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BAB II 

TEORI PEMBERDAYAAN 

 

 

2.1 Gambaran Umum Gereja dan Ekonomi 

   Gereja berasal dari kata bahasa Yunani “Ekklesia” yang didefinisikan 

sebagai perkumpulan atau orang-orang yang dipanggil keluar. Akar kata dari 

“gereja” bukan berhubungan dengan gedung, namun dengan orang.
1
 

   Ekonomi berasal dari kata bahasa Yunani “Oikos Nomos” yang 

didefinisikan sebagai tata laksana rumah tangga atau pemilikan. Mencakup 

kebutuhan rumah tangga itulah yang saat itu menjadi masalah ekonomi yang 

utama.
2
 

  Secara umum, kita harus akui bahwa ajaran sosial gereja-gereja Kristen 

memiliki kekayaan sumber-sumber untuk mendorong, memberi arah, dan 

mempengaruhi transformasi kapitalisme global - prioritas manusia atas ekonomi; 

perlawanan terhadap determinasi ekonomi dan konsep-konsep tentang keadilan 

dan kesejahteraan bersama.
3
 Setiap orang berusaha untuk mendapatkan uang, 

yang dirasa sebagai tujuan yang utama dalam hidupnya. Tujuan ekonomi tidak 

lagi berhubungan dengan seseorang sebagai kegunaannya, yaitu memenuhi 

kepuasan dari kebutuhan materialnya. Inilah yang dikatakan Max Weber sebagai 

                                                 
1
  http://www.gotquestions.org/indonesia/definisi-gereja.html 

2
  Suherman Rosyidi, Pengantar Teori Ekonomi: Pendekatan kepada Teori Ekonomi Mikro 

dan Makro, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1998), 5 
3
  Bas de Gaay Fortman dan Berma Klein Goldewijk, Allah Dan Harta Benda, (Jakarta: BPK 

Gunung Mulia, 2001), 3 
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inti dari semangat kapitalisme modern.
4 

Tentunya jikalau usaha mencari 

keuntungan menjadi satu-satunya alasan dalam berbisnis, maka segala cara akan 

dihalalkan. Jikalau generasi profesional mandiri atau sumber daya manusia (dalam 

hal ini para manajer) terbuka untuk wawasan sosial, maka alasan berbisnis pada 

akhirnya adalah untuk kepentingan masyarakat banyak juga.
5
 

  Hal ini tentunya menunjukkan bahwa gereja juga memiliki tanggung 

jawab menyangkut krisis pengaruh ekonomi dan hubungannya dengan kapitalisme 

global yang tengah berlangsung saat ini. Gereja memiliki kewajiban untuk 

memberikan pengertian dan pemahaman yang benar tentang ekonomi, baik dalam 

gereja sendiri maupun dalam kehidupan berjemaat sehari-hari. 

  Di dalam Alkitab sendiri, tema-tema ekonomi banyak dibicarakan. Dalam 

mengatur kegiatan tentang pembatasan pembelian dan penjualan barang-barang, 

pembudidayaan lahan (tanah) dan peternakan, Kitab Taurat menempatkan semua 

kegiatan ekonomi dalam kerangka hubungan perjanjian umat Israel dengan Allah. 

Hal ini termasuk dalam perhatian terhadap mereka yang miskin (Kel. 23:6, 

Ul.15:7-11); untuk orang asing (Kel. 21:21-24); untuk anak-anak, yatim piatu dan 

janda-janda (Ul. 24:19-22); dan untuk lingkungan (Im. 25:1-8).
6
 

  Dari kesaksian Kitab Suci itu, kita dapat memahami bahwa dalam 

hubungan dengan dunia dan manusia, Allah telah menunjukkan keberpihakan-

Nya kepada mereka yang miskin, yang tertindas dan yang tersingkirkan. Oleh 

karena itu, dalam pemikiran ekonomi, nilai-nilai yang kita kembangkan harus 

                                                 
4
  Max Weber, The Protestant Ethic and The Spirit Of Capitalism, (New York: Charles 

Scribner‟s Sons, 1976), 4 
5
  Emanuel Gerrit Singgih, Reformasi dan Transformasi Pelayanan Gereja-Menyongsong 

Abad ke-21, (Yogyakarta: KANISIUS, 1997), 99 
6
  Robert Setio, Teologi Ekonomi, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2002), 39 
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sesuai dengan keberpihakan kepada mereka yang miskin, yang tersingkir dan 

yang tertindas. 

  Kita diingatkan kembali oleh nasehat Paulus kepada Timotius dalam I 

Timotius 6: 10 berbunyi demikian: “Karena akar segala kejahatan ialah cinta 

uang.
 
Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari 

iman
 
dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka.” dan juga seperti yang 

terdapat dalam Matius 6: 21 yang berbunyi demikian: “Karena di mana hartamu 

berada, di situ juga hatimu berada”. 

  Yang dimaksud disini ialah jangan mencintai uang walaupun 

membutuhkan uang. Karena bila uang telah menjadi tujuan hidup, uang akan 

dikejar dan orang Kristen dapat menyimpang dari iman.
7
  

 

2.2 Pemberdayaan Ekonomi 

Makna pemberdayaan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari makna 

pembangunan. Pembangunan sendiri adalah salah satu tindakan nyata dalam 

proses mewujudkan masyarakat sejahtera secara adil dan merata. Ciri- ciri dari 

masyarakat yang sejahtera ialah adanya kemakmuran berupa meningkatnya 

konsumsi masyarakat karena meningkatnya pendapatan. Peningkatan pendapatan 

sendiri dikarenakan hasil produksi yang meningkat. Proses demikian dapat 

berlangsung baik bila asumsi-asumsi pembangunan, yakni adanya kesempatan 

kerja secara penuh (full employment), setiap orang mempunyai kemampuan yang 

                                                 
7
  Y. Tomatala, Penatalayanan Gereja yang Efestif di Dunia Modern, (Jakarta: Penerbit 

Gandum Mas, 1987), 30 
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sama (equal productivity) dan semua pelaku ekonomi bertindak rasional (efficient) 

dapat terpenuhi.
8
 

Pembahasan mengenai makna pembangunan ekonomi juga diperjelas 

dalam dua teori besar yang mewarnai pembangunan di banyak negara 

berkembang paska Perang Dunia ke-II adalah teori Rostow mengenai tahap-tahap 

pertumbuhan dan teori Harrod-Domar tentang pertumbuhan ekonomi.
9
 

Menurut Rostow, pembangunan merupakan proses yang bergerak dalam 

sebuah garis lurus, yakni dari masyarakat yang terbelakang ke masyarakat maju. 

Rostow membagi proses pembangunan ini menjadi lima tahap yaitu:
10

  

1. Masyarakat tradisional. Ditandai dengan gerak kemajuan yang sangat lambat. 

Produksi dipakai untuk konsumsi, tidak ada investasi. Pada tahapan ini, 

masyarakat hanya memikirkan cara untuk bertahan hidup pada hari ini, tanpa 

berpikir untuk kelanjutan hidup mereka;  

2. Prakondisi untuk lepas landas. Ditandai dengan usaha untuk meningkatkan 

tabungan;  

3. Lepas landas. Proses ini ditandai dengan tersingkirnya hambatan-hambatan 

yang menghalangi proses pertumbuhan ekonomi. Pada periode ini, tabungan 

dan investasi meningkat dari 5% menjadi 10% atau lebih dari pendapatan 

nasional. Peningkatan dalam produktifitas pertanian merupakan sesuatu yang 

penting dalam proses lepas landas;  

                                                 
8
  Gunawan, Sumodiningrat, Pemberdayaan Sosial: Kajian Ringkas tentang Pembangunan 

Manusia Indonesia, (Jakarta: Buku Kompas, 2007), 18   
9
  Michael Todaro, Economic Development, dalam Gunawan Sumodiningrat, Pemberdayaan 

Sosial:Kajian Ringkas tentang Pembangunan Manusia Indonesia, (Jakarta: Buku Kompas, 

2007), 19 
10

  Arief Budiman, Teori Pembangunan Dunia Ketiga, (Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 

1996), 26-28 
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4.  Bergerak ke kedewasaan. Ditandai dengan proses kemajuan yang bergerak 

terus ke depan. Pada periode ini, industri berkembang dengan pesat, negara 

juga memiliki posisi penting dalam perekonomian global;  

5. Jaman konsumsi massal yang tinggi. Pada periode ini, investasi untuk 

meningkatkan hasil produksi tidak lagi menjadi tujuan yang paling utama. 

Pada titik ini, pembangunan sudah merupakan sebuah proses yang 

berkesinambungan yang bisa menopang kemajuan secara terus menerus. 

Teori Rostow dianggap lebih bersifat revolusioner dikarenakan harus 

mengikuti lima tahapan pembangunan yang telah ditetapkan. Pembangunan yang 

ideal dalam kacamata Rostow adalah apabila kelima tahapan tersebut telah 

dilewati dalam proses jangka waktu tertentu. Realita ini dapat terlihat dalam 

model pembangunan, seperti program-program kerja dalam REPELITA yang 

pernah diperkenalkan pada masa orde baru. Konsep pembangunan yang bersifat 

evolusioner memang membutuhkan perubahan yang sangat lama, oleh karena 

harus melewati beberapa proses tahapan. 

