
BAB II

KERANGKA KONSEPTUAL

1.1 Tinjauan Pustaka

Kajian tentang pemberdayaan masyarakat Desa yang berkaitan dengan

pemberdayaan masyarakat desa dalam bidang pariwisata belum banyak di lakukan,namun

pengkajian tentang pemberdayaan masyarakat Desa sudah banyak di lakukan oleh berbagai

pihak.Beberapa kajian yang berkaitan dengan pemberdayaan

Masyarakat Desa. Penelitian yang dilakukan oleh Nano Yang Berjudul Peran

Organisasi Masyarakat Sipil Dian Desa Yogyakarta Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir

Utara Tegal Jawa Tengah.Tujuan Penelitian ini adalah Bagaimana Peran Organisasi

Masyarakat Sipil (OMS) Dian Dalam Pemberdayaan masyarakat pesisir utara Tegal Jawa

Tengah. Hasil dari Penelitian ini adalah Peran OMS adalah mendampingi dan mengantar

masyarakat untuk terbuka menerima ilmu pengetahuan dan teknologi dari luar budaya

mereka, serta menyadarkan akan pentingnya potensi alam yang ada.kedua memfasilitasi

terbentuknya kelompok badan usaha industri kerajinan penyamakan kulit ikan pari Dian

mandala dan kelompok swadaya masyarakat dian jaya sebagai mitra usaha bersama yang

saling menguntungkan.ketiga pengelolaan sumber daya kelautan (kulit ikan pari) tetap di

kelola secara tepat dan bijak kedalam bentuk industri kerajinan kulit ikan pari dengan

memadukan tiga unsur potensi alam, potensi manusia dan penerapan ilmu teknologi yang

tepat untuk meningkatkan kesejahtraan masyarakat pesisir. Kesamaan antara peneliti yang

dilakukan oleh Nano dengan yang akan dilakukan penulis bahwa peran Organisasi juga

sangat penting dalam meningkatkan kesejahtraan bagi masyarakat pesisir yang masih sangat



minim pengetahuannya akan pentingnya mengelola potensi alam yang kita miliki untuk

meningkatkan ekonomi masyarakat.1

Penelitian yang dilakukan oleh Ita Ulumiyah 2yang berjudul Peran Pemerintahan

Desa dalam Memberdayakan Masyarakat Desa(Studi pada Desa Sumberpasir kecamatan

pakis kabupaten Malang).Tujuan dari Penelitian adalah Mendeskripsikan Peran Pemerintahan

Desa dalam memberdayakan masyarakat desa sumberpasir kecamatan pakis kabupaten

Malang. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Pemerintah desa sudah mampu

memberdayakan masyarakat melalui beberapa program yaitu:pertama pengaktifan

kelembagaan, Kedua peningkatan peran serta masyarakat dengan pelaksanaan kegiatan kerja

bakti, perlombaan Desa, musrenbang Desa serta pembangunan Fisik, ketiga peningkatan

ekonomi produktif dengan kegiatan pemberian pelatihan pande besi dan bordir. Kesamaan

antara penelitian yang dilakukan oleh Ita ulumiyah dengan yang akan dilakukan oleh penulis

bahwa semua elemen masyarakat harus terlibat aktif dalam meningkatkan dan memperkuat

kualitas masyarakat desa dengan program-pogram yang mendukung untuk kemajuan

masyarakat.dengan adanya kerja sama yang baik antara semua pihak baik pemerintahan desa

maupun OMS dan Mayarakat maka semua tujuan cita - cita dan niat baik akan terlaksana

dengan baik pula dengan memberdayaan masyarakat itu sendiri utuk mengasah kemampuan

diri untuk dikembangkan menjadi lebih baik.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Zaenudin Amrulloh3 dengan judul Pemberdayaan

masyarakat berbasis Pariwisata pada dusun tradisional sasak sade Lombok NTB , tujuan

penelitian adalah Mendeskripsikan Pemberdayaan Masyarakat berbasis Pariwisata pada

1 Nano, Skripsi Tentang Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Dian Desa Yogyakarta Dalam Pemberdayaan
Masyarakat Pesisir Utara Tegal Jawa Tengah.(Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yogyakarta 2008) hal
69-70 .

2 Ita Ulumiyah Skripsi,Peran Pemerintahan Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat Desa(Studi Pada Desa
Sumberpasir  Kecamatan Pakis Kabupaten Malang) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2014
hal.15-16.
3 Zaenudin Amrulloh,  skripsi, Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pariwisata Pada Dusun Tradisional Sasak
Sade Lombok NTB (Universitas Negeri Sunan kalijaga Yogyakarta 2014) hal.2-3



dusun tradisional sasak sade Lombok NTB. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa

Dusun Tradisional Sasak Sade metode pengembangan Pariwisata telah dilaksanakan dengan

memanfaatkan sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang masyarakat miliki.

Masyarakat Dusun Sade memiliki memiliki pengaruh besar dalam pengembangan wisata

yang ada untuk meningkatkan sumber pendapatan ekonomi masyarakat agar masyarakat

mulai hidup  mandiri dan berdaya saing dengan daerah lain.masyarakat mulai terbuka dan

sadar untuk mulai berpikir secara kritis dan punya semangat yang tinggi serta

memanfaatkandan memberdayakan serta mengelola potensi alam yang ada dengan baik.

