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KATA PENGANTAR   Pemberdayaan masyarakat muncul sebagai aktivitas social yang dilaksanakan oleh individu maupun kelompok karena adanya empati terhadap kondisi sekelompok masyarakat yang lemah dan kurang berdaya dalam mengakses summberdaya/ hak ataupun fasilitas.  Modul pelatihan teknik fasilitasi pemberdayaan masyaraka disusun untuk memberikan pemahaman yang lebih praktis terkait konsep dan praktik fasilitasi masyarakat. Modul ini secara garis besar terdiri dari 3 (tiga) materi utama yaitu:  
• Konsep pemberdayaan masyarakat dan analisa sosial 
• Pendekatan pemberdayaan dan teknik fasilitasi 
• Perencanaan, pendampingan, dan evaluasi program. Selain materi dengan berbagai konsep dari banyak sumber, modul ini juga dilengkapi dengan simulasi guna meningkatkan keterampilan seorang fasilitator. Simulasi tersebut antara lain: analisa social, teknik fasilitasi, teknik need assessment dan berbagai tools dalam teknik fasilitasi serta simulasi perencanaan, pendampingan dan evaluasi program. Modul pelatihan ini bisa digunakan untuk memberikan materi pada berbagai training teknik fasilitasi pemberdayaan masyarakat, baik untuk mahasiswa (KKN), lembaga swadaya masyarakat (LSM) maupun fasilitator masyarakat pada program pemerintah seperti penyuluh pertanian, peternakan, kehutanan, keluarga berencana, kesehatan lingkungan, social, dll. Terimakasih kami ucapkan kepada tim penyusun dan tim kontributor dalam pengayaan materi  sehingga modul pelatihan ini dapat terwujud. Tentu saja konsep dan teknik fasilitasi dalam pemberdayaan masyarakat terus berkembang seiring dengan perkembangan budaya masyarakat. Oleh karena itu kami terbuka terhadap masukan guna penyempurnaan modul pelatihan ini.         Yogyakarta, Juli 2018        Aris Slamet Widodo    
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I. KONSEP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  A. Pengertian Pemberdayaan Pemberdayaan (empowerment) berasal dari kata “power” yang berarti kekuatan atau kekuasaan atau daya. Ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep “kekuasaan”. “Kekuasaan” seringkali dikaitkan dengan kemampuan kita untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka.  Secara tradisional: Kekuasaan berkaitan dengan pengaruh dan control (asumsi: kekuasaan sebagai sesuatu yang tidak berubah atau tidak dapat dirubah. Kekuasaan itu vakum dan terisolasi. Jika konsep ini yang dipakai, maka pemberdayaan tidak dapat dilakukan/ tidak mungkin terjadi dengan cara apapun (ex: Raja dalam kerajaan). Dalam konsep modern: Kekuasaan dapat dirubah (kekuasaan tidak vakum dan tidak terisolasi). Kekuasaan tercipta karena relasi sosial, sehingga kekuasaan dan hubungan kekuasaan dapat dirubah, diperluas, dan dinamis (bukan statis). Menurut konsep ini, pemberdayaan terjadi sebagai sebuah proses perubahan.  Definisi Pemberdayaan: meningkatkan kekuasaan atas mereka yang kurang beruntung. Definisi pemberdayaan masyarakat:  
• Upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat, sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati diri, harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri baik di bidang ekonomi, sosial, agama dan budaya. 
• Proses pembangunan sumber daya manusia/masyarakat itu sendiri dalam bentuk penggalian kemampuan pribadi, kreativitas, kompetensi dan daya pikir serta tindakan yang lebih baik dari waktu sebelumnya. 
• Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang khususnya “kelompok rentan” dan “lemah” sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam : a) Memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (freedom): bebas mengemukakan pendapat, bebas dari kelaparan, kebodohan, kesakitan, dll. b) Menjangkau sumber2 produktif sehingga mereka dapat meningkatkan pendapatan dan memperoleh barang/jasa yang mereka perlukan.  c) Berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka. 
• Pemberdayaan adalah proses dimana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi atau mengontrol atau mempengaruhi lembaga-lembaga yang berpengaruh terhadap  kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh ketrampilan, pengetahuan dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupan dan kehidupan orang lain (Parson, et al 1994) 
• Pemberdayaan adalah suatu cara di mana rakyat, organisasi dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai (berkuasa atas) kehidupannya (Rappaport, 1984)  
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Pemberdayaan sebagai Proses dan Tujuan • Sebagai Proses : Pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan.  • Sebagai Tujuan : Pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh perubahan sosial yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi maupun sosial (memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mampu berpatisipasi dalam kegiatan sosial dan mandiri). Kelompok Lemah & Ketidakberdayaan (pengertian umum) • Lemah secara struktural baik lemah kelas, gender atau etnis • Lemah khusus seperti manula, anak-anak, remaja, penyandang cacat, masyarakat terasing • Lemah secara personal yaitu mereka yang memiliki masalah pribadi dan atau keluarga. Kelompok Lemah & Ketidakberdayaan (Al Qur’an) • Anak yatim  • Fakir  • Miskin  • Janda  • Hamba sahaya  • Tuna netra  • Cacat fisik  • Berpenyakit  • Terlilit hutang  • Tertindas  Terhadap orang lemah, Islam memerintahkan untuk:  • Berbuat baik  • Pembelaan pada orang yang lemah atau dilemahkan  • Memberi makan orang miskin  • Empati pada orang lemah dan peduli  • Perilaku santun dan tidak sewenang wenang  Sebab-sebab ketidakberdayaan: • Persepsi negatif terhadap diri (rendah diri, merasa tidak mampu, merasa tidak pantas, dll)  • Kultur atau kebiasaan yang menciptakan etos kerja rendah : malas, lemah, menerima keadaan  • Pengalaman negatif dalam interaksi sosial  • Lingkungan yang lebih luas menghambat peran kelompok tertentu  • Dampak industrialisasi yang melahirkan spesialisasi kerja dan pekerjaan mobile telah melemahkan kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat  • Tidak ada jaminan ekonomi, tidak adanya pengalaman dalam arena politik, tidak ada akses informasi, kurangnya dukungan finansial, kurangnya keahlian (ketrampilan) • Ketegangan fisik dan emosional 
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  Pemberdayaan masyarakat seringkali disebutkan sebagai tujuan dari pengembangan masyarakat, sebagai bagian dari pengembangan masyarakat atau disebutkan secara bergantian dengan makna yang sama dengan pengembangan masyarakat (community development).  Dalam kajian ini istilah pemberdayaan masyarakat digunakan secara bergantian dengan pengembangan masyarakat, dimana pengembangan masyarakat yang dimaksud disini adalah pengembangan masyarakat yang partisipatif, yang meletakkan masyarakat sebagai subjek yang memiliki  potensi untuk mensejahterakan diri sendiri melalui perubahan-perubahan positif yang diupayakannya. Terdapat tiga (3) jenis partisipasi masyarakat: a. Partisipasi teknis, dimana keterlibatan masyarakat dalam kegiatan praktis pengembangan masyarakat b. Partisipasi semu, dimana keterlibatan masyarakat didominasi kelompok elit untuk kepentingan orang luar, masyarakat hanya obyek c. Partisipasi asli, dimana keterlibatan masyarakat dalam proses perubahan dengan pengembangan kekuasaan dan kontrol lebih besar untuk melakukan pilihan kegiatan Terdapat tiga (3) karakter program yang harus diingat saat menyusun progam bersama masyarakat: a. Berbasis masyarakat (community-base) atau masyarakat sebagai pelaku utama (subyek) dalam perencanaan dan pelaksanaan program;  b. Berbasis sumberdaya setempat (local resources-base), yaitu penciptaan kegiatan dengan melihat potensi sumberdaya (alam, sosial, ekonomi) yang ada;  c. Berkelanjutan (sustainable) yaitu program berfungsi sebagai penggerak awal pembangunan yang berkelanjutan. Terdapat tiga model program pengembangan masyarakat : a. Pengembangan untuk masyarakat Pelaku kegiatan berasal dari luar masyarakat, aktifitasnya berupa sosialisasi dan atau konsultasi. Bentuk kegiatannya berupa proyek. b. Pengembangan bersama masyarakat Ada orang luar yang hadir di tengah masyarakat, lalu bersama dengan masyarakat melakukan upaya perbaikan, akivitasnya berupa kolaborasi antara orang luar dan masyarakat, dimana masyarakat memiliki andil untuk menentukan. Bentuk kegiatannya berupa proyek dan program. c. Pengembangan masyarakat Inisisasi berasal dari masyarakat local, aktivitasnya adalah mendorong pemberdayaan. Bentuk kegiatannya pengembangan system dan kelembagaan.  



B. Definisi dan Peran FasilitatoFasilitator berasal dari bahasa latorang yang bertugas mengelola fasilitator sebagai pendamping muntuk mempermudah proses peruMakna fasilitator tidak hanya meatau pelatihan. Lebih dari itu, pditengah masyarakat, sebagai famaupun kegiatan, namun berupperilaku keseharian yang mampu Pada prakteknya di lapangan, fasi
� Petugas penyuluhan (exten
� Petugas penyuluh lapanga
� Petugas lapangan/PL (field
� Pendamping masyarakat 
� Community development o
� Fasilitator masyarakat (com
� Penggerak, motivator, kad
� Pengorganisir masyarakat
� dan masih banyak lagi. ApFasilitator yang terjun ke tengahyang perlu dilakukan oleh fasmasyarakat yang didampingi atnarasumber, motivator dan medbagan yang popular dengan sebut

itator a latin “fasilis” yang artinya mempermudah. Jadi, fasillola proses untuk mempermudah proses belajar. Dag masyarakat, dapat dimaknai sebagai orang yang men perubahan. a melekat pada seseorang yang sedang memfasilitasi tu, peran fasilitator melekat pula kepada seseorangi fasilitator masyarakat. Perannya tidak sebatas padaerupa serangkaian tindakan, nilai-nilai, gagasan, progpu membawa masyarakat pada perubahan positif dan  fasilitator memiliki berbagai sebutan atau nama lain, anextension worker)  angan/PPL (extension field worker) field worker) kat  ent organizer/CDO community facilitator/CF) , kader akat (community organizer/CO) i. Apakah anda menemukan istilah yang lain? gah masyarakat memiliki beberapa peran. Sedikitnya fasilitator, dengan menyesuaikan situasi dan kebi atau difasilitasi. 4 peran tersebut adalah sebagaediator. Pengaplikasian peran-peran tersebut digambebutan jendela johari (johari window), berikut ini: 
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fasilitator artinya Dalam konteks mengelola proses itasi suatu forum rang yang terjun pada satu forum program bahkan dan mandiri. n, antara lain: 

nya ada 4 peran kebutuhan dari agai moderator, ambarkan dalam 
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Penjelasan Jendela 1: aku tahu kamu tahu, fasilitator sebagai moderator Fasilitator berperan sebagai moderator ketika ada dalam posisi aku tahu, kamu tahu. Artinya baik fasilitator maupun masyarakat sudah tahu mengenai sesuatu hal. Misalnya, fasilitator di terjunkan ke daerah penghasil kelapa. Baik fasilitator maupun masyarakat sama-sama mengetahui bahwa daerah tersebut memiliki hasil kelapa yang melimpah. Pada situasi ini fasilitator dapat mengambil peran sebagai moderator, yaitu mendinamisasikan suasana, mengajak masyarakat untuk bersama-sama menggagas perubahan positif yang mereka inginkan.   Contohnya fasilitator sebagai moderator, memfasilitasi masyarakat untuk menentukan pengembangan potensi dari hasil kelapa yang berlimpah. Masyarakat bisa menggagas beberapa alternatif. Fasilitator mengajak masyarakat menganalisa kekuatan, kelemahan, peluang dan hambatan masing-masing alternative, kemudian masyarakat dapat menemukan pengembangan potensi yang paling menguntungkan atau paling potensial.  Kerja fasilitator sebagai moderator tidak selesai dalam satu kali pertemuan rembug warga, namun bisa membutuhkan waktu lama, karena proses moderasi ini dilakukan secara bertahap dengan banyak bersama dengan masyarakat, memahami kondisi masyarakat, budaya, dan potensi wilayah secara lebih mendalam, dialog dengan berbagai lapisan masyarakat, termasuk juga melakukan survey pasar maupun mengumpulkan info yang sekiranya berguna bagi masyarakat. Jendela 2: aku tahu kamu tidak tahu, fasilitator sebagai narasumber Dalam situasi dimana fasilitator memiliki pengetahuan tentang sesuatu dan masyarakat belum mengetahuinya, fasilitator dapat mengambil peran sebagai narasumber. Misalnya fasilitator diterjunkan ke tengah masyarakat penghasil singkong. Masyarakat belum tahu bagaimana mengolah singkong menjadi gula, padahal permintaan pasar untuk produk tersebut sangat tinggi.  Kebetulan fasilitator memiliki pengetahuan dan keterampilan bagaimana mengolah singkong menjadi gulakong (gula singkong). Saat itu fasilitator dapat melakukan perannya sebagai narasumber, dengan melatih masyarakat membuat gulakong.  Perlu diingat, sebelum fasilitator melakukan peran sebagai narasumber, fasilitator harus tahu dulu apakah masyarakat betul-betul belum tahu, atau hanya perlu memperdalam pengetahuan yang sudah dimiliki. Fasilitator juga perlu memahami kondisi masyarakat, apakah info tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan apakah masyarakat mampu menerima informasi tersebut. Maka penting untuk memahami masyarakat dengan baik sebelum melakukan fungsi narasumber. Peran narasumber hanya 1 jendela diantara 4 jendela peran fasilitator. Artinya hanya seperempat saja fungsi fasilitator sebagai narasumber. Karenanya fasilitator perlu berhati-hati menempatkan diri, tidak terus menerus memposisikan diri sebagai narasumber karena akan terkesan menggurui, dan kesempatan untuk betul-betul memahami masyarakat menjadi berkurang. Jendela 3 : aku tahu kamu tidak tahu, fasilitator berperan sebagai motivator 
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Dalam situasi dimana masyarakat lebih tahu tentang sesuatu hal dibanding fasilitator, fasilitator dapat mengambil peran sebagai motivator. Misalnya fasilitator diterjunkan di daerah peternak sapi. Dalam hal ini mungkin masyarakat sudah memiliki pengetahuan yang lebih banyak tentang bagaimana merawat sapi, bagaimana memberi makan dan mengolah hasilnya. Oleh karena itu fasilitator tidak perlu lagi memberi tahu kepada masyarakat bagaimana merawat sapi, memberi makan dan mengolah hasilnya. Namun fasilitator dapat memotivasi masyarakat untuk memperbaiki atau meningkatkan apa yang sudah dicapai, contohnya supaya lebih sehat dan rapi kandangnya, supaya lebih efisien pengelolaannya, dan lain sebagainya.  Jendela 4: aku tidak tahu kamu tidak tahu, fasilitator beperan sebagai mediator.  Dalam situasi dimana baik masyarakat maupun fasilitator tidak memiliki pengetahuan tentang sesuatu fasilitator dapat mengambil peran sebagai mediator. Mediator disini maksudnya fasilitator bertindak sebagai penghubung antara masyarakat dengan pihak lain yang dapat menjawab keingintahuan mereka, atau membantu mencari solusi atas masalah mereka. Misalkan fasilitator diterjunkan di daerah yang memiliki potensi enceng gondok. Masyarakat belum tahu bagaimana mengolah enceng gondok menjadi produk yang bernilai tinggi, sedangkan fasilitator juga tidak memiliki keterampilan tersebut. Pada situasi ini fasilitator sebagai mediator, dapat menghubungkan masyarakat dengan orang yang dapat memberikan keterampilan pengolahan enceng gondok. Dengan demikian fasilitator memediasi masyarakat untuk berjaringan dengan pihak luar yang dapat menjawab kebutuhan mereka. Tugas Fasilitator sebagai pendamping masyarakat, yaitu: 1.Tugas Fasilitasi; membangun proses bersama masyarakat a. Pengembangan sosial b. Menengahi (mediasi) dan berunding (negosiasi)  c. Memberi dukungan  d. Membangun konsensus  e. Memfasilitasi kelompok  f. Memanfaatkan sumberdaya dan keterampilan lokal  g. Pengorganisasian 2. Tugas Pembelajaran; memberi masukan kepada masyarakat  a. Penyadaran kritis  b. Memberi informasi  c. Berhadapan (konfrontasi) dengan pelanggaran prinsipil  d. Menyelenggarakan pelatihan 3. Tugas Penghubung; membangun relasi bagi masyarakat a. Menghubungkan dengan sumberdaya  b. Advokasi  c. Menggunakan media  d. Mengembangkan jaringan  e. Mengembangkan proses pertukaran pengetahuan & pengalaman 