Suatu negara dikatakan maju dalam teori Rostow adalah apabila 

masyarakatnya telah mencapai tahapan akhir dalam lima tahapan yang 

diajukannya. Jika kita cermati lebih lanjut, teori Rostow dalam lima tahapan 

pembangunan hanya dapat diterapkan dalam konteks negara-negara yang sudah 

maju dan belum dapat diterapkan oleh negara-negara berkembang. Teori ini 

merupakan teori besar bagi keberhasilan pembangunan di negara-negara yang 

sudah maju dan berkembang pesat. 
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Uraian Rostow mengenai investasi diperdalam teori Harrod-Domar 

mengenai pertumbuhan ekonomi. Harrord Domar menyatakan agar tumbuh, suatu 

perekonomian harus memiliki tabungan dan investasi dalam proporsi tertentu 

terhadap Gross National Produk (GNP). Makin besar tabungan dan investasi, 

makin cepat perekonomian tumbuh.
11

 Menurut Harorrd-Domar, masalah 

keterbelakangan adalah masalah kekurangan modal. Jikalau ada modal yang 

diinvestasikan kembali, maka hasilnya adalah pembangunan ekonomi. Teori 

Harrord-Domar tidak mempersoalkan masalah manusia, yang diutamakan adalah 

menyediakan modal untuk investasi.
12

 Teori Harrord Domar juga merupakan hasil 

pengamatannya terhadap perkembangan negara-negara arus utama yang telah 

mengalami kemajuan dalam bidang perekonomian. Tabungan dan investasi 

merupakan faktor utama yang menentukan keberhasilan suatu masyarakat. 

Namun, hal tersebut juga harus didukung oleh kemampuan investasi dari 

masyarakat. Kemampuan untuk berinvestasi diperoleh melalui mentalitas kerja 

keras masyarakat. Tabungan dan investasi akan semakin efektif dengan dukungan 

dari faktor manusia yang melakukan proses pembangunan. 

Lebih jauh Harrod-Domar menekankan pentingnya transformasi struktural 

secara alamiah dalam pembangunan ekonomi, yang dimulai dengan menciptakan 

lapangan kerja. Penciptaan lapangan kerja harus berdampak positif bagi 

peningkatan pendapatan, yang selain untuk konsumsi dialokasikan sebagai 

tabungan. Tabungan ini bermanfaat untuk meningkatkan modal produksi. 

Langkah yang terakhir dipandang akan menciptakan perubahan pola produksi, dan 

                                                 
11

  Ibid, 20 
12

  Arief Budiman, Teori Pembangunan Dunia Ketiga…, 19-20 



14 

 

selanjutnya meningkatkan taraf hidup pelaku ekonomi bersangkutan. Elemen 

utama pembangunan teori Rostow dan Harrod-Domar adalah investasi dan 

tabungan, dan ini berkaitan erat dengan partisipasi masyarakat. Makin besar 

partisipasi masyarakat dalam pembangunan, makin tinggi tabungan dan investasi, 

sehingga pertumbuhan ekonomi meningkat
13

. Analisa dari teori Rostow dan 

Harrod Domar merupakan analisa mereka terhadap kemajuan dari negara-negara 

maju dalam bidang perekonomian. 

Konsep pemikiran Rostow dan Harrod-Domar dengan pendekatan growth 

priority ini, mulai diadopsi dan diterapkan oleh banyak negara dunia ketiga 

(termasuk Indonesia) pada awal 1960-an. Sebagai repons terhadap kedua 

pemikiran baru tersebut, pembangunan industri secara besar-besaran pun 

dilakukan, sehingga pemerintah lebih memainkan peran sebagai entrepreneur 

daripada sebagai service provider. Upaya ini berdampak pada keberhasilan dari 

sejumlah negara-negara berkembang dalam meningkatkan akumulasi kapital dan 

pendapatan per kapitanya. Namun, peningkatan perekonomian tersebut hanya 

dinikmati segelintir orang dalam suatu negara, terutama pemilik modal dan 

kelompok elite nasional. Kesenjangan ekonomi, sosial dan spasial pun mengiringi 

penerapan strategi ini. Pada tahun 1970-an pembangunan ekonomi kembali 

dirumuskan sebagai upaya mengurangi kemiskinan, ketidakmerataan, dan 

pengangguran.  