Kesamaan penelitian yang dilakukan oleh Zaenudin Amrulloh dengan yang akan dilakukan

oleh penulis adalah masyarakat sebagai aktor penting dalam pmembawa perubahan bagi

desanya dengan semangat dan ketekunan nya serta kesadaran akan pentingnya mengelola

sumber daya alam yang kita miliki untuk terus di lestarikan dengan baik,maka masyarakat

sendiri yang akan mampu merasakan dampak positif untuk menunjang ekonomi masyarakat

sekaligus memperkenalkan kekayaan serta keindahan alam yang kita miliki pada publik atau

dunia.

2.2 Konsep Pemberdayaan dan Pemberdayaan Masyarakat

2.2.1 Konsep Pemberdayaan

a.  Pengertian Pemberdayaan

Menurut Merriam Webster dan Oxford English Dictionery kata empower

mengandung dua arti .Pengertian pertama adalah to give power authority to, dan pengertian

kedua berarti to give ability to or enable. Dalam pengertian pertama diartikan sebagai

memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas ke pihak lain.

Sedangkan dalam pengertian kedua diartikan sebagai upaya untuk memberi kemampuan atau

keberdayaan. Dalam konsep pemberdayaan lainnya pengertian Pemberdayaan atau

pemberkuasaan (empowerment)  berasal dari kata “power “yang artinya keberdayaan atau



kekuasaan. Pemberdayaan adalah suatu cara dimana seseorang rakyat, organisasi dan

komunitas diarahkan agar mampu menguasai (berkuasa atas) kehidupannya.pemberdayaan

merujuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentah dan lemah sehingga mereka

memiliki kekuatan atau kemampuan dalam :4

1. Memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga merekka memiliki     kebebasan

(freedom), dalam arti bukan saja kebebasan dari kelaparan dan bebas

kesakitan5.

2. Menjangkau sumber - sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat

meningkatan pendapatannya dan memperoleh barang - barang dan jasa yang

mereka perlukan.

3. Berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan - keputusan yang

mempengaruhi mereka.

Menurut Mubarak  pemberdayaan dapat diartikan sebagai upaya untuk memulihkan

atau meningkatkan kemampuan suatu komunitas untuk mampu berbuat sesuai dengan harkat

dan martabat mereka dalam melaksanakan hak-hak dan tanggung jawabnya selaku anggota

masyarakat. Pada Pemberdayaan pendekatan proses lebih memungkinkan pelaksanaan

pembangunan yang memanusiakan manusia.6

Sedangkan Soetomo,7 Dalam pandangan ini pelibatan masyarakat dalam

pembangunan lebih mengarah kepada bentuk partisipasi, bukan dalam bentuk mobilisasi.

Partisipasi masyarakat dalam perumusan program membuat masyarakat tidak semata - mata

berkedudukan sebagai konsumen program, tetapi juga sebagai produsen karena telah ikut

serta terlibat dalam proses pembuatan dan perumusannya, sehingga masyarakat merasa ikut

4 Harry Hikmat, Strategi Pemberdayaan Masyarakat Bandung Humaniora 2004, Hal 1-3.

6 Onny s. Prijono Dan a.M.W.Pranarka ,Pemberdayaan Konsep, Kebijakan Dan Implementasi.CSIS Jakarta
Hal 3-8
7 Totok  Op Cit Halm.27.



memiliki program tersebut dan mempunyai tanggung jawab bagi keberhasilannya serta

memiliki motivasi yang lebih bagi partisipasi pada tahap-tahap berikutnya.

Menurut World Bank8 mengartikan pemberdayaan sebagai upaya untuk memberikan

kesempatan dan kemampuan kepada kelompok masyarakat (miskin) untuk mampu dan berani

bersuara atau menyurakan pendapat,  ide, atau gagasan – gagasannya, serta kemampuaan dan

keberanian konsep untuk memilih sesuatu (konsep, metode, produk, tindakan dll ).Yang terbaik bagi

pribadi, keluarga dan masyarakatnya, atau proses meningkatkan kemampuaan dan sikap kemandirian.

Dalam pengertian tersebut pemberdayaan mengandung arti perbaikan mutu hidup atau kesejatraan

dalam individu baik antara lain dalam arti :

1. Perbaikan ekonomi

2. Perbaikan kesejatraan sosial (pendidikan dan kesehatan)

3. Kemerdekaan dari segala bentuk penindasan

4. Terjaminanya keamanan

5. Terjaminnya HAM

Menurut  Parsons, et al, 9 Pemberdayaan adalah sebuah proses agar setiap orang

menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan, dan mempengaruhi

kejadian – kejadian serta lembaga – lembaga yang mempengaruhi kehidupannya.

Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuaan, dan

kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan  orang lain.