4. Tugas Teknis; mengelola tahapaa. Mengumpulkan dan mengb. Melakukan presentasi (tec. Pengelolaan program  d. Pengelolaan keuangan  Alur Peran Fasilitator  Pada awalnya, untuk inperkembangannya diharapkan maPartisipasi masyarakat semakin tdan pada akhirnya masyarakat sperbandingan peran fasilitator dagambar berikut. 

Sebuah masyarakat dapat dinyataperubahan sendiri. Keterampilan Fasilitator Merupakan serangkaian kemamptengah masyarakat.  Terdiri atas 1. Sifat atau kepribadian fasikepribadian terbuka, emp2. Menguasai keterampilan:melatih, menganalisa, komSalah satu faktor yang mempenkesiapan diri fasilitator. Seorang

hapan program menganalisa data  i (tertulis atau lisan)  
k inisiasi fasilitator bergerak bersama dengan masyan masyarakatlah yang memiliki porsi andil yang in tinggi, sehingga peran fasilitator sedikit-demi sedikat sendirilah yang melakukan kegiatan pemberdayaar dan masyarakat dalam aktifitas pemberdayaan dapa

yatakan berdaya ketika mereka telah mampu menginisimampuan yang perlu dikuasai oleh fasilitator sebelum d :  fasilitatator: memiliki kesetiaan, semangat, komitmen,empati, dll. ilan: membangun struktur kelompok, diskusi, negosiasi,, komunikasi, dll. mpengaruhi keberhasilan sebuah program pemberdarang fasilitator perlu mempersiapkan diri sebaik-baik 10 

masyarakat. pada ng lebih besar. sedikit berkurang aan. Gambaran apat dilihat pada 

 inisiasi m diterjunkan ke en, sabar, iasi,  erdayaan adalah  baiknya sebelum 
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mengemban tugas sebagai fasilitator pemberdayaan masyarakat. Sedikitnya ada 3 hal yang perlu dipersiapkan, yaitu : 1. Kesiapan diri Seorang fasilitator perlu memiliki kesiapan diri yang baik agar berhasil dalam menjalankan tugasnya. Yang termasuk dalam kesiapan diri antara lain : 
o Berpenampilan sopan, sesuai dengan situasi. Penampilan yang sesuai dengan norma yang berlaku dengan lingkungan setempat akan mempermudah fasilitator untuk diterima oleh masyarakat sekitar. Misalnya di masyarakat yang sangat menjunjung kerapihan dan kesopanan dalam acara takziah atau penghormatan terhadap orang meninggal, bukan pilihan yang bijaksana jika fasilitator hadir mengenakan celana pendek dan kaus oblong. Berbeda jika momennya adalah sedang bersama-sama membuat pupuk kandang, maka celana pendek dan kaos tidak akan menjadi masalah. 
o Empati (menghargai pandangan orang lain, memiliki kesediaan yang tinggi untuk mendengarkan dan ikut merasakan apa yang dirasakan masyarakat). Empati bukanlah hal yang dibuat-buat. Maka untuk dapat berempati seorang fasilitator perlu memahami betul apa yang terjadi di masyarakat, hindari menyimpulkan terlalu dini. Fasilitator perlu lebih banyak mendengarkan dan mencoba menggunakan sudut pandang dalam memandang sesuatu. Empati akan membantu fasilitator saat duduk bersama dengan masyarakat, lebih mudah untuk mencari alternative dan merancang agenda bersama.  
o Komunikasi (penekanan suara, kontak mata, bahasa tubuh, humor). Kemampuan komunikasi sangat penting, karena komunikasi merupakan ujung tombak interaksi antara fasilitator dengan masyarakat. Kesalahan dalam berkomunikasi dapat berakibat fatal. Komunikasi dapat berjalan dengan baik apabila fasilitator mau membekali diri dengan skill berkomunikasi. Persiapan yang dilakukan antara lain memahami gaya bahasa masyarakat setempat misalnya intonasi dan dialek misalnya ada masyarakat yang sangat sensitive dengan nada suara yang tinggi. Kontak mata juga perlu diperhatikan, pastikan mata dengan mata dapat bertatapan secara sejajar. Bahasa tubuh juga cukup kuat mensiratkan sesuatu. Jika fasilitator sering menunjukkan sikap tubuh yang angkuh (misalnya berkacak pinggang) atau bahasa tubuh tertutup (misalnya melipat tangan di dada) masyarakat akan sulit didekati. Kemampuan bercanda dengan humor yang tidak menyalahi adat budaya setempat juga mempermudah fasilitator menjalin hubungan dengan masyarakat. Fasilitator juga perlu banyak belajar dari orang yang menguasai bahasa dan budaya masyarakat setempat, bahasa-bahasa yang bermakna sangat buruk atau sangat kasar wajib dihindari. 
o Manajemen kelompok (proses diskusi, pertanyaan menggali kreativitas, tujuan, keputusan). Kegiatan pemberdayaan seringkali dilaksanakan dalam bentuk kelompok-kelompok. Karenanya kemampuan manajemen kelompok sangat 
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penting bagi seorang fasilitator. Fasilitasi melalui kelompok dilakukan secara sederhana dalam forum pertemuan seperti sarasehan, pelatihan, lokakarya, rembug warga dll. Secara lebih kompleks fasilitasi kelompok dilakukan dalam bentuk organisasi seperti kelompok tani, kelompok usaha bersama, UMKM, koperasi, suara perempuan, sanggar anak, kelompok seni, kelompok pengajian dan lain sebagainya.  2. Penguasaan metode Penguasaan metode diperlukan agar fasilitator dapat memilih metode yang tepat dalam memfasilitasi masyarakat. Beragam metode perlu dipelajari mulai dari metode pendekatan kepada masyarakat, metode memfasilitasi forum, metode untuk menularkan pengetahuan atau keterampilan tertentu, metode need assessment dan masih banyak lagi. Pada bagian selanjutnya akan dibahas mengenai pendidikan orang dewasa (andragogic learning) yang merupakan konsep yang mendasari metode-metode yang dapat digunakan. 3. Penguasaan materi Fasilitator sebaiknya tidak hanya hadir berbekal tekad dengan pengetahuan minim.  Wawasan yang luas dapat mendukung tugas fasilitator, terutama saat berdiskusi bila atau memberikan pandangan-pandangannya kepada masyarakat. Penguasaan materi juga diperlukan terutama saat membahas sesuatu yang spesifik. Misalnya saat fasilitator mendampingi kelompok tani, maka penguasaan ilmu tentang pertanian, istilah-istilah yang digunakan, permasalahan yang kerap terjadi, perlu dipelajari dengan baik sehingga komunikasi pun lebih mudah.  C. Etika Fasilitator Kemampuan fasilitasi seorang fasilitator sangat berpengaruh terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pemberdayaan. Didalam proses fasilitasi tersebut hal yang juga penting adalah terkait dengan etika. Secara umum etika merupakan tata aturan berinteraksi dalam bermasyarakat disuatu wilayah.  Definisi Etika Kata etika dalam agama Islam dikenal dengan istilah akhlak. Secara etimologis (menurut asal-usul bahasa), “akhlaq” berasal dari kata bahasa Arab akhlaq yang merupakan bentuk jamak atau plural dari kata khuluq yang berarti “budi pekerti”, “perangai”, “tingkah laku”, atau “tabiat”. Perbuatan yang telah mendarah daging sehingga menjadi identitas bagi yang membedakan diri pemiliknya dari orang lain. Perbuatan akhlaq muncul dengan mudah dan spontan. Perbuatan akhlaq timbul dari dalam diri, atas dasar kemauan, pilihan, dan keputusan yang bersangkutan, atau bukan karena tekanan orang lain. Perbuatan akhlaq dilakukan dengan sungguh-sungguh, bukan rekayasa atau sandiwara. Perbuatan akhlaq (yang luhur) dilakukan semata-mata karena Allah. 
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Menurut imam Ghazali, Akhlaq adalah sifat yang meresap dalam jiwa yang darinya keluar perbuatan-perbuatan dengan gampang dan mudah, tanpa memerlukan dan pertimbangan. Akhlaq menjadi salah satu misi utama Rasulullah SAW. “Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlaq yang mulia." (HR. Baihaqi) Akhlaq yang baik memberatkan timbangan kebaikan seseorang pada Hari Kiamat. "Tidak ada sesuatu yang lebih berat di dalam timbangan (kebaikan) seorang hamba mukmin pada Hari Kiamat dari pada akhlaq yang baik." (HR. Tirmidzi). Akhlaq merupakan ukurun kualitas jaman seseorang. "Orang mukmin yang paling sempurna adalah yang paling baik akhlaqnya." (HR. Tirmidzi) Urgensi Etika Dalam keseluruhan ajaran Islam, akhlak menempati kedudukan yang istimewa dan sangat penting.  Tidak kurang dari 1500 ayat Al-Qur’an berbicara tentang akhlaq. Belum lagi hadis-hadis Nabi yang memberikan pedoman akhlaq yang mulia dalam segenap aspek kehidupan. Tidaklah berlebihan jika misi utama kerasulan Muhammad SAW. adalah untuk menyempurnakan akhlaq yang mulia. Sejarah mencatat keberhasilan dakwah beliau adalah karena ditopang oleh akhlaq yang mulia.  Ajaran akhlaq Islam sesuai dengan fitrah manusia. Manusia akan memperoleh kebahagiaan yang hakiki, bukan yang semu, apabila mengikuti nilai-nilai kebaikan yang diajarkan Al-Qur’an dan Sunnah, dua sumber akhlaq Islam. Akhlaq Islam memelihara jati diri manusia sebagai makhluq Allah yang “ahsanu taqwim’” (dalam bentuk yang sebaik-baiknya) sehingga dia mampu menjalankan fungsinya sebagai “khalifah” di muka bumi. Saat ini manusia dihadapkan pada permasalahan akhlaq dan moral yang cukup serius, yang jika dibiarkan akan menghancurkan masa depannya sendiri. Praktek hidup yang menyimpang, korupsi, kolusi, nepotisme, perampokan, pembunuhan, pemerkosaan, perampasan hak-hak asasi manusia, terjadi di berbagi belahan bumi. Fungsi Etika Kontrol diri (self control) yaitu menyadari apa yang sedang ia lakukan dan tahu apa yang seharusnya dilakukan. Mawas diri yaitu memperhitungkan apa yang akan dilakukannya dan bagaimana pandangan orang lain terhadap perilakunya. Pembatas (pagar) yaitu sesuatu yang mengatur pergaulan manusia dalam suatu masyarakat. Agar tugas fasilitasi berjalan dengan baik maka fasilitator harus memiliki beberapa aspek seperti di bawah ini: a. Aspek Aqidah  1) Beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT 2) Memiliki rukun iman yang baik 3) Memiliki rukun islam yang baik 4) Tidak melakukan syirik atau menyekutukan Allah, seperti meminta pertolongan pada kuburan dan sejenisnya selain Allah 
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5) Tidak percaya, mendatangi, membenarkan dan meminta tolong kepada dukun 6) Tidak percaya pada jimat dan atau rajah untuk perlindungan dirinya  b. Aspek Ibadah 1) Taat dalam melaksanakan kewajiban shalat lima waktu dengan baik 2) Tidak melakukan bentuk ibadah yang tidak diajarkan Rasulullah SWT 3) Melaksanakan tugas-tugas dengan ikhlas karena Allah 4) Tidak memperlihatkan kinerja pada orang lain agar mendapat pujian  c. Aspek Akhlak  1) Menjadi teladan kebaikan bagi dan di masyarakat 2) Berakhlak islami dalam berpakaian, tuturkata, dan penampilan 3) Rapi dalam menyelesaikan urusan 4) Menghargai waktu dengan baik 5) Mengedepankan asas manfaat bagi orang lain dalam kegiatan sosial 6) Tidak mencari keuntungan pribadi dalam melaksanakan pekerjaannya  d. Aspek Muamalah 1) Memposisikan diri di tengah masyarakat sebagai tamu 2) Menghormati orang yang lebih tua 3) Menyayangi yang lebih muda 4) Mengedepankan perkataan yang baik dan benar 5) Berinteraksi dalam kegiatan kemasyarakatan dengan baik 6) Mengamalkan pedoman hidup mahasiswa Muhammadiyah di masyarakat Etika ini akan didukung dengan beberapa adab sebagai pedoman sebagai fasilitator. Adapun adab-adab yang dimaksud sebagaimana di bawah ini; Adab Berpakaian a. Memakai pakaian dari jenis kain yang tidak transparan atau tembus pandang b. Pakaian tidak menunjukkan lekuk tubuh atau ketat c. Pakaian dipastikan menutup aurat; laki-laki auratnya di dari pusar sampai lutut, sedangkan aurat perempuan seluruh tubuhnya kecuali telapak tangan dan muka. d. Menutup aurat berlaku di dalam dan di luar rumah  Adab Makan dan Minum a. Membaca bismillah sebelum makan dan minum b. Makan dan minum menggunakan tangan kanan c. Hanya mengkonsumsi yang halal lagi baik d. Memakan makanan yang terjangkau oleh tangan dalam sebuah acara kemasyarakatan. e. Tidak berlebih-lebihan dalam makan dan minum f. Tidak membuang makanan dan minuman menjadikannya mubadzir. g. Tidak merokok 
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Adab Berbicara a. Berbicara dengan menjaga kontak mata dengan mitra bicara b. Memilih kata-kata baik yang tidak menyinggung perasaan mitra bicara c. Tidak mengeraskan suara melebihi kebutuhan dalam berbicara d. Menghindari kata-kata kotor dalam berbicara e. Tidak membahas keburukan dan kejelekan orang lain f. Tidak menggibah dan mengumpat. Adab Bertamu a. Melakukan perjanjian bertamu dengan tuan rumah b. Tidak masuk rumah dan duduk kecuali mendapat ijin dari tuan rumah c. Menyampaikan hajat dan keperluan bertamu kepada tuan rumah d. Bertamu sebatas kebutuhan tidak berlama-lama dengan tuan rumah e. Menyantap hidangan setelah dipersilahkan tuan rumah Adab Berkendara a. Menjalankan aturan masyarakat dalam berkendara jika ada. b. Memasang knalpot kendaraan sebagaimana aslinya c. Mengurangi kecepatan dalam berkendara di tengah masyarakat d. Mengurangi kecepatan kendaraan saat melintasi acara yang diselenggarakan oleh masyarakat. e. Tidak mengganggu ketenangan warga dengan suara kendaraan Adab Berpenampilan a. Bagi perempuan tidak berdandan berlebihan seperti menor b. Merapikan rambut bagi laki-laki tidak gondrong c. Memakai celana yang baik tidak sobek-sobek d. Berjalan biasa dengan tidak berlenggok-lenggok. e. Mengenakan pakaian sesuai peruntukannya   D. Analisa Sosial Analisa sosial merupakan instrumen analisis yang ditujukan untuk menemukan relasi-relasi sosial yang terjadi di balik suatu gejala, peristiwa, atau masalah tertentu. Istilah yang sering digunakan dalam analisa sosial: Stakeholders  Adalah para pihak yang mempunyai kepentingan yang berpotensi terpengaruh oleh suatu masalah atau kegiatan. Stakeholders juga termasuk pihak yang dapat mempengaruhi masalah dan kegiatan tersebut.   
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Kepentingan/interest  Berkaitan dengan “keuntungan” dan “kerugian” yang dapat diperoleh suatu pihak dari suatu kegiatan. Keuntungan dan kerugian pada akhirnya mempengaruhi akses mereka terhadap kekuasaan, legitimasi, atau hubungan sosial.  Kekuasaan/power  Adalah kemampuan atau kompetensi suatu pihak untuk menggunakan sumber daya dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Termasuk di dalamnya sumber daya ekonomi, kewenangan politik, kemampuan untuk mengerahkan kekuatan, maupun akses informasi dan sarana komunikasi.  Legitimasi  Adalah semacam pengakuan dari pihak lain (misalnya berdasarkan hukum atau tradisi lokal) terhadap hak dan tanggung jawab suatu pihak.  Hubungan sosial  Adalah ikatan sosial dalam bentuk kerjasama atau konflik yang dapat digunakan untuk mempengaruhi suatu masalah atau kegiatan.  Dalam hubungan social kemungkinan akan terjadi dua (2) hal yaitu: a. Konflik  : adalah hubungan sosial dimana pengaruh yang ditimbulkan negative, atau merintangi terjadinya perubahan b. Kolaborasi : adalah hubungan sosial dimana pengaruh yang ditimbulkan positiif atau mendukung terjadinya perubahan Analisa sosial mencakup alat untuk : 
• Memetakan permasalahan yang terjadi. 
• Memetakan berbagai pihak yang terlibat dalam peristiwa tersebut. 
• Memetakan profile atau karakteristik dari masing-masing pihak yang terlibat. 
• Memetakan posisi dari setiap pihak yang terlibat terhadap permasalahan yang mereka hadapi bersama. 
• Memetakan penyelesaian masalah dari sudut pandang pihak-pihak yang terlibat dalam masalah tersebut. Pemetaan akan membantu fasilitator menentukan strategi dan langkah-langkah yang lebih efektif dan efisien.   Dalam masalah yang dihadapi, peta ini memberi gambaran tentang : Sumbangan pada Rencana dan Pelaksanaan Intervensi  Peta berbagai pihak yang terlibat • Siapa yang berperan sebagai pengambil keputusan 

