banyak LSM pengembangan 
masyarakat yang menggunakan perencanaan dan evaluasi tahunan sebagai cara 
pentahapan program; 

 Siklus (daur) program dengan metodologi-pendekatan partisipatif bukanlah sebuah proses 
yang bekerja secara mekanistis (berulang-ulang seperti lingkaran) melainkan merupakan 
proses perkembangan secara bertahap; daur pertama menyumbangkan kemajuan pada 
daur berikutnya, begitu seterusnya sehingga merupakan spiral (daur/siklus yang 
berkembang ke samping);  

 Dalam strategi pendampingan di suatu komunitas, sebaiknya tahap-tahap capaian pada 
setiap siklus (daur) dirumuskan oleh pendamping atau PL/CF berdasarkan proses bersama 
masyarakat;  indikator capaian dirumuskan berdasarkan pencapaian tujuan praktis 
program dan indikator proses pengembangan partisipasi/pemberdayaan; perumusan 
indikator bisa disusun bersama masyarakat dampingan sebagai proses pembelajaran dan 
pencarian model komunitas demokratis dan otonom yang dikehendaki masyarakat itu 
sendiri dengan mengkritisi tatanan yang secara formal diberlakukan; 

 Tidak ada rumusan waktu mengenai jangka waktu (durasi) program yang mampu 
mencapai perubahan komunitas karena itu disebut x tahun; kapan dan apa kriteria suatu 
masyarakat bisa di „phasing-out‟ oleh lembaga pendamping, sebaiknya disepakati bersama 
masyarakat sebagai proses bertahap (tidak sekaligus) berdasarkan kedua indikator capaian 
di atas. 

Penguatan Institusi dan Kepemimpinan Lokal dalam  

Pengembangan Masyarakat dengan Pendekatan Partisipatif 

Di kalangan lembaga pengembang program, terdapat semacam keyakinan bahwa salah 
satu tolok ukur keberhasilan program adalah adanya keberlanjutan setelah lembaga 
tidak bekerja di suatu masyarakat. Artinya, masyarakat mampu melanjutkan kegiatan 
setelah lembaga tidak mendampingi. Pengembangan institusi dan kepeloporan lokal 
biasanya sangat diperhatikan dalam rangka keberlanjutan program (dengan pemikiran 
bahwa LSM tidak akan bekerja selamanya di suatu komunitas). Bentuk organisasi 
masyarakat tersebut antara lain: Kelompok Tani, Forum Petani, UBSP, dan Koperasi4. 
Dalam strategi “phase-out” (keluar dari sebuah komunitas), LSM sangat memperhatikan 
apakah organisasi lokal (kelompok dampingannya) masih tetap berjalan apabila 
ditinggalkan. 

Kita harus bertanya secara kritis: Apa sebenarnya yang disebut dengan organisasi 
masyarakat (organisasi rakyat) itu? Untuk apa masyarakat berorganisasi? Cara kita 
memaknai hal ini, akan berpengaruh pada cara kerja kita di masyarakat: apakah 
organisasi masyarakat itu bisa membangun kekuatan masyarakat, atau justru 
memperdayakan masyarakat (yaitu mengalihkan tanggung jawab pembangunan kepada 
rakyat dan menjustifikasi perilaku pemerintah yang mengabaikan tanggung jawabnya)? 
Kalau tidak hati-hati, LSM bisa terjebak pada proses menjerumuskan masyarakat 
untuk mengerjakan tugas-tugas yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah. 
Pengembangan partisipasi yang digunakan untuk tujuan ini berarti merupakan 
“mobilisasi” masyarakat agar menjadi pelaksana pembangunan. Seharusnya organisasi 

                                                             
4
 Organisasi masyarakat tersebut –baik yang dibentuk oleh LSM maupun yang sudah ada di masyarakat- sering disebut 

dengan istilah “Organisasi berbasis Masyarakat (OBM)” atau “Community-base Organization (CBO)”. Istilah lain yang popular 

adalah “Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)” yang diartikan sebagai organisasi pengembangan ekonomi masyarakat, 

biasanya berupa UBSP, UB, koperasi, dsb. 
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Kerangka Penguatan Organisasi Masyarakat dan Kepeloporan Lokal 
(Contoh: Organisasi Petani di Kalangan Mitra KPMNT) 
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masyarakat yang didampingi LSM bisa menjadi model organisasi alternatif dengan 
kultur dan kepemimpinan demokratis yang bisa ditularkan kepada pihak lain 
(lembaga-lembaga lokal lainnya). Dari organisasi dampingan LSM tersebut juga 
dilahirkan kepeloporan lokal atau tokoh-tokoh yang bersikap kritis terhadap praktek-
praktek yang tidak partisipatif dan tidak demokratis di komunitasnya. Kritis di sini 
bukan berarti „radikal‟ dalam pengertian konfrontatif melainkan bersikap sebagai 
pembaharu dengan cara-cara yang konstruktif.  Terlebih lagi apabila organisasi 
masyarakat diperbesar dan diperluas (misal: menjadi Forum Petani), diharapkan bisa 
meningkatkan daya tawar (bargaining position) masyarakat saat kepentingannya 
berhadapan dengan kepentingan pihak-pihak lain (terutama pemerintah dan lembaga 
Swasta/Bisnis). Dalam pengertian seperti ini, organisasi masyarakat bukanlah alat 
untuk memobilisasi masyarakat untuk mengambil alih tanggung jawab pemerintah, 
justru sebaliknya menjadi organisasi yang kritis dan sanggup menagih tanggung jawab 
pemerintah agar bekerja membangun masyarakat dengan sebaik-baiknya (tanpa 
praktek KKN).  