Sedangkan menurut Sumodiningrat 10 Menyatakan bahwa hakekat pemberdayaaan

berpusat pada manusia dan kemanusiaan,dengan kata lain manusia dan kemanusiaan sebagai

tolak ukur normatif, struktural, dan substansial. Secara tersirat pemberdayaan memberikan

tekanan pada ekonomi pengambilan keputasan dari suatu kelompok masyarakat, yang

8 ibid hal 28
9 Ibid halm 29
10 Ibid 29-30



dilandasi dengan aspek demokratis, partisispasi dengan titik fokusnya pada lokalitas, sebab

masyarakat akan merasa siap diperdayakan melalui isu – isu lokal.

a. Tahap-tahap pemberdayaan

Menurut Nuryasin 11 bahwa Untuk mewujudkan masyarakat yang berdaya atau

mandiri, maka ada aktivitas yang dilaksanakan antara lain :

1. Penyadaran

Pada tahap ini masyarakat disadarkan bahwa mereka mempunyai tujuan-tujuan

dan masalah-masalah,dan juga mulai menemukan sumberdaya-sumberdaya

yang ada.Masyarakat yang sadar menjadi semakin tajam dalam mengetahui apa

yang sedang terjadi baik di dalam maupun diluar masyarakat nya yang menjadi

mampu merumuskan kebutuhan-kebutuhan dan aspirasinya.

2. Pendidikan dan pelatihan

Hal ini yang di orientasikan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan

masyarakat, melalui pendidikan dan pelatihan, kesadaran masyarakat akan terus

berkembang.pembelajaran tidak hanya dilakukan melalui sekolah, tapi juga

melalui pertemuan - pertemuan informal dan diskusi - diskusi kelompok tempat

mereka membicarakan masalah -masalah mereka.

3. Pengorganisasian

Adanya organisasi kelembagaan  masyarakat desa akan mampu memberikan

control dalam pembangunannya di semua sector, dengan pantauan langsung dari

masyarakat atas kesadaran bersama.

4. Pengembangan kekuatan

11 Alfred O Ena Mau dkk,Membongkar K etergantungan Menuju  Kemandirian Desa Di Kabupaten
Kupang,Bengkel Appek  2012.Hal 11.



Dalam hal ini bahwa penyadaran ,latihan atau organisasi maka masyarakat akan

merasa berdaya dan berkekuatan untuk membangun desanya.

5. Membangun dinamika

Dinamika masyarakat berarti masyarakat itu sendiri yang memutuskan dan

melaksanakan program - programnya sesuai dengan rencana yang sudah di

gariskan dan diputuskan sendiri .

Pada tahapan diatas lebih di gambarkan pada pada manusia itu sendiri bagaimana dia

dapat bergerak untuk membawa perubahan bagi dirinya melalui beberapa tahapan

tersebut.setelah masyarakat disadarkan maka dia akan mempunyai rasa memiliki setelah itu

masyarakat mampu untuk melakukan berbagai kegiatan yang dapat menanbah pengetahuan

dan keterampilannya setelah itu masyarakat mampu untuk mengorganisir diri kedalam

kelompok - kelompok tertentu uagar mampu menyelesaikan sesuatu engan mudah sesuai

dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan.

Sedangkan menurut Lippit 12 tahapan pemberdayaan masyarakat adalah sebagai

berikut:

1. Penyadaran : kegiatan yang dilakukan untuk menyadarkan masyarakat tentang

keberadaannya baik sebagai individu maupun kelompok untuk melihat berbagai

kondisi lingkungan fisik/teknik,budaya sosial,ekonomi dan politik.

2. Menunjukan adanya masalah : yaitu kondisi yang tidak diinginkan yang berkaitan

dengan : keadaan sumberdaya (alam, manusia, sarana prasarana, kelembagaan,

budaya dan aksesibilitas ).

3. Membantu pemecahan masalah : menganalisis akar masalah yang terjadi serta

mencari alternative masalah tersebut.

12 Totok Op Cit hal 123



4. Menunjukan pentingnya perubahan: yang sedang dan yang akan terjadi di

lingkungannya.

5. Melakukan pengujian dan demonstrastrasi: sebagai bagian dan implementasi

perubahan terencana yang berhasil di rumuskan.

6. Memproduksikan dan publikasi informasi: semua informasi akan dipublikasikan

pada publik.

7. Melaksanakan penguatan kapasitas: memberikan kesempatan kepada kelompok

masyarakat bawah untuk menentukan pilihannya sendiri.

2.2.2  Konsep Pemberdayaan Masyarakat

a . Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat, secara umum dapat diartikan sebagai suatu proses

yang membangun manusia atau masyarakat melalui pengembangan kemampuann

masyarakat, perubahan perilaku masyarakat, dan pengorganisasian masyarakat. Dari definisi

diatas, tampak ada tiga tujuan utama dalam pemberdayaan masyarakat yaitu: (1)

Mengembangkan kemampuan masyarakat. (2) Mengubah perilaku masyarakat. (3)

Mengorganisir diri masyarakat. Perilaku masyarakat yang perlu diubah tentunya perilaku

yang merugikan masyarakat atau yang menghambat peningkatan kesejahteraan masyarakat.

pengorganisasian masyarakat dapat dijelaskan sebagai suatu upaya masyarakat untuk saling

mengatur dalam mengelola kegiatan atau program yang mereka kembangkan. disini

masyarakat dapat membentuk panitia kerja, melakukan pembagian tugas, saling mengawasi,

merencanakan kegiatan, dan lain-lain.