• Siapa berperan sebagai korban  
• Siapa berperan sebagai pendukung korban, dll. Memberi arah pada intervensi social mengenai pihak-pihak mana saja yang asumsi dan nilainya dalam berelasi harus diintervensi.  
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Peta yang Diperoleh dari Ansos Dalam masalah yang dihadapi, peta ini memberi gambaran tentang: Sumbangan pada Rencana dan Pelaksanaan Intervensi Peta karakter dari masing-masing pihak yang terlibat � Sumber-sumber kekuasaan 
� Kepentingan 
� Legitimasi  
� Konflik dan Kolaborasi Memberikan arah pada intervensi social perbaikan distribusi kekuasaan, pemenuhan hak, mendorong pola kolaborasi dan mengelola konflik.  Peta yang Diperoleh dari Ansos Dalam masalah yang dihadapi, peta ini memberi gambaran tentang: Sumbangan pada Rencana dan Pelaksanaan Intervensi Peta posisi dari setiap pihak yang terlibat  Posisi mereka dalam permasalahan, yang terkait dengan kepentingan dan nilia yang mereka anut.  Posisi mereka dalam permasalahan, yang ditunjukkan dalam tindakan nyata mereka.  Berbagai peran dan relasi yang sekaligus dimainkan oleh masing-masing pihak.  Nilai yang dianut.  Kepercayaan masing-masing pihak kepada pihak lain. 

Memberi arah pada intervensi social untuk menciptakan pembagian peran dan posisi yang lebih sinergis 
 TEKNIK CLIP Salah satu metode analisa sosial adalah metode atau teknik CLIP. Teknik ini merupakan pemetaan profil kelompok atau orang yang berkepentingan, sekaligus menunjukkan peta karakter dari pihak-pihak yang terlibat Collaboration/Conflict Relasi antara stakeholders Legitimacy (legitimasi) Pengakuan terhadap hak dan tanggungjawab di masyarakat Interest (Kepentingan) Kepentingan terhadap isu/masalah.  Dilihat dari perubahan tingkatan terhadap status dan akses Power (Kekuasaan) Kekuatan dan penguasaan sumber daya (akses ekonomi, politik, akses informasi)  Legitimacy (Legitimasi) Tingkat legitimasi setiap stakeholders  berdasarkan hukum, tradisi, adat, atau hukum adat. Berupa pengakuan orang lain terhadap  hak dan tanggung jawab dalam masyarakat. Khususnya dalam masalah terkait. Memberi tanda TINGGI/ SEDANG/ RENDAH setiap legitimasi stakeholders, sesuai penilaian bersama. 



Interest (Kepentingan): Sejauh mana masalah membepenguasaan stakeholders terhadaTanda yang digunakan misalnya KSEDANG(-),   KERUGIAN N TINGGI Power (Kekuasaan) : Setiap stakeholders dilihat kemampkekuatan, akses informasi, atau poMemberi tanda TINGGI/ SEDANG/
berikan keuntungan atau kerugian yang mempengaadap aset penting (status sosial, kekuasaan, akses ekonya KEUNTUNGAN TINGGI (++), SEDANG (+),  RENDAH (0GGI (- -) atau  TINGGI/ SEDANG/ RENDAH mampuan dalam penguasaan sumber daya, peluang meu politik. NG/ RENDAH  setiap stakeholders sesuai penilaian bersKartu profil stakeholder: 

 Diagram venn teknik CLIP 

 

Tahapan pengteknik CLIP:  1. Pahami petapermasalah2. Inventaris s3. Beri penilaiamasing stakmasukkan kkartu profil4. Letakkan dabagan/diagrCLIP  18 

engaruhi tingkat ekonomi). AH (0), KERUGIAN ng mengerahkan  bersama 

 enggunaan   peta alahan ris stake holder nilaian msing- stakeholder, an ke dalam rofil n dalam iagram venn 
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Contoh proses analisa sosial sederhana 1. Fasilitator melihat permasalahan yang terjadi : pencarian data dapat dilakukan untuk melengkapi informasi seperti lewat data sekunder, wawancara dan observasi.  Misalnya: kasus banyaknya kematian bayi 2. Memetakan stakeholder : a. Siapa saja yang terlibat Yang terlibat: pasangan usia subur, orang tua dan keluarga dari pasutri usia subur, bidan desa, dukun bayi, aparat desa, dinas kesehatan, dll. b. Apa peran masing-masing stakeholder - Pasangan usia subur : menjaga kesehatan, merencanakan kehamilan, saling dukung antara suami dan istri - Orang tua dan keluarga : perlakuan terhadap ibu hamil, melanggengkan mitos tentang ibu hamil yang dapat mempengaruhi gizi dan kesehatan ibu hamil - Bidan desa : memberikan sosialisasi kesehatan, mengedukasi masyarakat, siap atau tidak ketika dipanggil menolong  - Dukun bayi : memiliki pengetahuan kesehatan atau tidak, kerjasama dengan bidan desa, prosedur penanganan untuk kelahiran yang sulit, - Dst… c. Karakter yang terlibat Stakeholder Kekuasaan (P) Interest (I) Legitimasi (L) Kategori       Pasutri : Rendah Tinggi Tinggi IL Rentan Orang tua Tinggi Tinggi Rendah PI Berpengaruh Bidan Tinggi Tinggi Tinggi PIL Dominan Dukun Bayi Tinggi Tinggi Rendah PI Berpengaruh …………………      …………………        d. Posisi dari masing-masing stakeholder - kolaborasi  : pasangan usia subur, bidan desa - konflik   : dukun bayi, orang tua dan keluarga Fasilitator perlu melakukan pendekatan ke setiap stakeholder, Bagaimana hubungan mereka (kolaborasi atau konflik), yang konflik kita coba dekati agar bisa menjadi kolaborasi.      
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Contoh Pihak-pihak dalam metode CLIP P : pasif potensial Pihak yang hanya memiliki kekuasaan/power (P), tidak punya kepentingan dan legitimasi pada situasi tersebut. Contohnya: Masalah kerusakan saluran air  Di dekat wilayah  tersebut  terdapat perusahaan besar. Sebetulnya tidak  memiliki hubungan langsung dengan masalah tersebut, tidak memiliki kepentingan secara khusus dan tidak memiliki legitimasi di wilayah tersebut.  Mengapa disebut pasif potensial? Karena potensial untuk dilibatkan. Dalam hal ini fasilitator dapat melakukan pendekatan terhadap perusahaan tersebut, lalu melakukan negosiasi apa keuntungan perusahaan jika mau turun tangan. Misalnya akan diekspose, dll. Jika tertarik, maka yang tadinya tidak punya kepentingan jadi memiliki kepentingan/Interest (I) Dengan demikian yang tadinya P, bisa menjadi PI (kuat/penekan). PI : Kuat/Penekan PIhak yang memiliki kekuasaan dan kepentingan, namun legitimasi rendah. Contoh : kasus genk remaja  Remaja memiliki teman yang kuat sekali pengaruhnya. Pengaruh ini bisa membuat remaja melakukan dan tidak melakukan sesuatu. Jika tidak ikut, dia akan dikucilkan atau bahkan di bully. Karena itu dapat dikatakan teman memiliki kekuasaan/Power (P).  Teman juga memiliki kepentingan tinggi kepada subjek remaja, karena semakin banyak yang ikut semakin kuat genknya. Karena itu teman dikatakan memiliki kepentingan /Interest (I) Tidak ada yang mengukuhkan posisi teman secara formal, yang ada hanya komitmen diantara mereka. Maka dapat dikatakan legitimasi (L) rendah. Sehingga hanya PI saja Mengapa dikatakan kuat/penekan?  Karena stakeholder yang ada di posisi PI, dengan kekuasaan dan kepentingan yang ada pada mereka, meskipun tidak memiliki legalitas,  mereka bisa menekan subjek untuk melakukan suatu tindakan. I: Terpinggirkan Pihak yang hanya memiliki kepentingan/Interest (I) saja, tidak memiliki Kekuasaan dan Legitimasi. Ini adalah stakeholder yang paling lemah, biasanya korban ada di posisi ini. Misalnya: warga bantaran kali yang tidak punya kartu penduduk , dalam kasus penggusuran TKI illegal dalam kasus  penganiayaan  TKI. Mengapa dikatakan terpinggirkan? Karena dia hanya memiliki kepentingan. Tidak punya kekuatan tidak punya pengakuan. 
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PIL : Dominan Pihak yang memiliki kekuasaan, Kepentingan dan Legitimasi. Merupakan pihak yang paling besar peluangnya untuk membuat perubahan. Contoh : kepala dinas untuk issu terkait masalah kesehatan  Apabila dominan dan hubungannya berupa kolaborasi maka memiliki potensi besar untuk diajak bergerak menuju perubahan positif. Apabaila dominan dan hubungannya berupa konflik maka merupakan sumber masalah dan perlu diintervensi, kalau tidak ada intervensinya artinya masalah akan terus terjadi. Contoh : Kepala desa yang korup. Bentuk intervensinya : audit, advokasi,reformasi birokrasi, dll  PL : Berpengaruh Pihak yang memiliki kekuasaan/Power (P)  dan pengakuan keabsahan /Legitimasi (L) namun kepentingannya rendah.  Sebetulnya pihak ini tidak memiliki kepentingan khusus terkait masalah yang terjadi, namun dapat mempengaruhi subjek/komunitas karena power maupun pengakuan yang dimilikinya. Misalnya : ilmuwan atau pakar yang memiliki legalitas dalam kasus sungai tercemar limbah  Power ilmuwan ada pada ilmu pengetahuan, legitimasi ada pada pengakuan terhadap legalitas ilmuwan tersebut atau lembaga yang menaunginya. Dengan ilmu pengetahuan  yang dimiliki serta hasil-hasil penelitan, ilmuwan dapat memberikan pengaruh bagi masyarakat atau pemegang kebijakan.  Ilmuwan  tidak memiliki kepentingan khusus dengan wilayah yang bermasalah, namun hasil penelitiannya mengenai dampak pencemaran sungai dapat memberikan pengaruh besar.  IL : Rentan Pihak yang memiliki Kepentingan/Interest (I) dan pengakuan/Legitimasi (L) namun powernya rendah. Misalnya: TKI legal dalam kasus penganiayaan TKI  Warga yang memiliki KTP, dalam kasus warga tidak mendapatkan pemerataan program. Meskipun menjadi “korban” namun pihak ini memiliki potensi besar diperjuangkan haknya karena statusnya yang memiliki keabsahan. Posisinya setingkat lebih baik dari pihak yang terpinggirkan, yang hanya memiliki kepentingan saja. Dikatakan rentan, karena posisinya yang tidak  memiliki power membuatnya memiliki potensi untuk digunakan secara salah oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. 
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L : Dihargai Pihak yang hanya memiliki pengakuan/Legitimasi (L) saja, tetapi power dan kepentingan rendah.  Merupakan pihak yang memiliki pengakuan atau posisi formal yang diakui, namun tidak memiliki kepentingan terhadap kasus yang sedang terjadi, dan tidak memiliki power yang cukup untuk menggerakkan masyarakat atau subjek.  Misal : tetua adat, tokoh agama  Meskipun dihargai namun pihak ini tidak cukup mampu  menjadi penggerak perubahan. Hal ini bisa terjadi apabila ada kekuasaan yang lebih besar yang ada di masyarakat, atau masalah yang terjadi tidak relevan dengan kemampuan pihak ini.  Latihan Analisa Sosial Buatlah analisa social dari gambar berikut: 
 