Tujuan utama dalam pemberdayaan bidang ekonomi adalah agar 

kelompok sasaran dapat mengelola usahanya, kemudian memasarkan dan 

                                                 
13

  Sumodiningrat, Pemberdayaan Sosial…, 20 
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membentuk siklus pemasaran yang relatif stabil.
14

 Melalui kegiatan 

pemberdayaan ekonomi, diharapkan tingkat pendapatan perkapita masyarakat 

tetap stabil bahkan meningkat, sehingga berdampak pada peningkatan 

pertumbuhan ekonomi.  

 

2.3 Pemberdayaan Sosial 

Dalam menyikapi krisis pembangunan yang terjadi dalam konteks 

Indonesia, Triyono menawarkan sebuah model yaitu pembangunan sebagai 

perdamaian, yang didasarkan pada tiga asumsi, yaitu: 

1. Pembangunan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan hak asasi 

manusia untuk membebaskan manusia dari berbagai bentuk kekerasan, 

kemiskinan, represi, ketidakamanan, dan alienasi politik;  

2. Pembangunan dijalankan oleh struktur dan kelembagaan ekonomi dan politik, 

negara dan pasar tidak menekan, sebaliknya membebaskan dan meningkatkan 

kapasitas manusia untuk memenuhi kebutuhan dasar untuk terwujudnya 

perdamaian;  

3. Strategi, perencanaan dan kebijakan pembangunan harus peka konflik dan 

mampu mendorong perdamaian. Pembangunan sebagai perdamaian 

merumuskan kebutuhan hidup manusia secara holistik, menempatkan manusia 

dengan segala dimensi kebutuhan dasarnya yang harus terpenuhi: 

kesejahteraan, kebebasan, keamanan, pengembangan identitas kultural.
15

  

                                                 
14

  Michael Todaro, dalam Sumodiningrat, Pemberdayaan Sosial, 163 
15

  Ibid, 44 
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Selama ini, paradigma yang dominan dalam pembangunan adalah suatu 

paradigma yang meletakkan peranan negara/ pemerintah pada posisi yang sentral 

dalam merencanakan, dan melaksanakan pembangunan. Salah satu kritik yang 

dilancarkan adalah paradigma ini sangat tidak mempercayai kemampuan rakyat 

jelata dalam membangun diri dan masyarakat mereka sendiri. Di samping itu, 

paradigma ini menghambat timbulnya kearifan lokal sebagai unsur sentral dalam 

perencanaan suatu pembangunan masyarakat yang berkesinambungan.  

Sebagai alternatif diajukan suatu paradigma baru yang dikenal dengan 

paradigma pemberdayaan masyarakat (empowerment). Paradigma ini berdiri pada 

satu pemikiran bahwa pembangunan akan berjalan dengan sendirinya apabila 

masyarakat diberi hak untuk mengelola sumber daya alam yang mereka miliki dan 

menggunakannya untuk pembangunan masyarakatnya.
16

  

Pergeseran paradigma makna pembangunan telah terjadi pada pertengahan 

tahun 1970-an dengan lahirnya pendekatan community development atau 

pemberdayaan masyarakat.
17

 Community development adalah suatu proses yang 

merupakan usaha masyarakat sendiri yang diintegrasikan dengan otoritas 

pemerintah guna memperbaiki kondisi sosial ekonomi dan kultural komunis, 

mengintegrasikan komunitas ke dalam kehidupan nasional dan mendorong 

kontribusi komunitas yang lebih optimal bagi kemajuan nasional.
18

 

Penjelasan community development mengacu pada keberhasilan model 

pemberdayaan yang diterapkan dalam upaya membangun kehidupan mesyarakat. 

                                                 
16

  Anggito Abimanyu, dkk. Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Rakyat, 

(Yogyakarta: PAU-SE UGM & BPFE), 135-136 
17

  Gunawan, dalam Sumodiningrat, Pemberdayaan Sosial…, 25  
18

 Soetomo, Strategi-strategi Pembangunan Masyarakat, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 

2006), 80  
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Sejumlah program pemberdayaan yang terakomodir dalam model community 

development diharapkan dapat menyentuh kebutuhan masyarakat. Model  

community development  merupakan salah satu faktor yang juga turut menentukan 

keberhasilan dari program-program pemberdayaan dalam masyarakat. Dalam 

community development, akan terjadi proses mengoptimalkan kapasitas dan 

potensi masyarakat yang terlibat dalam proses pemberdayaan. 