Jamasy mengemukakan bahwa konsekuensi dan tanggung jawab utama dalam

program pembangunan melalui pendekatan pemberdayaan adalah masyarakat berdaya atau

memiliki daya, kekuatan atau kemampuan. Kekuatan yang dimaksud dapat dilihat dari aspek



fisik dan material, ekonomi, kelembagaan, kerjasama, kekuatan intelektual dan komitmen

bersama dalam menerapkan prinsip-prinsip pemberdayaan.

Sedangkan konsep pemberdayaan masyarakat menurut Prijono dan Pranarka13

manusia adalah subjek dari dirinya sendiri. Proses pemberdayaan yang menekankan pada

proses memberikan kemampuan kepada masyarakat agar menjadi berdaya,mendorong atau

memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan

pilihan hidupnya.

Kemudian Konsep pemberdayaan masyarakat menurut Mubyarto  pemberdayaan

masyarakat diarakan pada pengembangan sumber dayamanusia   (di pedesaan) ,penciptaan

peluang berusaha yang sesuai dengan keinginan masyarakat.masyarakat menentukan jenis

usaha,kondisi wilayah yang pada gilirannya dapat menciptakan lembaga dan sistem

pelayanan dari, oleh dan untuk masyarakat.

Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan masyarakat menurut Sulistiyani

(2004) adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian

tersebut meliputi kemandirian berfikir, bertindak, dan mengendalikan apa yang mereka

lakukan tersebut. Untuk mencapai kemandirian masyarakat diperlukan sebuah proses.

Melalui proses belajar maka secara bertahap masyarakat akan memperoleh kemampuan atau

daya dari waktu ke waktu.

Sedangkan tujuan pemberdayaan masyarakat menurut Tjokowinoto14 yang

dirumuskan dalam 3 (tiga) bidang yaitu :  “Kegiatan pemberdayaan harus dilaksanakan secara

menyeluruh mencakup segala aspek kehidupan masyarakat untuk membebaskan kelompok

masyarakat dari dominasi kekuasan yang meliputi;

1) Ekonomi

13 Totok, Op. Cit , Hal 51
14 Yonly, Jurnal ,  Pemberdayaan Masyarakat  2013  Hal 1-4



Konsep pemberdayaan dibidang ekonomi adalah usaha menjadikan ekonomi

yang kuat, besar, mandiri, dan berdaya saing tinggi dalam mekanisme pasar

yang besar dimana terdapat proses penguatan golongan ekonomi lemah.

2) Politik

Sedang pemberdayaan dibidang politik merupakan upaya penguatan rakyat

kecil dalam proses pengambilan  keputuan yang menyangkut kehidupan

berbangsa dan bernegara khususnya atau kehidupan mereka sendiri

3) Sosial budaya

Konsep pemberdayaan masyarakat di bidang sosial budaya merupakan upaya

penguatan rakyat kecil melalui peningkatan, penguatan, dan penegakan nilai-

nilai, gagasan, dan  norma-norma, serta mendorong terwujudnya organisasi

sosial yang mampu memberi kontrol terhadap perlakuan-perlakuan politik dan

ekonomi yang jauh dari moralitas”.

Dari paparan tersebut dapat kita simpulkan bahwa tujuan pemberdayaan adalah

memampukan dan memandirikan masyarakat terutama dari kemiskinan, keterbelakangan,

kesenjangan, dan ketidakberdayaan. Kemiskinan dapat dilihat dari indikator pemenuhan

kebutuhan dasar yang belum mencukupi/layak. Kebutuhan dasar itu, mencakup pangan,

pakaian, papan, kesehatan, pendidikan, dan transportasi. Sedangkan keterbelakangan,

misalnya produktivitas yang rendah, sumberdaya manusia yang lemah, kesempatan

pengambilan keputusan yang terbatas.

Kemudian ketidakberdayaan adalah melemahnya kapital sosial yang ada di

masyarakat (gotong royong, kepedulian, musyawarah, dan kswadayaan) yang pada gilirannya

dapat mendorong pergeseran perilaku masyarakat yang semakin jauh dari semangat

kemandirian, kebersamaan, dan kepedulian untuk mengatasi persoalannya secara bersama.



b. Sasaran - Sasaran Program Pemberdayaan Masyarakat

Dalam mencapai kemandirian bemiliki beberapa sasaran yaitu:

a) Terbukanya kesadaran dan tumbuhnya keterlibatan masyarakat dalam

mengorganisir diri untuk kemajuan dan kemandirian bersama.

b) Diperbaikinya kondisi sekitar kehidupan kaum rentan, miskin dengan

kegiatan-kegiatan peningkatan pemahaman, peningkatan pendapatan dan

usaha-usaha kecil diberbagai bidang ekonomi kearah swadaya;

c) Ditingkatkan kemampuan dan kinerja kelompok-kelompok swadaya dalam

keterampilan teknis dan manajemen untuk perbaikan produktifitas dan

pendapatan mayarakat.