   



II. TEA. POD (Pendidikan Orang DPendidikan orang dewasa, atau pebelajar yang terjadi akibat adalingkungan dan sistem yang melinDalam pendidikan orang dewasa pengetahuan dan pengalaman yamempelajari sesuatu.   Bagan berikut menggambarkan da

Pada gambar di atas, dijelaskan byang terus saling berurutan danmenjadi awal.  Misalnya diawali dbelajar dengan cara mengamatdikaitkan dengna teori yang telahtelah dimiliki yang kemudian mecoba diaplikasikan secara praktisdewasa melakukan proses belajaseterusnya. 1. POD dalam pemberdayaan mMasyarakat adalah sekelompokpandang, kepercayaan dan nilai yaSegala hal yang diketahui, diamerencanakan dan mengupayaka  

II. TEKNIK  FASILITASI MASYARAKAT rang Dewasa) u pembelajaran yang mendewasakan artinya Adalah suadanya upaya menimbulkan  kesadaran kritis terhelingkungi diri dan kondisi masyarakat. asa proses belajar dilakukan tidak hanya secara pasif, nn yang dimiliki sebelumnya justeru digunakan sebagai n daur pendidikan orang dewasa  

 an bahwa proses penddidikan orang dewasa merupakdan mempengaruhi.  Semua yang ada pada bagan tali dari adanya pengalaman nyata yang telah dimiliki. Omati. Hasilnya adalah pengamatan dan pemikiran. elah dipelajari, diolah lagi dengan pengetahuan serta  w menghasilkan kesimpulan atau konseptualisasi. Konsaktis, melalui penerapan dan praktek. Dari praktek telajar, membuahkan hasil belajar dari pengalaman nyaan masyarakat pok individu yang memiliki pengalaman, ide, pemilai yang dianut.  dialami, diyakini masyarakat merupakan modal peyakan perubahan. 
23 

ah suatu kegiatan terhadap situasi, sif, namun semua agai modal untuk 

upakan lingkaran an tersebut bisa i. Orang dewasa an. Pengamatan ta  wawasan yang Konsep  tersebut k tersebut orang  nyata, demikian pemikiran, sudut l penting untuk 
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2. Prinsip-Prinsip POD Orang dewasa bukanlah ”gelas kosong” yang dengan mudah dapat dituangkan sesuatu ke  dalamnya. Orang dewasa adalah orang-orang yang kaya pengalaman, punya pendirian  dan sikap nilai tertentu.  Prinsip-prinsip pembelajaran dengan orang dewasa, yaitu: a. Tidak menggurui atau mengajari orang dewasa, tetapi ajaklah mereka BELAJAR bersama, karena: 1) Orang dewasa menganggap dirinya mampu BELAJAR sendiri. 2) Orang dewasa mampu mengatur dirinya sendiri (mandiri) dan tidak suka diajari apalagi diperintah kecuali jika mereka diberi kesempatan untuk bertanya mengapa? Dan mengambil keputusan sendiri. 3) Sikap yang terkesan mengguruinya akan cenderung ditolaknya, atau dihindarinya. b. Jangan menyalahkan atau merendahkan pendapat  masyarakat (Orang Dewasa), karena: Harga diri sangat penting bagi orang dewasa. Dia menuntut untuk dihargai, terutama menyangkut diri dan kehidupannya. Orang dewasa memilki kesadaran akan dirinya dalam menanggapi penilaian orang lain. c. Jangan menyalahkan atau merendahkan pendapat  masyarakat (Orang Dewasa), karena:  Orang dewasa lebih senang mengobrol dan diskusi pengalaman untuk membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan diri mereka dan lingkungan . Orang dewasa senang menceritakan pengalamannya dan senang mendengarkan pengalaman orang lain. d. Berikan informasi yang memang dibutuhkan masyarakat, karena : Setiap orang dewasa mengontrol proses belajarnya, karena ia selalu punya tujuan pribadi untuk belajar. Orang dewasa tidak suka belajar sesuatau yang tidak bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari (tidak suka TEORI yang tidak diaplikasikan) Orang dewasa cenderung ingin segera menerapkan pengetahuan dan keterampilan baru. e. Pertimbankgan keterbatasan kemampuan belajar masyarakat (Orang Dewasa), karena kemampuan untuk menyerap informasi juga semakin kurang berdasar usia dan perubahan fisik. 
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Pertimbangkan keterbatasan kemampuan belajar masyarakat (Orang Dewasa), karena kemampuan untuk menyerap informasi juga semakin kurang berdasar usia dan perubahan fisik. B. Teknik Fasilitasi pemberdayaan  Masyarakat  Beberapa teknik fasilitasi yang perlu dikuasai oleh seorang fasilitator pendamping masyarakat: 1. Teknik 5W 1 H Merupakan teknik analisa sederhana untuk merespon masalah atau situasi yang ada di masyarakat. Apabila digunakan secara tepat, teknik ini dapat membantu fasilitator dalam memberikan respon yang tepat dan membangun proses perubahan bersama masyarakat.  What : Menanyakan kepada masyarakat apa yang terjadi, apa yang mereka alami, apa yang mereka rasakan. When : Menanyakan kepada masyarakat kapan terjadi, mengidentifikasi apakah ada waktu-waktu tertentu dimana hal tersebut selalu terjadi. Where: Menanyakan kepada masyarakat dimana terjadinya, mengidentifikasi apakah ada area dengan kondisi tertentu yang mengalami. Who/whom : Mendiskusikan dengan masyarakat siapa saja yang terlibat, menganalisa siapa yang menjadi penyebab dan siapa yang memiliki potensi untuk membantu. Why : Mendiskusikan dengan masyarakat apa yang menyebabkan situasi tersebut, menganalisa hal-hal yang mungkin menjadi penyebab baik secara langsung maupun tidak langsung. How: Mendiskusikan dengan masyarakat bagaimana cara yang sudah dilakukan, menganalisa strategi penyelesaian yang dapat dikembangkan.  Misalnya: menanggapi kasus munculnya penyakit demam berdarah What: Banyak warga terkena demam berdarah. Masyarakat merasa sedih, dan mengalami kecemasan karena takut terkena  When: 3 bulan lalu. Sudah beberapa kali berulang kejadian wabah demam berdarah muncul setelah musim hujan berakhir. Where: Di sepertiga wilayah desa. Paling sering kena di area X.Y dan Z.. dekat-dekat dengan danau. Pernah juga di area tengah. Meskipun tidak banyak. Area-area tersebut banyak terdapat potensi genanngan air, dan rimbun Who/whom : Warga desa yang terkena. Kebanyakan anak-anak dulu lalu sekeluarga kena. Dari dinas kesehatan ada penyuluhan, tapi belum banyak dipraktekkan. Ada kader jumantik tapi kurang direspon Why: Ditularkan oleh nyamuk. kemungkinan karena banyak genangan air, pekarangan yang tidak dirapikan, banyak anak-anak main di area tersebut, kebersihan kurang, terlambat memeriksakan, akses ke rumah sakit susah, kesadaran akan kesehatan kurang dan pengetahuan masyarakat kurang. How: Ada kerja bakti membersihkan pekarangan, pemeriksaan rutin dan yang perlu dilakukan: Memperkuat pencegahan dengan gerakan 3M yang lebih massif, edukasi 
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melalui kelompok-kelompok dasa wisma, control di masing-masing area melalui kader/koordinator per area, perbanyak tanaman obat dan dana kesehatan desa.  Catatan: Analisa dan identifikasi dilakukan melalui proses yang partisipatif bersama masyarakat bukan hasil perenungan fasilitator di belakang meja.  2. Teknik mendengarkan dan bertanya Salah satu kunci dalam upaya  pendekatan dengan masyarakat adalah komunikasi. Bagian dari komunikasi tersebut adalah teknik mendengarkan dan merespon jawaban masyarakat atas pertanyaan fasilitator. Ada beberapa teknik yang dapat dipelajar agar proses komunikasi berjalan lancar: a. Membahasakan kembali (paraphrasing) Menyampaikan kembali gagasan lawan bicara dengan kalimat yang lebih ringkas, sederhana dan mudah dipahami. Digunakan untuk menanggapi kalimat yang berbelit-belit Misalnya : “tadi ibu mengatakan………………….., apa itu yang ibu maksud?” b. Menarik keluar (drawing people out) Menarik keluar gagasan yang belum disampaikan. Misalnya : “ tadi bapak mengatakan……………………., bisa lebih diperjelas?” c. Memantulkan (mirroring) Mengulang apa yang dikatakan lawan bicara. Digunakan untuk meyakinkan lawan bicara bahwa ia didengarkan (membangun kepercayaan). Bila disampaikan dengan cara menggebu-gebu, dipantulkan dengan gaya lebih tenang. d. Mengumpulkan gagasan (gathering ideas) Saat pembicaraan semakin menarik, mungkin ada beberapa orang yang ingin menyampaikan gagasannya. Setiap gagasan yang ingin disampaikan perlu didengar agar lebih cepat dapat menggunakan teknik memantulkan jawaban. Pantulkan secara singkat lalu berikan kesempatan untuk yang lain mengemukakan idenya. e. Menguatkan (encouraging) Dalam pembicaraan beberapa orang, mungkin ada 1 orang yang hanya hadir dan menyimak, tidak memberikan pendapatnya. Dorongan dapat diberikan kepada yang bisa untuk ikut berperan. Misalnya “ itu tadi kalau menurut bapak-bapak, kalau menurut sudut pandang ibu-ibu bagaimana nih..” f. Menyeimbangkan (balancing) Jika pembicaraan terjadi dengan beberapa orang, terkadang ada salah satu yang dominan dalam menyampaikan pendapatnya. Orang lain yang diam belum berarti setuju, bisa jadi karena takut tidak disukai atau malas berargumentasi. Untuk memunculkan partisipasi bisa diseimbangkan dengan pertanyaan “ bagaimana, apa yang lain ada yang punya pandangan berbeda tentang hal tersebut?” g. Membuka ruang (making space) 
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Peka untuk mengamati orang yang diam selama proses pembicaraan. Apabila bahasa tubuh atau mimik mukanya  menunjukkan keinginan untuk bicara, sediakan kesempatan.  3. Teknik membangun kesepakatan/kesimpulan bersama Pendampingan masyarakat yang partisipatif mendorong tumbuhnya suasana demokratis. Tercermin dari adanya kesepakatan yang dibuat bersama. Dibawah ini terdapat teknik-teknik pengambilan kesimpulan atau kesepakatan, yang perlu dikuasai fasilitator: Cara Pengertian Kapan cara ini positif Kapan cara ini negatif Self-authorization Keputusan/kesimpulan satu orang dianggap sudah disepakati bersama • Orang tersebut mengambil kesimpulan dengan tepat. 
• Waktu terbatas • Kesimpulan tidak tepat 