Menurut Christenson & Robinson, community development adalah proses 

dimana masyarakat yang tinggal pada lokasi tertentu dan mengembangkan 

prakarsa untuk melaksanakan suatu tindakan sosial (dengan dan tanpa intervensi) 

untuk mengubah situasi ekonomi, sosial, kultural atau lingkungan mereka.
19

 

Dalam community development, intervensi bukanlah merupakan hal yang mutlak, 

justru yang lebih penting adalah prakarsa dan partisipasi masyarakat yang 

berlangsung. Prinsip-prinsip tersebut adalah (1) fokus perhatian ditujukan kepada 

komunitas sebagai suatu kebulatan; (2) berorientasi pada kebutuhan dan 

permasalahan komunitas; (3) mengutamakan prakarsa, partisipasi dan swadaya 

masyarakat.
20

 Pembangunan ekonomi tanpa pembangunan aspek manusianya 

tidak dapat disebut Community Development. 

Menurut Biddle, Community Development adalah suatu proses yang 

bergerak dari suatu event ke event berikutnya untuk mendorong agar masyarakat 

menjadi lebih kompeten dalam menanggapi masalah-masalah kehidupannya serta 

dalam menanggapi berbagai aspek lokal dan perubahan yang terjadi di sekitarnya. 

                                                 
19

 Christenson, James A & Jerry Robinson, Community Development in Perspective, dalam 

Soetomo, Strategi-Strategi Pembangunan Masyarakat…, 82 
20

  Ibid, 82 
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Pernyataan tersebut mengandung makna, bahwa muara dari proses Community 

Development adalah tumbuhnya kompetensi dan tanggung jawab sosial yang 

teraktualisasi dalam bentuk prakarsa lokal dalam melakukan perubahan dan 

pembaharuan, walaupun pada awalnya mungkin harus didorong oleh intervensi 

dari luar. Biddle merekomendasikan enam tahap untuk mendorong tumbuhnya 

kompetensi masyarakat:
21

 

1. Exploratory: Tahap ini berisi kegiatan-kegiatan untuk memahami kondisi, 

situasi dan potensi masyarakatnya. Dalam tahap ini juga diusahakan 

memperoleh informasi yang dapat digunakan untuk berkomunikasi dengan 

masyarakat pada tahap selanjutnya. 

2. Organizational: Tahap ini berisi kegiatan untuk menentukan media yang 

dapat digunakan sebagai saran pertemuan dan diskusi antara petugas dengan 

masyarakat maupun antar sesama warga masyarakat. 

3. Discussional: Tahap ini berisi kegiatan diskusi antar warga masyarakat 

tentang inventarisasi masalah serta kemungkinan pemecahannya, memilih 

alternatif yang pantas memperoleh prioritas dalam penanganannya, membuat 

keputusan mengenai kegiatan bersama yang akan dilaksanakan dan memuat 

rencana pelaksanaannya. 

4. Action: Tahap ini berisi pelaksanaan kegiatan yang sudah diputuskan bersama, 

serta melaporkan dan mengevaluasi hasilnya. 

5. New Project: Tahap ini mengulang kegiatan diskusi untuk menentukan 

masalah apa yang sebaiknya digarap pada prioritas berikutnya, kemudian 

                                                 
21

  Ibid, 153-155 
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membuat rencana dan melaksanakannya dengan memperhatikan pengalaman 

pelaksanaan sebelumnya. 

6. Continuation: Dalam tahap ini mekanisme pelaksanaan pembangunan 

berdasar prakarsa masyarakat dianggap sudah melembaga. Walaupun 

intervensi dari luar sudah dihentikan, kesinambungan proses pembangunan 

diharapkan terus berjalan. 

Manfaat intervensi melalui strategi community development  adalah:
22

 

1. Mempercepat proses perubahan dan pembaharuan pada tingkat komunitas 

lokal. 

2. Mendorong integrasi masyarakat lokal dalam masyarakat nasional melalui 

kontribusi timbal balik antara masyarakat lokal dan masarakat nasional. 

3. Memberikan iklim yang kondusif bagi masyarakat pada tingkat komunitas 

untuk menciptakan, mengembangkan dan memanfaatkan peluang bagi 

peningkatan taraf hidupnya. 

Ada tiga permasalahan pokok dalam intervensi pembangunan, yaitu:
23

 

1. Bagaimana menemukan cara-cara efektif untuk merangsang, membantu, dan 

mengajarkan metode baru, ketrampilan baru dan ide-ide baru. 

2. Bagaimana menolong masyarakat untuk menyesuaikan cara hidup mereka 

berkaitan dengan perubahan-perubahan yang terjadi. 