c. Pendekatan pemberdayaan masyarakat

Prinsip utama dalam mengem-bangkan konsep pemberdayaan masyarakat

menurut Drijver dan Sajise ada lima macam, yaitu:

a. Pendekatan dari bawah (buttom up approach): pada kondisi ini pengelolaan dan

para stakeholder setuju pada tujuan yang ingin dicapai untuk kemudian

mengembangkan gagasan dan beberapa kegiatan setahap demi setahap untuk

mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya.

b. Partisipasi (participation): dimana setiap aktor yang terlibat memiliki kekuasaan

dalam setiap fase perencanaan dan pengelolaan.

c. Konsep keberlanjutan: merupakan pengembangan kemitraan dengan seluruh

lapisan masyarakat sehingga program pembangunan berkelanjutan dapat

diterima secara sosial dan ekonomi.

d. Keterpaduan: yaitu kebijakan dan strategi pada tingkat lokal, regional dan

nasional.

e. Keuntungan sosial dan ekonomi: merupakan bagian dari program pengelolaan



Pendekatan Pemberdayaan Menurut Kartasasmita 15sebagai berikut:

1. Upaya harus terarah (targetted). Ini secara populer disebut pemihakan dan

ditujukan langsung kepada yang memerlukan, dengan program yang dirancang

untuk mengatasi masalah sesuai dengan kebutuhannya.

2. Program harus langsung mengikutsertakan atau bahkan dilaksanakan oleh

masyarakat yang menjadi sasaran. Mengikutsertakan masyarakat yang akan

dibantu mempunyai beberapa tujuan, yakni supaya bantuan tersebut efektif

sesuai dengan kehendak dan mengenali kemampuan serta kebutuhan mereka

3. Menggunakan pendekatan kelompok, karena secara sendiri-sendiri masyarakat

miskin kesulitan dalam memecahkan masalah yang dihadapi, dan juga lingkup

bantuan menjadi terlalu luas jika penanganannya dilakukan secara individu.

Karena itu pendekatan kelompok adalah yang paling efektif, dan dilihat dari

penggunaan sumber daya juga lebih efisien

2.3 Konsep Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) Sebagai  Fasilitator

2.2.3 Konsep Fasilitator

a. Pengertian Fasilitator

Istilah “fasilitator itu sendiri adalah pekerja atau pelaksana pemberdayaan

masyarakat .Sedangkan Lippit 16 dan rogers meyebutkan sebagai agen perubahan

(change agent), yaitu seseorang yang atas nama pemerintah atau lembaga

pemberdayaan masyarakat berkewajiban untuk mempengaruhi proses pengambilan

keputusan yang dilakukan oleh (calon) penerima manfaat dalam mengadopsi inovasi.

Oleh karena itu fasilitator haruslah professional, dalam arti memiliki kualifikasi

15 Totok, Op.Cit halm 163
16 .ibid halm. 139



tertentu baik yang menyangkut kepribadian, pengetahuan, sikap dan keterampilan

memfasilitasi pemberdayaan masyarakat.

Pendamping juga dapat berfungsi sebagai fasilitator. Istilah ”fasilitator” berasal

dari kata ”fasilitasi” yang berarti sarana. Maka ”memfasilitasi” berarti memberikan sarana

agar tercapai tujuan. Serana tersebut biasanya untuk memperlancar proses kegiatan, seperti

memfasilitasi proses agar kegiatan diskusi berjalan lancar. Fasilitator  orang yang

memberikan bantuan dalam memperlancar  proses komunikasi sekelompok

orang,sehingga mereka dapat memahami atau memecakan  masalah bersama-

sama.fasilitator  bukan lah seseorang  yang  hanya  memberikan pelatihan ,bimbingan

nasehat atau pendapat tapi sebagai pengarah yang baik untuk memecahkan masalah.

Selain berperan sebagai pemandu proses, Fasilitator memiliki peran penting lainnya sebagai

Tool Giver atau pemberi alat Bantu. Untuk memudahkan sebuah proses mencapai tujuannya,

fasilitator bisa menciptakan atau membuat alat-alat Bantu sederhana agar proses dialaog atau

diskusi menjadi lebih mudah dan lebih cepat. Biasanya alat-alat Bantu itu berupa pertanyaan-

pertanyaan kunci yang sederhana dan bisa membantu peserta mulai saling berdialog dan

berdiskusi.

Dalam melakukan fasilitasi menjadi inti dalam kegiatan pendampingan yang

dilakukan tenaga khusus untuk membantu masyarakat dalam berbagai sector pembangunan

kegiatan pendampingan dilakukan dalam upaya mendorong partisipasi dan kemandirian

masyarakat.dalam pendampingan dibutuhkan tenaga yang memiliki kemampuan untuk

mentransfer pengetahuan sikap dan perilaku tertentu kepada masyarakat.