• Orang tersebut mendominasi 
• Waktu masih ada Plops Kesimpulan seseorang tidak diterima atau ditanggapi peserta lain • Bisa memicu diskusi lebih kritis • Mematikan diskusi kalau peserta lain segan untuk berargumentasi. Handclaps Keputusan/kesimpulan satu orang disambut/didukung peserta lainnya • Orang tersebut mengambil kesimpulan dengan tepat 

• Pengetahuan orang tersebut memperkaya diskusi • Kesimpulan tidak tepat 
• Orang tersebut terlalu mendominasi Baiting Seseorang mencoba mengambil kesimpulan untuk melontarkan gagasan dan berusaha meyakinkan peserta lain. • Orang tersebut mendorong diskusi kritis (cara ini perlu didorong) - Majority rule Kesimpulan berdasarkan pendapat  peserta terbanyak, bisanya melalui voting. - • Pesrta kurang mendapat hikmah belajar (cara ini perlu dihindari) Konsesnsus Kesimpulan langsung bersama peserta • Ada proses diskusi langsung yang memadai • Tidak ada proses diskusi   4. Teknik advokasi Advokasi disini bermakna usaha perubahan sosial melalui semua saluran dan piranti demokrasi perwakilan, proses-proses politik dan legislasi yang terdapat dalam sistem yang berlaku.  Advokasi merupakan salah satu bentuk komunikasi persuasif, yang bertujuan untuk mempengaruhi pemangku kepentingan dalam pengambilan kebijakan atau keputusan. Seorang fasilitator perlu melakukan kerja-kerja advokasi agar perubahan dapat terlaksana dengan efektif, dan memberikan dampak jangka panjang. Tahapan advokasi terdiri atas : 
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a. Perencanaan, terdiri atas : 1) Identifikasi dan memahami masalah yang akan diangkat menjadi issue strategis. Issue strategis yang dipilih adalah yang dianggap prioritas oleh masyarakat lokal, mendesak dan sedang menjadi perhatian masyarakat/ 2) Pemanfaatan data sebagai bahan advokasi.  Dilakukan pengumpulan dan analisis data untuk dapat mengidentifikasi dan memilih masalah serta dikembangkan dalam tujuan advokasi, membuat pesan, memperluas basis dukungan dan mempengaruhi pembuat kebijakan. Hasil riset dan keterlibatan akademisi / pakar dapat menjadi daya dorong yang kuat sekaligus sahih secara ilmiah. 3) Menentukan tujuan advokasi. Tujuan merupakan penyataan umum tentang apa yang diharapkan dan akan dicapai dalam jangka panjang (tiga sampai lima tahun), disusun dengan prinsip SMART: Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound. 4) Identifikasi target audiens Target audiens atau komunikan bisa merupakan kelompok-kelompok yang mewakili masyarakat umum ataupun yang mewakili pemuka masyarakat atau pengambil kebijakan. Siapa aktor kunci potensial, fasilitator perlu melakukan analisis kepentingan mereka dan tingkat pengaruhnya. Sehingga menghasilkan matriks siapa-siapa yang mendukung, dapat diyakinkan, mungkin akan menentang, dan harus dinetralkan. 5) Analisis SWOT 6) Identifikasi peluang kerjasama. Peluang kerjasama ini dimaksudkan untuk membangun konstituen dalam hal mendukung keberhasilan advokasi. Semakin besar basis dukungan, semakin besar peluang keberhasilan. Fasilitator perlu membangun aliansi dengan berbagai kelompok dan memanfaatkan berbagai media, antara lain membangun jejaring dengan organisasi melalui kegiatan-kegiatan bersama, pertemuan publik, media-media sosial, serta menggunakan jaringan berbasis internet. 7) Menyusun agenda advokasi Penyusunan agenda kegiatan secara detail, terdiri: -  Rencana implementasi : tujuan yang akan dicapai per kegiatan, waktu pelaksanakan, melakukan apa oleh siapa, serta informasi yang mendukung  -  Mengembangkan pesan dan memilih saluran komunikasi  -  Anggaran kegiatan, sumber daya diperlukan untuk pengembangan dan penyebaran materi, perjalanan anggota tim peneliti untuk bertemu dengan pembuat keputusan dan menghasilkan dukungan, biaya komunikasi, dan keperluan logistik lainnya.   



b. Pelaksanaan Pelaksanaan advContoh pelaksana

 Berbagai pendekmempengaruhi kbeda, sebagai be 1) Legislasi,memban2) Birokrasisuatu pelobby, mepelayana3) Sosialisas(terutama(melalui penggala Proses advokasi  
 c. Evaluasi dan monKegiatan evaluassebelum melaksa

 advokasi dapat dilaksanakan secara berurutan atasanaan advokasi: 

dekatan model komunikasi untuk mendefinisikan adhi kebijakan publik dan masing-masing memiliki proi berikut: lasi, upaya yang dilakukan adalah di level legismbangun payung hukum, misalnya legal drafting dan judirasi, dilakukan untuk mengusulkan dan memperbaiki peraturan/payung hukum di level eksekutif pemeriny, mediasi, audiensi, kapasitasi, dll) sehingga terjadi anan. lisasi dan Mobilisasi, dilakukan untuk membangun stama budaya hukum) di masyarakat sebagai stakehalui pengembangan program komunikasi partisipatifgalangan dukungan basis masa/networking, tekanan soasi  melalui legislasi, birokrasi, sosialisasi dan mobilisasi
 monitoring luasi dan monitoring terjadi selama proses advokaaksanakan advokasi perlu ditentukan bagaimana aka 29 

 atau serempak. 