3. Bagaimana agar perubahan-perubahan tersebut tidak mengakibatkan pecahnya 

ikatan sosial. 

                                                 
22

  Ibid, 143 
23

  Ibid, 143-144 
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Community development merupakan tindakan yang menjadikan 

masyarakat mengenal identitas mereka, sehingga masyarakat merasa terberdaya 

untuk mengambangkan kapasitas dalam proses menuju perubahan ke arah yang 

lebih baik. Pembangunan yang berbasis pada makna community development 

merupakan model pembangunan yang mengacu pada model pemberdayaan. Fokus 

dari tindakan ini adalah pengembangan dan pemberdayaan kehidupan suatu 

komunitas. 

Pemberdayaan merupakan proses dimana individu dan kelompok 

memperoleh kekuatan, mempunyai akses dengan berbagai sumber, sehingga 

mereka memiliki kontrol atas kehidupan mereka. Dalam upaya ini, kelompok 

masyarakat memperoleh kemampuan untuk mencapai aspirasi dan tujuan yang 

diharapkan.
24

 Pemberdayaan juga merupakan tindakan memberi kekuasaan atau 

otoritas, memberikan kemampuan kepada masyarakat, memungkinkan usaha 

masyarakat, menguatkan dan mengabsahkan, proses memperoleh kekuatan, 

mengembangkan kekuatan dan mengatur kekuatan tersebut, sehingga berdampak 

pada pengembangan kehidupan dari komunitas masyarakat itu sendiri.
25

 

Pemberdayaan pada intinya membahas bagaimana individu, kelompok 

atau komunitas berusaha mengkontrol kehidupan mereka sendiri dan 

mengusahakan untuk membentuk masa depan yang sesuai dengan keinginan 

                                                 
24

 Chatterjee, Robbins & Canda, Contemporary Human Behaviour Theory: Empowerment 

Theory, (Boston: Allyin & Baccon, 1998), 91 
25

  Ibid 
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mereka.
26

 Dalam proses pembangunan yang bersifat pemberdayaan, faktor 

manusia adalah penentu yang menggerakkan arah pembangunan itu sendiri. 

Dalam suatu kegiatan pemberdayaan, selalu ada kerja sama dari kedua 

pihak, baik pihak eksternal sebagai pemberdaya maupun komunitas masyarakat 

yang diberdayakan. Dalam hal ini kita harus melihat peran-peran yang harus 

dilakukan oleh pihak pemberdaya, yaitu:
27

  

1. Peran sebagai konsultan, mencakup upaya untuk membangun hubungan antara 

klien dengan sumber yang tersedia agar mereka mampu meningkatkan rasa 

percaya diri dan memiliki ketrampilan untuk menyelesaikan masalah, 

tantangan yang ada. Upaya ini juga bertujuan untuk meningkatkan 

kemandirian klien sehingga mereka memiliki kontrol atas kehidupan. 

2. Peran sebagai pemberdaya yang memiliki kepekaan, mencakup upaya untuk 

membantu klien dalam memperoleh pengetahuan yang diperlukan dalam 

mengontrol kehidupan mereka sendiri. Tindakan ini juga berkaitan erat 

dengan upaya memberdayakan setiap orang untuk mengakui dan 

mengidentifikasikan kekuatan mereka sendiri dan kekuatan orang lain. 

3. Peran sebagai guru pelatih, dimana dapat bertindak sebagai petugas lapangan 

bertindak maupun pekerja sosial yang mengatur proses belajar klien untuk 

menemukan solusi atas permasalahan mereka. Petugas lapangan bertugas 

untuk mengajarkan komunitas untuk berjung dalam menghadapi segala 

rintangan dan ketidakmampuan yang mereka hadapi. 
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4. Peran sebagai penghubung atau penghubung jaringan kerja. Hal ini mengacu 

pada pemahaman bahwa klien adalah seseorang yang memiliki keinginan kuat 

dalam mencapai suatu tujuan dalam kegiatan pemberdayaan. Oleh karena itu, 

pihak pemberdaya harus mampu menghubungkan orang-orang yang sudah 

diberdayakan dengan pihak lain yang mampu berbagi sejarah, masalah-

masalah maupun rintangan-rintangan yang sama, sehingga menjadi referensi 

bagi komunitas yang sedang diberdayakan. 

Pemberdayaan sebagai suatu program, dimana pemberdayaan dilihat dari 

tahapan-tahapan kegiatan guna mencapai suatu tujuan, yang biasanya sudah 

ditentukan jangka waktunya. Konsekuensi dari hal ini, bila program itu selesai 

maka dianggap pemberdayaan sudah selesai dilakukan.
28

 Sejauh ini, pihak 

eksternal masih memahami program pemberdayaan sebagai program yang 

dirancang dalam jangka waktu tertentu dan berakhir pada kurun waktu yang telah 

ditentukan. 