Menurut Hasibuan dalam melakukan suatu pemberdayaan kepada masyarakat

sebagai fasilitator harus mempersiapkan diri terlebih dahulu dengan mengetahui tugas dan

tanggungjawabnya dengan baik .berikut ini ini adalah tugas dan teknik seorang fasilitator

menurut hasibuan yaitu :



b. Tugas Fasilitator

1. Menyiapkan materi,dan penyajian materi sesuai dengan bidangnya

2. Menata situasi proses belajar

3. Mengintensifkan kerja sama dan komunikasi antar anggota kelompok

4. Mengarahkan dan menilai bahan sesuai dengan modul

5. Mengandalkan bimbingan pada diskusi kelompok,memberikan   umpan balik

kepada anggota kelompok

6. Apabila dalam diskusi terdapat pembicaraan yang keluar jalur,fasilitator juga

bertugas sebagai mediator/penengah untuk mengembalikan topik pembicaraan

kejalur yang benar.

c. Teknik Fasilitator

Dalam melaksanakan tugas sebagai fasilitator baik dalam menyampaikan materi

pelatihan memberikan bimbingan atau diskusi, terdapat teknik-teknik yaitu:

1. Pencairan suasana

Pencairan suasana  adalah agar suasana diskusi kelompok menjadi

tenang,nyaman,santai dan tidak beku/tegang.maka fasilitator harus

memperhatikan raut wajah yang ramah,banyak senyum serta dalam

memberikan contoh tetap dalam suasana terkendali.waktu untuk pencairan

suasana maksimal 10 menit.

2. Ceramah

Menyampaikan materi kepada anggota kelompok agar pesan dan kesan yang

benar dapat dipahami oleh peserta.untuk memudahkan digunakan alat bantu

seperti buku,flipchart,white board,dll.waktu yang diperlukan untuk ceramah

disesuaikan dengan banyaknya materi yang akan dibahas.



3. Diskusi

Pendalaman materi yang dilakukan secara komunikasi dua arah,sehingga akan

memberikan arti mendalam bagi anggota kelompok fasilitator bertugas sebagai

penengah dan memberikan kesempatan berbicara kepada semua semua

anggota kelompok agar mereka merasa dihargai pengetahuan atau

pendapatnya.

2.4 Peran Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) Sebagai Fasilitator Dalam

Pemberdayaan Masyarakat

Tujuan pendampingan OMS (Organisasi masyarakat sipil) pada dasarnya mencakup

2 elemen pokok, yaitu tumbuhnya kemandirian dan partisipasi aktif masyarakat.

1) Kemandirian merupakan kemampuan untuk pelepasan diri dari keterasingan,

atau kemampuan untuk bangkit kembali pada diri manusia yang mungkin sudah

hilang karena adanya ketergantungan, exploitasi, dan sub ordinasi. Kemandirian

merupakan cermin adanya kepercayaan seseorang pada kemampuan sendiri yang

menjadi suatu kekuatan pendorong untuk kreativitas manusia, otonomi untuk

mengambil keputusan, bertindak berdasarkan keputusan sendiri,dan memilih arah

tindakan yang tidak terhalang oleh pengaruh luar seperti keinginan orang lain.

2) Partisipasi merupakan proses aktif dalam pelaksanaan kegiatan dan pengambilan

keputusan yang dibimbing oleh cara berpikir masyarakat sendiri, sehingga

mereka dapa melakukan kontrol efektif.

Pendamping dalam program–program pengemangan masyarakat atau sering pula

disebut ”Community Development (CD) worker” memiliki fungsi yang kompleks, yakni

sebagai edukuator, motivator, dinamisator, mediator, konselor dan advokasi . Peran mana



yang perlu lebih ditonjolkan sangat tergantung dari kondisi masyarakat. Namun, dalam peran

segala peran yang dimainkannya, pendamping harus memposisikan dirinya sejajar atau setara

dengan masyarakat.

Peran OMS Sebagai Fasilitator Mardikanto 17 menyampaikan beragam peran

fasilitator dalam pemberdayaan masyarakat yang disebut sebagai edfikasi,yaitu akronim dari:

a) Peran edukasi

Sebagai pendidik dalam arti untuk mengembangkan proses belajar bersama

penerima manfaatnya,dan terus menanamkan pentingnya belajar sepanjang hayat

kepada masyarakat penerima manfaatnya.

b) Peran diseminasi inovasi

Peran penyebarluasan informasi/inovasi dari luar kepada masyarakat penerima

manfaatnya,atau sebaliknya dan dari sesama warga masyarakat kepada warga

masyarakat yang lain.

c) Peran fasilitasi

Memberikan kemudahan atau menunjukan sumber-sumber kemudahan yang

diperlukan oleh penerima manfaat dan pemangku kepentingan pembangunan yang

lain.dalam pengertian fasilitasi,termasuk didalam nya adalah peran mediasi atau

sebagai perantara antar pemangku kepentingan pembangunan.

d) Peran konsultasi

Sebagai penasehat atau pemberi alternatif pemecahan masalah yang dihadapi oleh

masyarakat penerima manfaatnya dan pemangku kepentingan yang lain.

e) Peran advokasi

17 Totok, Op. Cit halm.143



Memberikan peran bantuan kaitannya dengan rumusan atau pengambilan keputusan

kebijakan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat penerima manfaatnya.

f) Peran supervise

Peran sebagai penyedia(supervisor) pelaksanaan kegiatan advokasi dan

pemberdayaan masyarakat yang ditawarkan dan atau dilaksanakan oleh masyarakat

penerima manfaatnya.

g) Peran pemantauan(monitoring) dan evaluasi

Peran untuk melakukan pengamatan,pengukuran,dan penilaian atas proses dan hasil-

hasil pemberdayaan masyarakat,baik selama kegiatan masih sedang dilaksanakan(on

going),maupun pada saat sebelum (formatif)dan setelah kegiatan dilakukan (ex-

post/sumatif).