  advokasi dalam proses berbeda-legislatif dengan  judicial review. aiki tata laksana erintah (melalui jadi peningkatan un suatu budaya akeholder utama patif, kampanye, n sosial, dll). isasi 
 okasi dilakukan, akan memantau 
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rencana pelaksanaannya. Dalam hal ini indikator sebagai ukuran kemajuan dan hasil yang dicapai, perlu dipersiapkan  Dalam tugasnya melakukan pendampingan masyarakat, fasilitator akan dihadapkan pada peran memandu forum. Entah itu sarasehan, musyawarah desa, pelatihan, evaluasi, penyusunan perencanaan dan lain sebagainya. Karena itu penguasaan terhadap metode fasilitasi forum mutlak diperlukan. Berikut ini berbagai metode fasilitasi forum yang mengacu pada konsep POD (Pendidikan Orang Dewasa). C. Metode Fasilitasi Adalah prosedur, urutan, langkah dan cara yang digunakan dalam pencapaian tujuan pembelajaran. 1. Focused Group Discussion (FGD)  Salah satu metode yang paling sering digunakan dalam proses pemberdayaan masyarakat adalah diskusi kelompok searah (DKT) atau focused group discussion(FGD). FGD adalah suatu proses pengumpulan data dan informasi yang sistematis mengenai suatu permasalahan tertentu yang sangat spesifik melalui diskusi kelompok. 2. Curah Pendapat Yaitu fasilitator menanyakan satu hal kemudian peserta merespon. Semua jawaban peserta ditulis di papan/kertas besar. Metode ini cocok untuk menghimpun pengetahuan, informasi, pemikiran, gagasan. Hasilnya adalah “peta” pendapat/gagasan atau informasi. Dalam metode curah pendapat semua jawaban di terima. Tidak ada koreksi, argumentasi, kesepakatan atau kesimpulan umum. Prosesnya kurang partisipatif tapi semua peserta terlibat. 3. Metode Diskusi Umum (Diskusi Kelas) Yaitu seluruh partisipan berada dalam satu forum untuk membahas topik yang sama. Partisipan saling tukar menukar pengetahuan, informasi, pemikiran, gagasan.  Metode ini mengembangkan argumentasi untuk mencapai suatu kesepakatan atau kesimpulan umum. Prosesnya multi arah dan sangat partisipatif 4. Metode Ceramah Yaitu fasilitator memberikan paparan atau penjelasan, sementara partisipan menyimak. Tujuannya untuk menyampaikan informasi, pengetahuan, materi . Metode ceramah merupakan komunikasi satu arah sehingga kurang partisipatif, namun bisa dibuat menjadi interaktif, apabila setiap tahap penyampaian materi disertai adanya tanggapan balik atau perbandingan dengan pendapat dan pengalaman peserta lain. 
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Ceramah juga dapat dikombinasikan dengan metode lain  yang lebih partisipatif (disko, pleno, curah pendapat, penugasan, studi kasus, dll). 5. Metode Simulasi Merupakan pengganti metode praktek yang memindahkan suatu situasi nyata ke dalam kegiatan atau ruang belajar.  Situasi yang dihadapi dalam simulasi ini harus dibuat seperti benar-benar merupakan keadaan yang sebenarnya (replikasi kenyataan).  Metode ini mirip dengan bermain peran, tetapi dalam simulasi, peserta lebih banyak berperan sebagai dirinya sendiri saat melakukan suatu kegiatan/tugas yang benar-benar akan dilakukannya.  6. Metode Bermain Peran (Role Play) Yaitu  ‘menghadirkan’  peran-peran yang ada dalam dunia nyata ke dalam suatu ‘pertunjukan peran’ di dalam kelas/pertemuan.  Kemudian dijadikan sebagai bahan refleksi agar peserta memberikan penilaian terhadapnya. Misalnya: menilai keunggulan maupun kelemahan masing-masing peran tersebut, dan kemudian memberikan saran/alternatif pendapat bagi pengembangan peran-peran tersebut.  Metode ini bisa sangat menarik bila peserta cukup cair (akrab) dan ada pemain-pemain yang baik 7. Metode Drama Yaitu memindahkan ‘sepenggal cerita’  yang menyerupai kisah nyata atau situasi sehari-hari ke dalam pertunjukkan.  Penggunaan metode ini mengembangkan diskusi dan analisa peristiwa (kasus).  Tujuannya adalah sebagai media untuk memperlihatkan berbagai permasalahan pada suatu tema (topik) sebagai bahan refleksi dan analisis solusi masalah. 8. Metode Praktek Yaitu partisipan diajak  melakukan langkah-langkah pengerjaan sesuatu pekerjaan teknis. Partisipan tidak hanya melihat, tapi benar-benar melakukan. Misalnya: praktek membuat pupuk kompos. Keunggulan dari metode ini adalah pengalaman nyata yang diperoleh bisa langsung mengembangkan kemampuan atau keterampilan peserta. 9. Metode Demonstrasi Yaitu menceritakan dan memperagakan suatu langkah-langkah pengerjaan sesuatu, merupakan praktek yang diperagakan di depan partisipan.  Tujuannya agar partisipan 
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memahami langkah demi langkah; dan memperlihatkan hasil dari sebuah proses. Misalnya: demonstrasi membuat alat jebakan tikus. Fasilitator menunjukkan caranya di depan, partisipan melihat. 10. Metode Permainan Ada 2 kegunaan metode permainan, yaitu sebagai metode untuk membantu memahami materi, atau sebagai metode untuk membangun suasana kondusif Sebagai metode untuk membantu memahami materi, partisipan diajak mengikuti permainan yang mengilustrasikan suatu situasi. Setelah bermain fasilitator memandu pemaknaannya. Misalnya permainan kata berantai yang menggambarkan tentang komunikasi. Sebagai metode untuk membangun suasana kondusif, disebut juga pemanasan (ice-breaker) atau penyegaran (energizer). Arti harfiah ice-breaker adalah ‘pemecah es’ (pemecah situasi kebekuan fikiran atau fisik peserta). Karakteristik permainan: menciptakan suasana belajar yang menyenangkan (fun) serta serius tapi santai (sersan). Permainan digunakan untuk penciptaan suasana belajar dari pasif ke aktif, dari kaku menjadi gerak (akrab), dan dari jenuh menjadi riang (segar). Misalnya permainan tepuk nyamuk.  Focused Group Discussion (FGD)   Salah satu metode yang paling sering digunakan dalam proses pemberdayaan masyarakat adalah diskusi kelompok searah (DKT) atau focused group discussion(FGD). FGD adalah suatu proses pengumpulan data dan informasi yang sistematis mengenai suatu permasalahan tertentu yang sangat spesifik melalui diskusi kelompok. Sesuai namanya, pengertian Focus Group Discussion mengandung tiga kata kunci:  a. Diskusi (bukan wawancara atau obrolan);  b. Kelompok (bukan individual);   c. Terfokus/Terarah (bukan bebas).  Di luar fungsinya sebagai metode penelitian ilmiah, FGD pada dasarnya juga dapat digunakan dalam berbagai ranah dan tujuan, misalnya (1) pengambilan keputusan, (2) need assesment, (3) pengembangan produk atau program, (4) mengetahui kepuasan pelanggan, dan sebagainya.  FGD membantu fasilitator untuk a) Memperoleh informasi yang banyak secara cepat; b) Mengidentifikasi dan menggali informasi mengenai kepercayaan, sikap dan perilaku kelompok tertentu;  c) Menghasilkan ide-ide untuk penelitian lebih mendalam; dan  d) Cross-check data dari sumber lain atau dengan metode lain. 
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Pelaksanaan FGD memerlukan perencanaan matang dan tidak asal-asalan. Untuk itu diperlukan beberapa persiapan sebagai berikut:  
� Membentuk Tim;  
� Memilih Tempat dan Mengatur Tempat;  
� Menyiapkan Logistik;  
� Menentukan Jumlah Peserta; dan  
� Rekruitmen Peserta.  Prinsip dalam FGD adalah: 
� Setara 
� Netral 
� Menghargai pendapat 
� Menjaga focus pembicaraan 
� Mengatur waktu  D. Pendekatan dalam Pemberdayaan Masyarakat Ada banyak pendekatan yang berkembang terkait dengan aktivitas pemberdayaan masyarakat. antara lain: 1. Komunikasi Pembangunan partisipatif (kombangpar) atau PDC (Participatory Development Communication) Suatu aktifitas yang direncanakan dengan matang yang  diwujudkan dalam bentuk strategi dan pendekatan komunikasi yang diterapkan dalam seluruh proses pembangunan. Aktivitas ini mencakup dialog antara pemangku kepentingan. Dikenalkan oleh 2. PRA(Participatory Rural Appraisal) Pendekatan dan metode yang memungkinkan masyarakat secara bersama-sama menganalisis masalah kehidupan dalam rangka merumuskan perencanaan dan kebijakan secara nyata. Dikenalkan oleh Robert Chambers dari Inggris pada tahun 1983. Prinsip PRA: 
� Saling belajar dari kesalahan dan berbagi pengalaman dengan masyarakat Pengalaman dan apa yang telah dilalui oleh masyarakat selama ini adalah informasi yang sangat penting. Termasuk pembelajaran dari kegagalan maupun keberhasilan yang telah dialami. 
� Keterlibatan semua anggota kelompok, menghargai perbedaan dan informal Semua partisipan didorong untuk terlibat, perbedaan sudut pandang mungkin muncul dan perlu difasilitasi dengan baik, begitu juga dengan perbedaan keyakinan, kemampuan, dll. Suasana informal penting untuk dibangun, agar diskusi berjalan lancar dan nyaman. 
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� Orang luar sebagai fasilitator dan masyarakat sebagai pelaku Masyarakat adalah narasumber. Oleh karenanya fasilitator perlu mengupayakan agar partisipan dapat memberikan informasi, bisa saling melengkapi dan mengklarifikasi sehingga mendapatkan data yang utuh. 
� Konsep triangulasi Data akan terpercaya jika memenuhi prinsip triangulasi. Yaitu membahas topik yang sama, dengan cara yang berbeda atau membahas topik  yang sama dengan subjek yang berbeda.  Seringkali aplikasi dari prinsip triangulasi ini adalah dengan membagi partisipan dalam beberapa kelompok, lalu menggunakan metode yang berbeda di setiap kelompoknya, dengan topik yang sama.  
� Optimalisasi hasil  Hasil PRA dapat digunakan untuk banyak keperluan baik itu need assessment, penelitiian maupun perencanaan program. Karena itu data dan dokumen perlu dibuat sedetail mungkin sehingga hasilnya siap digunakan untuk berbagai keperluan. 
� Berorientasi praktis Pembahasan dalam PRA adalah hal-hal yang betul betul dialami dan dipraktikkan oleh masyarakat, bukan pembahasan wacana teoritis. 
� Keberlanjutan program PRA merupakan langkah penting dalam pemberdayaan masyarakat. karenanya keberlanjutan program harus dipertimbangkan, baik itu dalam upaya penggalian data, terlebih lagi dalam perencanaan program. 
� Mengutamakan yang terabaikan Dalam PRA semua lapisan warga perlu terwakili, baik itu yang aktif maupun yang pasif di masyarakat. Seringkali ada warga dari golongan ekonomi lemah, kurang aktif di lingkungan, jarang dilibatkan dalam pertemuan. Padahal warga yang eksis dan aktif belum tentu bisa mewakili apa yang dirasakan kelompok yang pasif dan terabaikan.  
� Pemberdayaan (Penguatan) masyarakat Masyarakat dipandang sebagai konstituen yang mampu bergerak untuk memperjuangkan kesejahteraanya sendiri, dengan cara melakukakan upaya upaya perubahan positif. 
� Santai dan informal Baik itu dalam cara fasilitasi diskusi maupun dalam mempersiapkan sarana pendukung, suasana santai dan informal harus diciptakan. 
� Keterbukaan Fasilitator menciptakan suasana terbuka, membuka diri sehingga partisipan terdorong untuk terbuka menyampaikan apa yang mereka alami dan rasakan. Kesepakatan untuk menjaga kerahasiaan agar tidak membahas isi diskusi (terutama pendapat perorangan) di luar forum bisa jadi diperlukan. 
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 Hasil PRA dapat digunakan untuk : - Need assessment - Penelitian - Usulan program - Rekomendasi  TAHAPAN PRA Adalah langkah-langkah yang harus dilalui dalam proses kajian keadaan pedesaan partisipatif sehingga proses berjalan dengan baik dan hasilnya benar-benar sesuai dengan kondisi maupun kebutuhan masyarakat desa. Dalam PRA proses memiliki peranan yang sangat penting, sehingga penting bagi fasilitator untuk melakukan  tahapan yang lengkap agar hasilnya terpercaya . Apa saja tahapan PRA? 1. Persiapan desa bersama wakil masyarakat 
� Menentukan tempat dan waktu;  
� Koordinasi dengan pemerintah dan tokoh-tokoh masyarakat;  
� Mengumumkan kepada masyarakat;  
� Persiapan akomodasi dan konsumsi serta dana yang diperlukan. 2. Persiapan dalam tim 
� Menentukan bahan pendukung dan media;  
� Menentukan informasi yang akan dikaji;  
� Menentukan teknik PRA yang ingin dipakai;  
� Membagi peran dalam Tim PM 3. Melakukan kajian keadaan kegiatan PRA 
� Berbagi pengalaman dan pengetahuan  
� Analisa pengalaman dan pengetahuan 
� Menyimpulkan 4. Pengumpulan dan perumusan hasil PRA (pelaporan) Lokakarya/Musyawarah Masyarakat 
� Mempresentasi semua hasil PRA;  
� Mendiskusikan kembali dengan masyarakat untuk mempertajam temuan;  
� Penyusunan hasil akhir analisa kajian potensi, kesempatan, masalah dan kemungkinan pengembangan program oleh masyarakat. 
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TOOLS PRA   Adalah serangkaian alat atau teknik memfasilitasi masyarakat agar proses participatory rural appraisal (PRA) berjalan dengan baik.   Beragam tools PRA dikembangkan oleh berbagai lembaga yang menggunakan pendekatan PRA. Tools yang akan dikenalkan disini adalah tools yang dikembangkan sejak awal PRA dikenalkan, oleh Robert chambers. Tidak menutup kemungkinan para pengguna PRA kemudian mengembangkan tools sendiri sesuai dengan situasi dan kebutuhan setempat.    Tools PRA antara lain: 1. SEMI-STRUCTURED INTERVIEW (SSI).   Panduan pertanyaan untuk mendapatkan info dari orang atau kelompok. Interview dalam bentuk diskusi yang relatif informal, santai, sesuai topic. Tujuannya untuk mendapatkan data yang terperinci dan spesifik sesuai dengan hal yang ingin diketahui.   Prosedur pelaksanaan SSI: 
� Siapkan panduan pertanyaan 
� Pilih partisipan yang representatif 
� Lakukan observasi selama proses 
� Gunakan ceklist dan pertanyaan panduan  secara fleksibel 
� Gali 
� Berikan pertanyaan yang relevan dengan partisipan 
� Gunakan pertanyaan terbuka 
� Catat 
� Lakukan modifikasi sambil diskusi  2. MAPS a. SOCIAL MAPPING Merupakan alat untuk memetakan kondisi sosial masyarakat setempat. Melalui social mapping, fasilitator dan masyarakat bersama-sama melihat kondisi masyarakat seperti kepemilikan rumah, kelengkapan sanitasi, kondisi rumah, kesejahteraan, agama, dan lain sebagainya.  Contoh social mapping  
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 Proses fasilitasi dengan social mapping: 
� Minta partisipan untuk menggambarkan peta desa, dengan menampilkan semua rumah dan lingkungannya. 
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� Diskusikan peningkatan dan penurunan jumlah keluarga selama beberapa tahun ini. Apabila terdapat perubahan tanyakan mengapa dan bagaimana pengaruhnya terhadap lingkungan. 
� Tanyakan juga institusi, bangunan dan tempat-tempat yang digunakan untuk pelayanan sosial atau tempat yang sering digunakan untuk berkumpul dan berdiskusi. Misalnya: sekolah, rumah ibadah, layanan kesehatan, tabib, layanan birokrasi, tokoh masyarakat, toko, danau, tempat olahraga, dll.  
� Dorong para partisipan untuk mendiskusikan dan menunjukkan di peta, dimanakah keluarga dari suku yang berbeda tinggal, kemudian ditandai dengan symbol. 
� Dorong para partisipan untuk mendiskusikan dan menunjukkan di peta, dimanakah keluarga dari agama yang berbeda tinggal, kemudian ditandai dengan symbol. 
� Ajak peserta untuk memberikan symbol pada keluarga yang dikepalai oleh perempuan.  Fasilitator dapat mengembangkan diskusi pada aspek-aspek yang dianggap penting dan ingin diketahui. Misalnya jika ingin mengetahui bagaiman kondisi warga desa dari sisi kesejahteraan, dapat ditanyakan : rumah mana saja yang merupakan tanah milik pribadi, rumah mana yang memiliki kendaraan bermotor roda 4, rumah mana yang memiliki sapi, dll. Atau jika ingin mendapatkan data mengenai kesehatan, dapat ditanyakan : rumah mana yang lantainya sudah semen/keramik, rumah mana yang memiliki kamar mandi dan wc, rumah mana yang memiliki sumur, rumah mana yang memiliki saluran pembuangan air limbah (SPAL). Lakukan diskusi lebih dalam mengenai sebab dan dampaknya bagi lingkungan. Misalnya ternyata dari seluruh populasi hanya 2 yang memiliki WC, fasilitator bisa menanyakan mengapa, lalu bagaimana warga memenuhi kebutuhannya terkait hal tersebut selama ini. Apakah mereka nyaman dengan hal tersebut, apa dampaknya bagi mereka, dsb.   b. RESOURCE MAP b1. Peta desa Merupakan peta yang menggambarkan kondisi wilayah suatu dusun atau desa untuk menggali informasi lebih dalam mengenai sumberdaya yang ada di suatu desa atau dusun. 



   Proses fasilitasi dengan peta 
� Perkenalan d
� Minta partisfasilitator, mikotak yang spidol ke saladi sekitarnya.
� Saat salah sberkumpul tmenggali info
� Contoh: “ohdigunakan unselama ini sia
� (pembicaraan  Pertanyaan kunci untuk menggali 
� Pos-pos layantidak)  
� Kebun: Tanama
� Rumah : Ber(permanen se
� Sumber air, M
� Lembaga desbisa diajak ke

eta desa: an dan penjelasan peta desa artisipan untuk menggambarkan kondisi desa. Bisa r, misalnya dari dimulai dari tempat berkumpul saatng menggambarkan tempat berkumpul kegiatan, la salah satu warga untuk meneruskan. Menggambarkan nya. h satu warga menggambarkan apa yang ada di sekul tadi (misalnya jalan, sungai, sawah dst), fasilitatoi info tentang apa yang sudah ada di gambar. “oh ini kita berkumpul di balai desa ya… selama inn untuk apa saja Bu?.”......... “terus bagaimana kegiai siapa yang bertanggung jawab?”…… raan mengalir sesuai respon peserta) gali informasi saat memfasilitasi dengan peta desa: ayanan public : kondisi dan kegiatan (bisa tau aktifitasnaman apa yang banyak (bisa tau potensi dan kelemaherapa KK, berapa jumlah anak, berapa pemuda, kon semin permanen, gedheg, lantai) ir, MCK  desa (birokrasi, potensi seni, wirausaha, kelompok-kek kerjasama: cari tahu tempat dan contact person) 39 

 isa diawali oleh saat itu. Gambar n, lalu serahkan kan apa yang ada  sekitar  tempat itator bisa mulai ma ini balai desa egiatannya,”…. “ 
fitas, efektif atau mahan) a, kondisi rumah kelompok yang 



� Jalan (bisa tau Perlu diingat, pemenggali informamendiskusikan ledimanfaatkan ole 

Suasana p

Hasil res        

a tau akses ke kota, pasar terdekat, RS, dll) , peta desa bukan sekedar menggambar peta, tapirmasi yang ada di setiap hal yang tergambar (contohn letak masjid,  yang kita diskusikan bagaimana oleh warga, ada  potensi masalah apa disitu, dll) 

 na pembuatan resource mapping (peta desa)  

 il resource map yang sudah jadi (petadesa) 
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tapi lebih untuk ntoh : kita tidak  mana masjid itu 



b.2 Gambar kebun Merupakan alat untuk memelihat gambaran kebun 

Cara fasilitasi den
� Pembukaa
� Masing mayang ditakebun). M
� Diskusikanmisalnya s
� Diskusikan
� Diskusikanmereka be  b.3. Transek Merupakan alat untuk melekosistem dengan gambaranData yang diambil adalah  Tolahan, Kepemilikan lahan. 

k mengetahui sumber daya yang dimiliki secara lebih dbun masing-masing partisipan.  

 dengan gambar kebun: ukaan dan penjelasan g masing partisipan diminta menggambarkan kebunnditanam, dan apa yang ada di kebun dan sekitarnya). Misalnya sungai, jalan, dsb. sikan mengenai bagaimana partisipan mengelola kebnya strategi pemeliharaan dan pemanfaatan hasilnya. sikan tentang permasalahan atau hambatan yang merekkan tentang potensi hasil kebun warga setempat daka berupaya mengembangkannya.  melihat potensi wilayah lengkap dengan informasi aran membelah wilayah/desa. Topografi dan kemiringan wilayah, jenis flora dan faun
41 

ih detail, dengan 

 bunnya, apa saja nya (tepat di sisi  kebun tersebut,  mereka hadapi. t dan bagaimana asi kondisi dan  fauna, Tata guna 



Cara fasilitasi den
� Penjelasa
� Minta padan ditampyang ada 
� Buat kolotentang g
� Diskusikadll.  3. TIMELINE (HISTORICAL MMerupakan pemetaan beterjadi di suatu wilayah. sejarah maupun latar belaTerdapat beberapa modeatau bagan kecenderungaa. Peta sejarah/sejar Cara fasilitasi den
� Penjelasa
� Minta parDiawali da
� Tuliskan pdapat mepenulisan

 dengan transek: lasan tujuan  partisipan menggambarkan irisan tanah desa, seolahitampilkan dari sisi samping.  diberi gambar yang menuada di atas irisan tersebut (kebun, rumah,tempat ibadahkolom ke bawah yang untuk mendapatkan informasng gambar di atasnya. sikan tentang pemanfaatan lahan, status tanah, poteAL MAPPING)   n berdasarkan perubahan atau kejadian dari waktu keyah. Cara ini bermanfaat untuk mengetahui perubaha belakang dari kejadian maupun keputusan yang diambmodel yang dapat digunakan, yaitu peta sejarah atau ngan dan perubahan. sejarah desa  dengan menggunakan peta desa atau sejarah desa. lasan tujuan  partisipan menceritakan sejarah desa tersebut dari tahali dari yang partisipan tahu saja. an perubahan peristiwa yang terjadi dari tahun ke tahut menggunakan garis vertical, atau deskriptif. Prinsilisan berdasarkan waktu. 42 

 olah-olah dibelah menunjukkan apa adah, dll) masi lebih detail otensi, masalah, u ke waktu yang bahan yang ada, mbil oleh warga. tau sejarah desa, 
i tahun ke tahun.  tahun. Penulisan rinsipnya adalah 



� Diskusikabagaimansikan bagaimana partisipan  menyikapi peristiwa atamana dampaknya pada periode berikutnya. 
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 atau situasi dan  



1.1. Kecenderungan dan pCara fasilitasi dengan 
� Penjelasa
� Buat kolobanyak pe
� Diskusikapengaruh 

an perubahan gan menggunakan bagan kecenderungan dan perubahalasan tujuan kolom-paling kiri adalah waktu sedangkan yang lainnyak perubahan dalsikanam hal apa yang ingin diketahui.sikaan tentang dampak perubahan yang terjadi, aruhnya pada kehidupan mereka. 