Pemberdayaan sebagai suatu proses adalah proses yang berkesinambungan 

sepanjang hidup seseorang (on going process). Pemberdayaan masyarakat sebagai 

suatu proses adalah suatu proses yang berkesinambungan sepanjang komunitas 

tersebut masih ingin melakukan perubahan dan perbaikan dan tidak hanya terpaku 

pada suatu program saja.
29

 

Lima tahapan utama dari siklus proses pemberdayaan
30

: 

1. Menghadirkan kembali pengalaman yang memberdayakan dan 

tidak memberdayakan. 
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2. Mendiskusikan alasan mengapa terjadi pemberdayaan dan 

ketidakberdayaan. 

3. Mengidentifikasikan suatu masalah ataupun proyek. 

4. Mengidentifikasikan basis daya yang bermakna. 

5. Mengembangkan rencana-rencana aksi dan 

mengimplementasikannya. 

 

Pemberdayaan sebagai konsep altenatif pembangunan, dengan demikian 

menekankan otonomi pengambilan keputusan suatu kelompok masyarakat yang 

berlandaskan pada sumber daya pribadi, partisipasi, demokrasi dan pembelajaran 

sosial melalui pengalaman langsung. Fokusnya adalah lokalitas, karena civil 

society lebih siap diberdayakan lewat isu-isu lokal. Konsep pemberdayaan 

mengandung konteks pemihakan kepada masyarakat yang berada di bawah garis 

kemiskinan. 

Proses pemberdayaan dalam model community development  juga tidak 

terlepas dari pemahaman ekonomi politik. Ahli ekonomi politik berpendapat 

bahwa tujuan utama pembangunan bukanlah bertumbuh, tetapi untuk 

meningkatkan, menguatkan nilai-nilai inti dari suatu masyarakat. Oleh karena itu, 

pembangunan bukanlah tujuan, tapi sarana. Pembangunan atau pertumbuhan 

hanya akan bermakna, bermanfaat, dan diinginkan, apabila sejalan atau 

memperkuat nilai-nilai terpenting, nilai-nilai fundamental dari suatu masyarakat. 

Pembangunan adalah sebuah proses pembebasan.
31

 

Pemberdayaan masyarakat berarti meningkatkan kemampuan atau 

meningkatkan kemandirian masyarakat. Dalam kerangka pembangunan nasioanal, 

upaya pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari sisi: pertama, menciptakan 
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suasana atau iklim yang memungkinkan masyarakat berkembang; kedua,  

meningkatkan kemampuan masyarakat dalam membangun melalui berbagai 

bantuan dana, pelatihan, pembangunan prasarana dan sarana baik fisik maupun 

sosial, serta pengembangan kelembagaan di daerah; ketiga,  melindungi, memihak 

yang lemah untuk mencegah persaingan yang tidak seimbang dan menciptakan 

kemitraan yang saling menguntungkan. Pembangunan masyarakat dipahami 

seabagai strategi yang tepat untuk menggalang kemampuan ekonomi nasional 

guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.
32

 

Pembangunan melalui pendekatan pemberdayaan dan pemihakan pada 

hakikatnya mempunyai prinsip concern, consistent, dan continous sebagai 

berikut:
33

 

1. Concern. Pembangunan harus dipahami sebagai proses perubahan struktur 

sosial ekonomi masyarakat untuk mewujudkan masyarakat „yang adil dan 

makmur‟ dengan mengingat sasaran dan prioritas pembangunan, yakni 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia, perubahan struktur ekonomi, 

penanggulangan kemiskinan, dan stabilitas ekonomi. 

2. Consistent. Kerangka kebijakan pembangunan nasional yang termanifestasi 

dalam program-program pembangunan harus diselenggarakan secara terpadu, 

terarah, tepat sasaran, bermanfaat bagi segenap lapisan masyarakat, 

transparan, dapat dipertanggungjawabkan dan berkesinambungan. 

3. Continous. Semua warga masyarakat dapat mengambil manfaat pembangunan 

secata berkelanjutan. 
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Partisipasi aktif dari masyarakat dalam proses pemberdayaan merupakan 

tolak ukur bagi keberhasilan pembangunan yang diterapkan dalam model 

pemberdayaan. Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan dan pengelolaan 

program juga akan membawa dampak positif dalam periode jangka panjang. 