Dengan adanya peran dari OMS  bisa membantu msyarakat untuk mandiri dan

berdaya dalam mengatur kehidupannya sendiri melalui beberapa tahapan pendampingan yang

difasilitasi oleh OMS, tetapi dibutuhkan partisipasi aktif dari masyarakat itu sendiri sebagai

subjek utama dalam melakukan perubahan bagi kehidupan mereka.

Sedangkan Menurut Levin18 ada 3 macam peran fasilitator dalam   pemberdayaan

masyarakat  yaitu :

1) Pencairan diri dengan masyarakat sasaran

2) Menggerakan masyarakat untuk melakukan perubahan

3) Pemantapan hubungan dengan masyarakat sasaran

Dalam uraian diatas Levin lebih menekan  Rogers 19 menyebutkan 4 hal yang

menjadi kunci keberhasilan fasilitator dalam pemberdayaan masyarakat yaitu:

a. Change agent efforts atau kerja keras yang dilakukan oleh fasilitator

18 Ibid 140
19 ibid 151



b. Client orientation,atau selalu mengacu kepada (keadaan,masalah,dan kebutuhan

penerima manfaat.

c. Compatibility with clients needs,atau harus menyesuaikan kegiatannya dengan

penerima manfaat nya.

d. Empathy atau bertenggang - rasa yaitu kemampuan memahami, merasakan dan

menempatkan diri sebagai penerima manfaatnya.

2.5 Peran Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) Sebagai Fasilitator Dalam

Pemberdayaan Masyarakat Di Kawasan Wisata Pantai

OMS dapat Melengkapi tetapi tidak dapat menggantikan peranan luas serta tanggung

jawab utama Pemerintah dalam memajukan pengembangan dan kesejahtraan manusia yang

adil, menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, maupun isu - isu sosio politik dan melindungi

ekosistem . OMS  juga berupaya mendorong peranan dan tanggung jawab sector swasta

dalam mengembangkan hak - hak asasi manusia,hak-hak hewan dan pembangunan

berkelanjutan,serta dalam melindungi lingkungan hidup.seringkali kami dapat menyikapi

masalah dan persoalan yang tidak dapat  atau tidak ingin dihadapi sendiri oleh Pemerintah

maupun pihak lain. Melalui tantangan yang sifatnya membangun kami berupaya memajukan

tata pemerintahan yang baik dan mendorong kemajuan demi tercapainya tujuan bersama.

OMS berupaya memajukan misi melalui riset, advokasi, kebijakan yang berpengaruh dan

program. pekerjaan OMS berada pada tingkat  internasional,Nasional,regional dan lokal baik

secara langsung ataupun bersama mitra.

Persoalan yang masih mencuat di permukaan, yaitu bahwa instansi-instansi

Pemerintah  di tingkat lokal (propinsi dan kabupaten) Maupun pusat belum maksimal

menciptakan interaksi horizontal dalam menggarap industry Pariwisata. Masing - masing



instansi tampak nasyk dengan bidangnya sendiri dan menyerahkan pembangunan industri

pariwisata kepada instansi-instansi di bawah mentri pariwisata,pos dan telekomunikasi.20

Sebagai akibat dari strategi pembangunan kita sangat sentralistis, yang ditandai oleh

executive planning dan implementasinya didominasinya oleh saluran birokrasi dn banyak

yang di kuasai oleh kaum kapitalis atau pemilik modal. Jika kita terus membiarkan hal ini

terjadi tentu tidak menguntungkan dan sangat sulit mengantisipasi perkembangan industry

pariwisata.Padahal seperti yang kita ketahui bersama pembangunan indstri pariwisata pantai

menggalin segala potensi yang berasal dari sumber daya alam (natural resources), sumber

daya manusia (human resources),maupun sumber buatan manusia. Karena itu tanpa suatu

penanganan yang menyeluruh dan melibatkan banyak instansi sangat berat menciptakan

bentuk pelayanan yang banyak mendatangkan kepuasan.

Pemerintah tidak dapat menangani semua hal untuk kesejahtraan masyarakat dan

pemberdayaan masyarakat secara maksimal.sehinga banyak potensi wisata yang kita miliki

dikuasai oleh pihak swasta yang akan menjadi ruang privat sehingga tidk menguntungkan

masyarakat di sekitar pantai, oleh karena itu hadirlah OMS untuk mengadvokasi untuk

pemanfaatan potensi alam yang dimiliki. Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) memegang

peranan penting dalam pengembangan dan manajemen pariwisata baik di negara maju

maupun negara berkembang.