44 

 bahan: nya menunjukan ui. di, apakah ada 



 

 4. TIME CHART  OR SEASONAMerupakan untuk mengebulan. Alat ini juga menukomunitas dan bagaimanDari proses tersebut dapa

Cara fasilitasi dengan kalender mu
� Penjelasan tujuan

ONAL CALENDAR  (kalender musim) ngetahui apa yang terjadi pada warga suatu wilayah menunjukkan musim serta trend apa saja yang terjadmana hal tersebut membangun dinamika dalam kehidapat ditemukan potensi dan permasalahan warga. 

r musim: juan 45 

 yah dari bulan ke rjadi pada suatu ehidupan warga. 

 



� Sediakan kertas kemudian 12 kolo
� Tanyakan kepada
� List jawaban-jawa
� Tanyakan pada bu
� Diskusikan secaratersebut, potensi   5. LABOUR SCHEDULES   Merupakan alat untuk medengan teknik ini dapmasyarakat, kapan, pembdapat ditemukan potensi 

tas berukuran besar, buat kolom terdiri atas kolokolom bertuliskan nama-nama bulan, ada partisipan apa saja aktivitas warga selama ini, jawaban peserta,  a bulan apa saja aktivitas tersebut dilakukan, cara mendalam terkait bagaimana mereka melaksanaensi dan masalahnya. k mengetahui jadwal kerja masyarakat setempat.  Hasdapat menginformasikan pekerjaan apa saja yanembagian tugas warga perempuan dan apa yang dilakuensi dan permasalahan warga. 
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kolom aktivitas, 
sanakan aktivitas  Hasil dari diskusi yang dilakukan lakukan. Dari situ 
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 Cara fasilitasi dengan menggunakan Labour schedules: 
� Penjelasan tujuan 
� Gelar kertas besar yang sudah diberikan garis horizontal dan vertical. Garis horizontal   menunjukkan bulan-bulan dalam satu tahun 
� Tanyakan kepada partisipan apa saja aktivitas warga desa, terkait dengan kegiatan yang memberikan pemasukan secara finansial untuk mereka. Boleh juga aktifitas yang tidak secara langsung menghasilkan uang, tapi dapat mereka manfaatkan sehingga mengurangi pengeluaran. Misalnya menggunakan hasil kebun untuk dimakan, dll. 
� Tanyakan kapan itu biasanya dilakukan (di bulan apa) 
� Buat tanda kotak sesuai dengan waktu yang disebutkan. Tuliskan nama aktivitasnya dan arsir sesuai dengan siapa yang melakukan pekerjaan itu (laki/perempuan) 
� Diskusikan secara mendalam potensi dan permasalahan yang muncul dari aktifitas tersebut  6. DAILY ROUTINES   Merupakan alat untuk mengetahui aktifitas warga dari waktu ke waktu. Dari informasi tersebut dapat diketahui efektifitas penggunaan waktu, jam-jam sibuk dan jam tidak sibuk, pembagian tugas antara laki-laki dan perempuan, dll Ada 2 jenis bagan yang dapat digunakan, yaitu menggunakan bagan lingkaran atau menggunakan bagan dengan garis vertikal.  Cara fasilitasi dengan menggunakan daily routines 
� Penjelasan tujuan 
� Gelar kertas besar dengan gambar bagan yang dipilih (model lingkaran atau vertical) 
� Tanyakan apa saja kegiatan warga wilayah tersebut  dalam satu hari. Jika terdapat perbedaan dari masing-masing partisipan, tulis yang rata-rata dilakukan oleh warga (misalnya rata-rata warga perempuan di desa tersebut bangun jam 4, meskipun kenyataannya ada beberapa yang bangun jam 3 atau jam 5) 
� Buat lingkaran yang berbeda antara laki-laki, perempuan dan anak (untuk model lingkaran), dan garis yang berbeda antara laki-laki, perempuan dan anak (untuk model garis vertical).  
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WEALTH RANKING   Ranking kesejahteraan. masyarakat setempat, me Sample of criteria used by key Rich Household House W/ iron roofing  House W/ wooden wall Own a rice mill Own a motor boat Own 10 cows or more Own 10 buffaloes or more Own 3 ha of rice paddy or more  Cara fasilitasi dengan men
� Penjelasan tujuan
� Diskusi dengan pmenurut mereka.

an. Merupakan alat untuk menentukan tingkat k, menurut versi partisipan.  key informants in wealth ranking of house hold Avarage Household Poor HousHouse W/ wooden roofling House W/ bamboo wall Own a paddled boat Own 5-10 buffaloes Own 5-10 cows Own 2-3 ha rice paddy House W/ grass roHouse W/ dried leOwn 1-2 buffaloesOwn 1-2 cows Own 1 ha or less menggunakan wealth ranking juan. n partisipan tentang kesejahteraan, apa yang dimakseka.  49 

 t kesejahteraan  ousehold ss roofing ed leaves wall loes ess 
maksud sejahtera 



� Gelar kertas besakaya, keluarga rat
� Ajak partisipan keluarga rata-ratkepemilikan bend 7. VENN DIAGRAM ON INSTIMerupakan alat untuk meada di masyarakat atau yajuga dapat menunjukkanseberapa besar pengaruh 

 

besar yang bergambar 3 kolom masing-masing bertulisa rata-rata, dan keluarga miskin. an mendiskusikan apa ciri-ciri keluarga disebut kerata dan keluarga miskin, ditinjau dari kesejahenda seperti tanah, rumah, kendaraan, ternak, dll. NSTITUTIONS   k mengetahui apa saja lembaga, organisasi ataupun kelu yang memiliki pengaruh bagi masyarakat setempat.kkan tingkat kedekatan suatu lembaga dengan masruhnya. 
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uliskan keluarga t keluarga kaya, sejahteraan dan  kelompok  yang at. Diagram venn masyarakat dan 

 

 



 Cara fasilitasi dengan menggu
� Penjelasan tujuan 
� Diskusikan tentan komunitas atau kelomp
� Gelar kertas besar yadari lingkaran kecil ljalur melingkar 
� Berikan beberapa lekepada partisipan, lawilayah tersebut, 1 besarnya pengaruh. warna yang besar. De
� Minta warga menempbesar, posisi kertas wwarga. Semakin deka
� Diskusikan tentan lemanfaat lembaga-lem 8. PAIR-WISE RANKING   Merupakan alat untuk meapa yang menjadi priorita 

nggunakan diagram venn an yang dimaksud organisasi baik berupa lembagelompok, dan  organisasi yang ada di wilayah tersebutar yang telah diberi gambaran lingkaran lingkaran. Lingcil lalu dikelilingi lingkaran yang lebih besar, sehinggaa lembar kertas warna berbentuk lingkaran yang sudan, lalu minta mereka menuliskan nama-nama organisast, 1 organisasi 1 kertas warna. Ukuran kertas warna muh. Organisasi yang pengaruhnya besar bagi warga ditr. Demikian sebaliknya nempelkan kertas warna pada jalur melingkar yang aas warna menunjukkan dekat atau tidaknya organisasi dekat, ditempelkan di jalur yang  lebih dalam  n lembaga-lembaga tersebut, apa harapan partisipanlembaga tersebut, dan kendala yang dialami k membandingkan beberapa hal, sehingga kita dapatritas warga. 
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 mbaga, birokrasi, but  Lingkaran dibuat ngga menyerupai sudah disediakan nisasi yang ada di na menunjukkan a ditulis di kertas ng ada di kertas sasi tersebut bagi ipan, bagaimana apat mengetahui 



 Cara memfasiltasi dengan
� Penjelasan tujuan
� Buat tabel,dengayang ingin diband
� Tulis hal yang ingbaris, kosongkan 
� Arsir bagian yang 
� Minta partisipan mTanyakan mana Diskusikan menga
� Arsir bagian yapengulangan 
� Hitung jumlah hamasalah atau sesu 9. STRUCTURED DIRECT OBSBerupa observasi, sebagsituasinya, bisa sambil msesuai realita. Mengapa cara ini dinilai pdengan kondisi senyatadilakukan, bukan apa yangPertimbangan lain adalahruntut dan detail. Misalnykompos, petani yang kitaapabila diminta melakuka 

gan menggunakan pair wise ranking juan ngan jumlah kolom dan jumlah baris sesuai dengan andingkan+1  ingin dibandingkan di masing-masing kolom, dan di mkan kotak paling sudut kiri atas ang kembar an membandingkan 2 hal antara yang tertulis di kolom mana yang menurut partisipan lebih penting atauengapa. Hal yang dipilih ditulis ke dalam kotak yang sesu yang sebelumnya sudah dibandingkan, supaya h hasil perbandingan, mana yang paling sering dipilih sesuatu yang paling penting menurut warga saat ini.  OBSERVATION   ebagai alat untuk mencari informasi sambil melihil menanyakan beberapa hal sehingga petani mudah ilai perlu, karena apa yang diungkapkan partisipan kadyatanya. Kerapkali orang menyampaikan apa yangyang memang dilakukan. alah kemampun partisipan dalam menyampaikan infosalnya ketika ditanya bagaimana membuat sampah org kita temui mungkin tidak bisa menceritakan dengan tukannya, ia bisa melakukan secara berurutan dan tepa 52 

 gan jumlah item di masing-masing lom dan di baris. atau mendesak.  sesuai ya tidak terjadi ipilih, berarti itu  melihat langsung dah menjelaskan  kadang berbeda yang seharusnya  informasi secara  organik menjadi n tepat. Namun epat 



10. KEY INFORMANT INTERVIWawancara mendalam ksecara spesifik dan lebih dKey informant didapat daHasil wawancara dengan  Di luar 11 tools PRA/ alat PRA di alembaga atau komunitas yang mePRA yang telah digunakan:        - Bagan alur 

 

RVIEW   m kepada beberapa orang yang dianggap memiliki bih detail dari anggota masyarakat lain. t dari info masyarakat gan key informant harus dicroschek dalam diskusi kelomp di atas, masih terdapat beragam alat PRA yang dikemb menggunakannya. Berikut beberapa contoh pengemba
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miliki pengetahuan elompok. mbangkan oleh mbangan alat 

 



- Kajian mata pencaharian

- Matriks ranking 

 

ian 
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- Good and bad 

 GAMBARAN TEKNIS PELAKSANAA1. Fasilitator mengundang pyang ada di masyarakat. Smasyarakat (prinsip pra: mwaktu dan tempat menye 2. Grup  diskusi dibedakan sbapak, ibu-ibu, anak dan rdiskusi mendapatkan infoadanya dominasi dari kelocenderung dominan, jika gkemungkinan yang muncuTeknis pelaksanaan bisa mgrup diskusi) atau bersamafasilitator terbatas dan fasdengan masyarakat (live iTeknis pelaksanaan paraladan fasilitator punya waktteknis paralel lebih disarabersamaan dibuat grup dipemuda pemudi 10 orang

 NAAN NEED ASSESSMENT DENGAN MENGGUNAKAN Tng perwakilan warga, terdiri atas perwakilan kelompokat. Sertakan juga anggota masyarakat biasa, yang bukanra: mengutamakan yang terabaikan) nyesuaikan dengan kebiasaan warga setempat. an sesuai dengan kelompok tertentu. Misalnya kelompoan remaja, pemuda pemudi. Dasar pengelompokan ini  informasi dari perspektif yang berbeda-beda, serta men kelompok tertentu. Misalnya ada desa yang bapak-bapjika grup diskusi terdiri atas bapak-ibu-pemuda, maka buncul adalah suara bapak-bapak saja. isa menggunakan waktu terpisah (satu jadwal pertemuasamaan (paralel). Pelaksanaan terpisah biasanya dipilihn fasilitator punya waktu cukup banyak, atau tinggal beive in). aralalel biasa dipilih apabila personal tim fasilitator cukuwaktu yang terbatas. Untuk aktivitas pemberdayaan sepsarankan. Misalnya yang diundang 30 warga, maka padap diskusi: grup bapak-bapak 10 orang, grup ibu-ibu 10 orang. ketiganya difasilitasi dengan tool yang sama, misa 55 

AN TOOL PRA mpok-kelompok ukan tokoh mpok bapak- ini supaya hasil  mengatasi resiko bapaknya ka besar muan untuk 1 pilih jika jumlah l bersama cukup banyak  seperti KKN, ada saat  10 orang, grup misalnya peta 
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desa dan good and bad. Perlu diingat untuk tidak memberikan janji apapun, focus pada mencari informasi dari masyarakat. Pelaksanaan need assessment untuk subjek anak-anak bisa dilakukan dalam forum terpisah dengan orang dewasa. Beberapa lembaga mewajibkan untuk memasukkan suara anak dalam need assessment. 3. Setelah pertemuan selesai, fasilitator mempertemukan data hasil diskusi dari masing-masing grup (ingat, catatan notulen sangat penting) untuk kemudian diinventarisir dan diolah untuk proses selanjutnya .      
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III. PERENCANAAN PROGRAM, PENDAMPINGAN & PELAPORAN  Program pemberdayaan masyarakat akan diawali dari suatu masalah yang terjadi dimasyarakat. Proses untuk memperoleh masalah yang benar-benar terjadi harus melalui beberapa tahapan. Berikut adalah tahapan yang akan dilakukan oleh mahasiswa KKN.  