Kemandirian masyarakat akan lebih cepat terwujud karena masyarakat menjadi 

terbiasa untuk mengelola program-program tersebut pada tingkat lokal.  

Pembangunan masyarakat bukan merupakan tindakan yang dilakukan hari 

ini dan berakhir keesokan harinya. Oleh karena itu, intervensi yang dilakukan 

tidak boleh menyebabkan ketergantungan. Hal ini berarti bahwa masyarakat 

bergerak melakukan berbagai aktivitas membangun pada saat ada intervensi dan 

kembali statis setelah intervensi berakhir. Apabila intervensi berhasil 

mengembangkan kapasitas masyarakat, maka keberlanjutan akan tetap terjaga 

walaupun intervensi dihentikan. Hal itu disebabkan karena prakarsa dan aktivitas 

yang mandiri telah terlembagakan.  

Dalam pengertian pembangunan yang berkelanjutan, terkandung paling 

tidak tiga dimensi yang saling mendukung: keberlanjutan sumber daya alam, 

keberlanjutan ekonomi dan keberlanjutan sosial. Keberlanjutan sosial merupakan 

suatu kondisi dimana masyarakat dapat mengelola berbagai aktivitas membangun 

secara mandiri, sehingga dengan dan tanpa unsur eksternal proses pembangunan 

tetap berjalan.
34

 Proses pemberdayaan masyarakat diharapkan menjadi proses 

yang memberi kebebasan bagi masyarakat untuk mengekspresikan diri dan 

potensi mereka dalam memberdayakan diri sendiri. 
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Pada tingkat komunitas, kompetensi tersebut diwujudkan dengan adanya 

komunitas yang kompeten. Komunitas yang kompeten merupakan kehidupan 

bersama yang memiliki empat komponen yaitu:
35

 

1. Mampu mengidentifikasikan masalah dan kebutuhan 

komunitas 

2. Mampu mencapai kesepakatan tentang sasaran yang hendak 

dicapai dan skala prioritasnya. 

3. Mampu menjalankan dan menyepakati cara dan alat mencapai 

sasaran yang telah disepakati bersama. 

4. Mampu bekerja sama secara rasional dalam bertindak 

mencapai sasaran. 

 

Proses pemberdayaan ekonomi dan pemberdayaan sosial yang digerakkan 

dalam community development merupakan proses yang terus berkelanjutan, oleh 

karena bersifat spiral. Proses perubahan yang diharapkan dalam model 

pemberdayaan ini dapat mengalami kemunduran bahkan juga kemajuan, hal ini 

sangat tergantung dengan hasil evaluasi dari proses pemberdayaan yang turut 

mempengaruhi proses keberlanjutan dari proses pemberdayaan tersebut. 

Beberapa keunggulan dari penerapan metode ini adalah
36

: 

1. Menerapkan teknologi yang sesuai dengan kondisi masyarakat 

lokal sehingga lebih memungkinkan partisipasi masyarakat. 

2. Mengandung usaha untuk mengembangkan komitmen lokal 

yang lebih luas dalam pola organisasi baru uang lebih 

mempunyai prospek bagi partisipan. 

3. Bertujuan mendorong kapasitas lokal untuk mandiri. 

4. Mengandung kebijakan yang mengkombinasikan otoritas lokal 

dengan mengikutsertkan lapisan miskin. 

 

Dalam kerangka pemikiran ini, proses pemberdayaan adalah sarana yang 

memberi kebebasan berfikir, berpendapat dan berkarya bagi masyarakat yang 

terlibat secara langsung dalam proses tersebut. 
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Memberdayakan masyarakat merupakan inti dari paradigma 

pembangunan. Pemberdayaan ekonomi tanpa pemberdayaan manusia akan 

menjadi tindakan kosong yang tidak memberi dampak dalam perubahan 

masyarakat. Di dalam pemberdayaan ekonomi, akan terdapat pemberdayaan 

manusia untuk menjadi manusia yang mandiri dalam proses pembangunan. 

Sebagai suatu proses, pemberdayaan ekonomi akan memberi peran kepada 

manusia sebagai manusia yang bebas dan utuh untuk menjadi aktor pembangunan. 

Dalam proses pemberdayaan ekonomi, manusia dapat menentukan strategi-

strategi dalam pencapaian hasil pembangunan. Proses pemberdayaan ekonomi 

harus sejalan dengan proses pemberdayaan sosial. Hal ini berarti bahwa proses 

pemberdayaan ekonomi yang dilakukan harus mengacu kepada nilai-nilai luhur 

kemanusiaan yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai 

mahluk bebas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