Peran serta dan keterlibatan OMS dalam berbagai kegiatan pariwisata khususnya

pariwisata telah meningkatkan dampak - dampak positif dari pengembangan pariwisata dan

meningkatkan motivasi untuk mengkonservasi alam dan budaya. Karena untuk kemajuan

suatu Negara dan kesejahtraan rakyat perlu adanya campur tangan dan kerja sama yang baik

dari semua pihak. 21

20 Rusman Ibrahim Kode Etik LSM Dan Undang-Undang Organisasi Masyarakat Sipil , OMS 2010 Hal 12-13.
21 Dr Sunyoto Usman,Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat,Pustaka Pelajar 2010.Hal 55



Ada beberapa peran yang dilakukan oleh Organisasi  masyarakat Sipil  dalam

pengembangan pariwisata, seperti:

1. Sebagai fasilitator atau penghubung di antara para stakeholders pariwisata misalnya:

antara industri pariwisata dengan masyarakat lokal, antara pengelola kawasan yang

dilindung dengan masyarakat lokal, dan antara pemerintah dengan masyarakat lokal.

Kemampuan lembaga swadaya masyarakat dalam menengahi antara para pihak yang

berkepentingan (interest party) semakin memperkuat posisinya sebagi lembaga yang

independen dan sama sekali tidak memihak ke salah satu pihak yang berkepentingan

atau netral (neutral party);.

2. Sebagai penggagas pengembangan pariwisata yang berbasis kerakyatan (community-

based ecotourism development) agar bisa memperluas tujuan dan mendapatkan

dampak konservasi yang lebih besar dengan cara mengoptimalkan peran dan kerja

sama dengan stakeholders yang lain.

3. Sebagai pelatih dan penyedia sumber informasi yang relevan yang berhubungan

dengan isu-isu pariwisata.

4. Sebagai rekan kerja sama dari pengelola kawasan terlindung dalam upaya penerapan

tujuan dari pengembangan pariwisata seperti; program pendidikan lingkungan dan

program pemanfaatan sumber daya alam.

5. Sebagai pengawas kinerja pemerintah khususnya departemen yang menangani

kawasan yang dilindungi untuk meyakinkan bahwa program - programnya berjalan

dengan semestinya.

Strategi yang dilakukan oleh OMS di satu sisi telah memenuhi beberapa hal, yaitu :



a. Pengambilan keputusan dilakukan oleh tokoh-tokoh masyarakat yang didasarkan

pada pendapat - pendapat yang berkembang di masyarakat dan atau disesuaikan

dengan kondisi, potensi serta permasalahan yang ada.22

b. Dikarenakan latar wilayahnya pedesaan yang umumnya mempunyai banyak

keterbatasan, maka secara de facto masyarakat telah teruji dalam memanfaatkan

sumber daya yang ada di sekitarnya dengan optimal.

c. Karena aktivitas lembaga merupakan perpaduan antara mata pencaharian dengan

nilai-nilai budaya maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan

kelompok/sosial.

d. Dalam kelompok tersebut, setiap warga masyarakat mempunyai posisi yang sama.

Tingkatan partisipasi masyarakat telah mencapai Self Mobilisation; yaitu

pengambilan inisiatif secara independen dari lembaga luar untuk perubahan sistem dan

masyarakat mengembangkan hubungan dengan lembaga eksternal untuk advis mengenai

sumber daya dan teknik yang mereka perlukan, tetapi juga tetap mengawasi bagaimana

sumber daya tersebut digunakan. Kemudian dapat disusun program-program pengembangan

yang merupakan peran LSM untuk mendorong keberhasilan penyelenggaraan kelompok

swadaya.

Berdasarkan pengalaman, ada 5 program pengembangan yang dapat disusun untuk

mendorong keberhasilan kelompok swadaya yang disalurkan melalui tenaga-tenaga

pendamping kelompok, yaitu:23

1. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia, meliputi berbagai kegiatan

pendidikan dan   latihan baik pendidikan dan latihan untuk anggota maupun untuk

22 Denpasar Selatan. Tesis S2 Kajian Pariwisata: Universitas Udayana.

23 Data bengkel appek tahun 2015



pengurus yang mencakup pendidikan dan letihan tentang ketrampilan mengelola

kelembagaan kelompok, ketrampilan teknik produksi, maupun ketrampilan

mengelola usaha.

2. Program Pengembangan Kelembagaan Kelompok, dengan membantu menyusun

peraturan rumah tangga, mekanisme organisasi, kepengurusan, administrasi dan lain

sebagainya.

3. Program Pemupukan Modal Swadaya, dengan membangun sistem tabungan dan

kredit anggota serta menghubungkan kelompok swadaya tersebut dengan lembaga-

lembaga keuangan setempat untuk mendapatkan manfaat bagi pemupukan modal

lebih lanjut.

4. Program Pengembangan Usaha, baik produksi maupun pemasaran, dengan berbagai

kegiatan studi kelayakan, informasi pasar, organisasi produksi dan pemasaran dan

lain - lain.

5. Program Penyediaan Informasi Tepat Guna, sesuai dengan kebutuhan kelompok

swadaya dengan berbagai tingkat perkembangannya. Informasi ini dapat berupa

eksposure program, penerbitan buku-buku maupun majalah - majalah yang dapat

memberikan masukan-masukan yang mendorong inspirasi ke arah inovasi usaha

lebih lanjut.