  A. Need Assesment Pada tahap ini mahasiswa secara berkelompok (didampingi DPL) survei pendahuluan untuk mengenal wilayah lokasi KKN dan melakukan ANALISIS SITUASI. Mahasiswa menganalisis keadaan dan realita yang terjadi di lapangan baik aspek fisik, ekonomi, sosbud, politik, hukum, dll.  Mahasiswa berkomunikasi dengan masyarakat dan tokoh masyarakat (diskusi, wawancara, kuisioner), sehingga mahasiswa akan mendapatkan informasi fakta (DATA AKTUAL).  Salah satu teknik dalam need assessment adalah dengan melakukan pengamatan (observasi) untuk klarifikasi guna meyakinkan fakta (bukan asumsi/imajinasi). Mahasiswa bisa memperkuat dengan DATA SEKUNDER (yg telah tersedia) dari berbagai sumber. Mahasiswa juga menganalisis POTENSI (sesuatu yang mungkin dan bisa terjadi atau diharapkan masyarakat) selanjutnya analisis Potensi menghasilkan DATA POTENSIAL.  Hasil akhir dari proses observasi adalah indentifikasi MASALAH. MASALAH adalah perbedaan atau kesenjangan (gap) antara DATA AKTUAL (realita) vs DATA POTENSIAL (potensi/harapan). Masalah bersifat tidak menyenangkan karena realitanya lebih rendah dari harapan. Masalah menggambarkan KEBUTUHAN BERSAMA (Need) yang harus segera dipenuhi/dicari SOLUSInya. Berdasarkan scopenya, masalah dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu: • MASALAH UMUM : kebutuhan dirasakan oleh seluruh (sebagian besar) warga di lokasi, Cakupannya LUAS. 

Pendaftaran Ploting Pembekalan Observasi  /Need Assesment Perencanaan Program 

Pelaksanaan Program/Kegiatan & Pendampingan Evaluasi Rencana Tindak Lanjut (RTL) Penarikan Responsi, Pelaporan & Penilaian 



58  

• MASALAH KHUSUS : dirasakan oleh sebagian kecil warga, cakupannya SEMPIT atau menjadi penyebab terjadinya Masalah Umum. Berdasarkan pada scope tersebut, maka hasil dari masalah umum akan menjadi acuan atau dasar dalam penetapan nama program, sedangkan masalah khusus akan menjadi dasar penetapan nama kegiatan yang merupakan turunan dari program. Contoh: • Hasil Observasi :  5 tahun terakhir rata-rata produktivitas panen padi rata-rata 6 ton/ha. Pernah terjadi sebelumnya bisa mencapai 8 ton/ha. Ternyata kebanyakan petani tidak menggunakan benih bersertifikat, sebagian lagi belum menggunakan teknik tanam yang benar, petani juga belum menggunakan pupuk organik padahal mereka memiliki ternak dan sudah 5 tahun lahan pertanian sering tergenang banjir. Maka program dan kegiatannya: Program : Peningkatan produktivitas padi Kegiatan :  1. Peningkatan penggunaan benih padi bersertifikat. 2. Perbaikan cara tanam padi dengan teknik yang benar.  3. Penggunaan pupuk organik dari kotoran ternak. 4. Penanganan banjir di lahan pertanian.  Berdasarkan sifat perubahannya, masalah juga dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu: • MASALAH PERILAKU : masalah yang disebabkan karena perbuatan/tindakan manusia • MASALAH NON PERILAKU : masalah yang disebabkan bukan karena tindakan manusia Program pemberdayaan khusus KKN, diarahkan hanya focus pada permasalahan yang disebabkan oleh perilaku. Hal tersebut didasarkan pada kemampuan dan keterbatasan yang melekat pada program KKN.  Jika ada masalah NON PERILAKU sedapat mungkin diterjemahkan dalam masalah Perilaku. Contoh: • BANJIR (NON PERILAKU), tetapi banjir tersebut dapat disebabkan oleh perilaku : • Penebangan hutan di bagian bukit (hulu sungai) • Tidak membuat saluran drainase (pembuangan) • Membuang sampah di saluran air • PROGRAM  PENCEGAHAN BANJIR  • Kegiatannya : 1. Peningkatan reboisasi di bagian hulu sungai 2. Pembuatan saluran drainase (pembuangan) 3. Revitalisasi saluran air dengan pencegahan membuang sampah sembarangan   B. Perencanaan Program Perencanaan adalah pemilihan sekumpulan kegiatan dan pemutusan apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa. Dalam pemberdayaan masyarakat, penyusunan perencanaan tidak terlepas dari serangkaian proses atau tahapan yang harus dilewati. Tahapan dalam perencanaan program pemberdayaan masyarakat adalah: 
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1. Identifikasi masalah berdasarkan informasi, observasi, wawancara 2. Need assessment untuk mendapatkan potensi dan masalah 3. Menyusun perencanaan bersama masyarakat 4. Pelaksanaan program 5. Monitoring dan evaluasi 6. Menyusun program lanjutan (rtl: rencana tindak lanjut) Sebelum disampaikan ke masyarakat, rancangan program terlebih dahulu disusun dalam matriks perencanaan program (terlampir). Setelah itu baru ditawarkan ke masyarakat. Proses penawaran program kepada masyarakat adalah sebagai berikut: 1. Penjelasan  Perwakilan tim KKN menyampaikan proses yang telah dilewati (observasi, wawancara, need assessment dengan tool PRA), dan menyampaikan bahwa dari keterangan masayarakat tersebut tim mendapatkan informasi mengenai potensi dan masalah desa tersebut. Dari potensi dan masalah tersebut, tim membuat usulan program. Usulan program ditunjukkan ke masyarakat. Setelah menampilkan usulan program, perwakilan tim memberikan penjelasan potensi dan masalah (yang diperoleh dari informasi masyarakat) yang melatarbelakangi munculnya setiap program yang diusulkan.  2. Menerima masukan  Masyarakat dipersilahkan memberikan masukan. Apabila masukan dapat segera disepakati maka dapat disepakati saat itu. Namun apabila masyarakat memberikan masukan berupa tuntutan yang tidak dapat dijawab saat itu, maka tim dapat membuat janji untuk pertemuan berikutnya yang khusus untuk  membahas masukan tersebut. Jeda waktu dapat digunakan untuk koordinasi di dalam tim atau berkonsultasi dengan Dosen Pembimbing Lapangan.  3. Membangun keterlibatan Tahap berikutnya adalah membangun keterlibatan masyarakat dengan mengisi matriks perencanaan program, untuk kolom peran atau kontribusi masyarakat. Kontribusi tidak harus berupa uang, tapi bisa juga berupa tenaga, tempat, peralatan, bantuan snack, bahan kegiatan, dan lain sebagainya. Dalam kolom penanggungjawab perlu dipastikan kontak atau penanggungjawab untuk setiap kegiatan sudah tercantum dengan benar.  4. Membuat kesepakatan Tim KKN dan masyarakat menyepakati tentang program, kegiatan, termasuk hal teknis seperti tempat, waktu, dan lain sebagainya. Kesepakatan dicantumkan dalam matriks. Apabila kesepakatan sudah tercapai, maka rancangan program sudah berubah sebutannya menjadi program, dan siap dilaksanakan.     
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Matrik perencanaan program. NO KEGIA TAN TUJUAN KEGIATAN SASARAN KEGIATAN JADWAL KEGIATAN RENCANA SUMBER BIAYA KEGIATAN PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN LUARAN KEGIATAN KETERA NGAN MASYARAKAT MAHASISWA PIHAK LUAR MASYA RAKAT MAHASISWA 1                       2                       3                         C. Pelaksanaan Program : Pendampingan, Monev dan RTL Pendampingan dalam pemberdayaan Pendampingan dapat diartikan sebagai satu interaksi yang terus menerus antara pendamping dengan anggota kelompok atau masyarakat hingga terjadinya proses perubahan kreatif yang diprakarsai oleh anggota kelompok atau masyarakat yang sadar diri dan terdidik. Kata pendampingan menunjukan kesejajaran (tidak ada yang satu lebih dari yang lain), yang aktif justru yang didampingi sekaligus sebagai subjek utamanya, sedang pendamping lebih bersifat membantu saja. Prinsip pendamping: 1. Prinsip kawan sebaya atau kemitraan Bahwa hubungan pendamping dan masyarakat di dasarkan pada pandangan bahwa keduanya memiliki posisi yang sejajar sebagai pelaku Pembangunan maupun dalam bekerjasama untuk melakukan pembangunan. 2. Prinsip saling asuh/asah/asih Yaitu adanya hubungan yang dilandasi saling ingin memberi yang terbaik, saling mengayomi dan meluruskan serta saling mengasihi dan membantu. 3. Prinsip Egaliter Artinya bahwa pendamping dan masyarakat adalah  memiliki kesamaan sebagai bagian dari masyarakat dengan tidak dibatasi oleh jabatan, status sosial tersebut. Metode Pendampingan 1. Konsultasi, yaitu upaya pembantuan yang diberikan pendamping terhadap masyarakat dengan cara memberikan jawaban, solusi dan pemecahan masalah yang dibutuhkan oleh masyarakat. 2. Pembelajaran, yaitu alih pengetahuan dan sistem nilai yang dimiliki oleh pendamping kepada masyarakat dalam proses yang disengaja. 3. Konseling, yakni membantu menggali masalah dan potensi yang dimiliki, membuka alternatif-alternatif solusi dan mendorong masyarakat mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan yang bertanggung-jawab bagi kehidupannya.     
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Strategi pendampingan: 1. Mendorong masyarakat untuk melakukan perubahan-perubahan sikap pengetahuan maupun perilaku baik perubahan secara individual maupun kelompok 2. Mendorong masyarakat melaksanakan kegiatan yang sudah direncanakan 3. Membantu masyarakat mengorganisir kegiatan 4. Mendorong terjadinya kerjasama antar anggota masyarakat 5. Membantu masyarakat untuk bekerjasama dengan kelompok lain 6. Merencanakan kegiatan monitoring dan evaluasi bersama masyarakat 7. Pendampingan rutin dalam proses yang dilaksanakan oleh masyarakat Matriks Pendampingan  Program/Kegiatan:………………………………………. Pendampingan ke: Tahapan Proses yang berjalan (uraian) Kendala Proses Paraf Masy Penerima Manfaat Tgl:    Tgl:    Tgl:    Tgl:     Monev dan RTL 1. Lakukan di setiap tahap Evaluasi tidak menunggu semua kegiatan selesai, supaya ada kesempatan untuk memperbaiki. Evaluasi dilakukan setiap selesai satu kegiatan. 2. Cari hikmah ajar (lesson learn) dari setiap situasi Pengalaman dari satu proses menjadi pembelajaran untuk proses selanjutnya, baik itu kegagalan maupun keberhasilan. 3. Libatkan masyarakat Evaluasi dilakukan bersama antara tim KKN dengan masyarakat. saat evaluasi penanggung jawab kegiatan harus hadir. 4. Buat agenda untuk step selanjutnya 5. Rencana tindak lanjut harus jelas waktu, pelaksanaan, penanggungjawab, target capaian. Paska pelaksanaan program KKN 1. Evaluasi akhir Sebelum berpamitan dengan masyarakat, tim melakukan evaluasi seluruh proses yang telah terjadi. Menginventarisir program yang berjalan sesuai dengan rencana dan yang tidak serta mengidentifikasi perubahan yang terjadi pada masyarakat. 2. RTL akhir TIM KKN dan masyarakat mendiskusikan langkah apa saja  yang akan dilakukan setelah Tim KKN tidak di lokasi, dan siapa penangggungjawabnya. Komunikasi dan koordinasi hendaknya tetap bisa dilakukan meskipun masa pengabdian sudah selesai. 3. Koordinasi dengan stake holder/para pemangku kepentingan Hasil evaluasi dan RTL dikoordinasikan dengan para pemangku kepentingan, untuk memastikan program dapat dilanjutkan secara mandiri oleh masyarakat.  
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4. Audiensi dengan pemegang kebijakan pihak yang membawahi dan instansi yang terkait dengan program yang telah dilaksanakan mengetahui langkah yang telah dilakukan, kemajuan yang telah diperoleh, dan langkah lanjutan yang diperlukan. Tahap ini sangat penting untuk mengawal program yang telah berjalan agar dapat terus dilangsungkan dan memberi dampak jangka panjang. 5. Menyusun pelaporan Matriks Evaluasi Kegiatan NO NAMA KEGIATAN TUJUAN KEGIATAN KETEPATAN WAKTU  PELAKSANAAN TINGKAT PARTISI PASI (%) FAKTOR PENDUKUNG FAKTOR PENGHAMBAT REALISASI SUMBER ANGGARAN TARGET CAPAIAN RENCANA REALISASI MASYA RAKAT MAHASISWA PIHAK LAIN  1                        2                        3                        D.  Pelaporan Laporan adalah dokumen yang menggambarkan karya nyata tim KKN di masyarakat. Laporan harus menyampaikan secara riil apa yang direncanakan, apa yang sudah dilaksanakan dan apa yang belum terlaksana. Laporan juga menyampaikan proses pelaksanaan, evaluasi dan tindak lanjut. Laporan juga dapat menjadi acuan bagi para pemangku kepentingan untuk melanjutkan apa yang sudah diupayakan. Dalam proses penyusunan laporan, mahasiswa diwajibkan melaporkan bentuk luaran dari program yang telah dilaksanakan seperti: artikel ilmiah/ media massa cetak atau elektronik, teknologi tepat guna, software/aplikasi, modul/konsep/profil lokasi, video (url), peningkatan keberdayaan (pre-test & post-test), Tingkat partisipasi masyarakat (pendanaan), dll. Format laporan terlampir dalam buku panduan           
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