 

Keterangan diagram:  

 Kelompok-kelompok yang didampingi LSM (kelompok tani atau lainnya), melahirkan 
kepeloporan lokal yang mampu mempengaruhi lembaga lain (formal maupun informal) 
yang ada di komunitasnya; mereka menjadi pembaharu dan kelompok kritis; 

 Kepeloporan di tingkat komunitas kemudian membentuk organisasi yang lebih besar 
(forum petani, serikat petani, jaringan KMPH, atau lainnya) yang melahirkan 
kepemimpinan dengan kemampuan untuk mengembangkan hubungan, menyuarakan 
kepentingan masyarakat, dan berunding dengan pihak-pihak lain (terutama pemerintah 
dan pengusaha/swasta).  
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ADOPSI PRA DALAM PENDAMPINGAN 

PRA dalam kegiatan pendampingan berarti meliputi adopsi prinsip-prinsip, nilai, 
paradigma, ideologi, visi, dan kerangka kerja pengembangan 
partisipasi/pemberdayaan, selain penggunaan metode/teknik-teknik visual, untuk 
menjalankan berbagai tugas/peran seorang pendamping atau PL/CF, seperti yang 
dipaparkan di atas.   

 Para praktisi PRA (termasuk para pendamping, supervisor dan koordinator 
program) sebaiknya memahami konsep, visi, kerangka kerja, dan prinsip-prinsip 
pengembangan masyarakat (community development) serta latarbelakang 
perkembangan PRA dalam dunia pengembangan masyarakat dan pembangunan; 
dengan memahami secara utuh, pengembangan masyarakat menjadi lebih tertuju 
pada strategi dan agenda perubahan yang lebih strategis, bukan teknis; 

 Para praktisi PRA (para pendamping, supervisor dan koordinator program) 
sebaiknya mengadopsi prinsip, nilai, dan visi PRA dalam kerja pengembangan 
masyarakat, bukan hanya menggunakan metode/teknik-tekniknya saja; hal ini juga 
berarti, partisipasi, demokrasi, dan kesetaraan, menjadi nilai hidup sehari-hari, 
baik dalam bekerja maupun dalam kehidupan pribadinya;  

 Para praktisi PRA (para pendamping, supervisor dan koordinator program) 
sebaiknya menggunakan metodologi atau metode/teknik-teknik PRA dengan 
melakukan penyesuaian (adaptasi dan modifikasi) untuk berbagai kebutuhan yang 
berbeda dan tidak menggunakannya sebagai alat-alat yang baku, antara lain: 

o Adaptasi metode/teknik PRA untuk penjajakan kebutuhan, bisa 
dikombinasikan dengan metodologi kajian partisipatif lainnya (analisa sosial, 
analisa gender, FGD, observasi partisipant, dsb.); 

o Adaptasi metode/teknik PRA untuk perencanaan kegiatan, bisa 
dikombinasikan dengan metodologi perencanaan partisipatif lainnya (analisa 
SWOT, metode ZOPP,  dsb.); 

o Adaptasi metode/teknik PRA untuk monitoring-evaluasi kegiatan, bisa 
dikombinasikan  dengan metodologi MEP (monitoring-evaluasi partisipatif) 
lainnya; 

o Adaptasi metode/teknik PRA untuk kegiatan diskusi topikal, penyuluhan 
informasi dan teknologi, pelatihan masyarakat, dsb., bisa dikombinasikan 
dengan berbagai metode/teknik pembelajaran partisipatif lainnya (metode-
metode pendidikan orang dewasa/POD).  

 Partisipasi yang dikembangkan oleh praktisi PRA (termasuk para pendamping, 
supervisor dan koordinator program) sebaiknya digunakan untuk mengembangkan 
proses pembelajaran dan pendidikan kritis yang secara bertahap menghantar suatu 
masyarakat pada perubahan (transformasi) pemikiran masyarakat dan akhirnya 
berkontribusi pada perubahan tatanan ekonomi-sosial-budaya-politik 
komunitasnya.  

 Partisipasi yang dikembangkan oleh praktisi PRA sebaiknya menjadi bagian dari 
budaya, kebijakan, dan mekanisme lembaga (baik LSM maupun institusi lokal); hal 
ini berarti, partisipasi, demokrasi, dan kesetaraan, menjadi nilai organisasi dan 
setiap individu di dalam LSM, sehingga proses dan kegiatan pendampingan dari 
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bawah memperoleh dukungan kelembagaan; nilai-nilai partisipasi, demokrasi dan 
kesetaraan terserap menjadi nilai organisasi masyarakat yang didampingi oleh 
LSM, untuk mempengaruhi institusi-institusi lokal lainnya; dan pada akhirnya, 
secara bersama-sama selalu mencoba mempengaruhi setiap institusi yang 
berhubungan dengan 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 
(pendamping/PL, supervisor dan 
koordinator program) agar memiliki 
kemampuan-kemampuan yang dibutuhkan 
sebagai fasilitator dan pengorganisir. 
Mereka tidak akan dapat melakukan tugas 
ini apabila lembaga (LSM) 
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.  LSM 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. 

Mengapa sering terjadi, setelah sekian lama 
didampingi (5 – 10 tahun) oleh LSM, belum 
juga terjadi perubahan masyarakat yang 
berarti? Hal ini terjadi karena seringkali 
para pendamping hanya berperan sebagai 
penyuluh dan pengembang kegiatan 
transfer informasi dan teknologi saja…… 

Pendampingan juga sering diartikan 
hanya sebagai proses pengalihan 
kemampuan teknis, bukan pengalihan 
kemampuan berorganisasi dan bukan 
pengembangan kepeloporan lokal yang 
memperjuangkan agar demokrasi, 
partisipasi, serta kesetaraan diwujudkan 

di dalam berbagai institusi masyarakat….. 


