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Untuk lebih memberikan pemahaman kepada mahasiswa peserta Kuliah 

Kerja Nyata Mahasiswa - Pengabdian pada Masyarakat oleh Dosen 

(KKNM-PPMD) Integratif Universitas Padjadjaran perihal Konsepsi, 

Mekanisme dan Materi Kegiatan KKNM-PPMD Integratif, maka  

disusunlah Buku Materi Pembekalan KKNM ini. 

 

Buku Materi Pembekalan KKNM ini diharapkan menjadi bahan 

referensi yang bermanfaat, baik bagi Mahasiswa peserta KKNM maupun 

Dosen Pembimbing Lapangan (DPL), sehingga kegiatan KKNM yang 

akan dilaksanakan dapat berhasil sebagaimana yang diharapkan.  

 

Untuk perbaikan dan kesempurnaan Buku Materi Pembekalan  KKNM 

edisi berikutnya sangat diharapkan berbagai sumbang saran dari 

berbagai pihak, khususnya dari  para pelaku yang terlibat dalam 

kegiatan KKNM-PPMD Integratif. 

 

 

 

     Jatinangor,  Mei  2013 

     Tim Pusbang KKNM dan PKM 

      Universitas Padjadjaran 
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       1. KONSEPSI DAN ETIKA KKNM-PPMD INTEGRATIF  
UNIVERSITAS PADJADJARAN 

 

1.1.  Konsepsi KKNM-PPMD Integratif 

1.1.1 Latar Belakang 

Kuliah Kerja Nyata (KKN) mahasiswa Universitas Padjadjaran 

bertitik tolak pada landasan pemikiran bahwa Universitas 

Padjadjaran  mengemban tugas mengembangkan sumberdaya 

manusia, dan memiliki tanggung jawab dalam meningkatkan daya 

saing bangsa, serta Unpad merupakan bagian yang tidak dapat 

terpisahkan dari masyarakat dan  sesuain dengan visi dan misi 

Universitas Padjadjaran serta kebutuhan masyarakat. Untuk 

meningkatkan akuntabilitas KKN sebagai salah satu bentuk kegiatan 

pengembangan SDM, kegiatan KKN diselenggarakan dan 

diintegrasikan dengan kegiatan pengabdian kepada masyarakat 

yang dilakukan oleh dosen, sehingga programnya menjadi  KKNM-

PPMD Integratif Universitas Padjadjaran.  

Masyarakat, sebagai subyek dari program KKNM-PPMD Integratif, 

memiliki kedudukan yang berbeda bagi mahasiswa dan bagi dosen. 

Bagi mahasiswa, masyarakat merupakan sumber belajar yang dapat 

memberikan pengatahuan yang sangat banyak mengenai berbagai 

hal, baik yang berkaitan dengan bidang keilmuan yang sedang 

dipelajarinya maupun yang berkaitan dengan kehidupan. Bagi 

dosen, masyarakat merupakan pihak yang dapat dijadikan arena 

untuk menerapkan IPTEKS yang diformulasikan dosen dari hasil-

hasil penelitiannya, sehingga IPTEKS yang diterapkan dosen dapat 

bermanfaat bagi kemajuan masyarakat. 

Sebagai salah satu bentuk kegiatan pendidikan dan pengabdian, 

KKNM-PPMD Integratif akan mensinergikan sumberdaya yang 

dimiliki oleh Universitas Padjadjaran, yaitu dosen dan mahasiswa, 

dalam satu kegiatan yang sama. Kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat tidak hanya akan memberikan manfaat kepada 
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masyarakat namun juga kepada mahasiswa peserta KKN. Selain 

belajar dari masyarakat, mahasiswa juga akan mendapatkan 

pembelajaran dari dosen mengenai tahapan implementasi IPTEKS 

dalam masyarakat.  

 

1.1.2. Falsafah 

KKNM-PPMD Integratif adalah salah satu bentuk kegiatan 

pembelajaran bagi mahasiswa di masyarakat yang di dalamnya 

terdapat  4 (empat) aspek yang prinsip, yaitu : 

1) Pendekatan interdisipliner dan komprehensif 

2) Lintas sektoral 

3) Keterlibatan anggota masyarakat secara aktif 

4) Belajar dari masyarakat. 

 

1.1.3. Pengertian  

KKNM-PPMD Integratif adalah suatu proses belajar mahasiswa di  

dalam masyarakat. 

 

1.1.4. Tujuan 

KKNM-PPMD Integratif mempunyai tujuan sebagai berikut : 

a. Memberikan bekal kepada mahasiswa berupa pengalaman 

pembelajaran langsung dari masyarakat. 

b. Meningkatkan wawasan, kepekaan, empati, sikap dan perilaku  

sosial mahasiswa  

c. Meningkatkan aksesibilitas Universitas Padjadjaran kepada 

masyarakat dan meningkatkan kerja sama dengan stakeholder. 

 

1.1.5. Pelaksanaan  

KKNM-PPMD Integratif dilaksanakan dengan ketentuan sebagai 

berikut: 
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a. Kegiatan kurikuler dilaksanakan oleh setiap mahasiswa 

program S1 pada tahun ke 3 yang sudah lulus 80 SKS 

b. Dosen pembimbing lapangan, sebagai pembimbing selama 

KKNM 

c. Dipersiapkan oleh LPPM Unpad sesuai SOP 

 

1.1.6. Stakeholders Kegiatan 

Pihak-pihak yang terkait dalam KKNM-PPMD Integratif adalah 

perguruan tinggi, mahasiswa, masyarakat, dan pemerintah daerah. 

 

1.1.7. Orientasi Kegiatan 

Pelaksanaan KKNM-PPMD Integratif diarahkan pada: 

a. Penyiapan program dan pelaksanaan KKNM yang dapat 

mendukung dihasilkannya sarjana yang siap menghadapi 

berbagai kebutuhan masyarakat dalam pembangunan 

b. Pengembangan kemampuan mahasiswa dalam bekerja sama 

secara terpadu antar bidang keahlian 

 

1.1.8. Fungsi 

KKNM-PPMD Integratif merupakan ajang atau kesempatan bagi 

mahasiswa untuk belajar mendekatkan diri dengan masyarakat dan 

belajar mengidentifikasi permasalahan dengan mencari beberapa 

alternatif kemungkinan pemecahan masalah yang ditemukan selama 

KKNM berlangsung. 

 

 

1.1.9. Ruang Lingkup Kegiatan 

Memperhatikan model dan stakeholders dalam Program KKNM-

PPMD Integratif, maka kegiatan yang dilakukan meliputi: 
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1. Pemetaan sosial yang terkait dengan domain orientasi sosial 

dan wilayah (lingkungan) serta IPM (Indeks Pembangunan 

Manusia), 

2. Introduksi inovasi dan aplikasi IPTEKS oleh dosen,  

3. Pendampingan pelaksanaan kegiatan pengembangan 

masyarakat, serta, 

4. Pembuatan Blog Desa. 

 

 

1.2.   Etika KKNM-PPMD INTEGRATIF 

       1.2.1. Pengertian  

Etika merupakan  bagian yang sangat penting bagi seluruh 

pihak yang terlibat dalam KKNM-PPMD integratif, terutama 

mahasiswa dan dosen pembimbing. Etika menyangkut prilaku 

dan tindak tutur yang dilakukan seseorang atau kelompok 

orang dalam memerankan fungsi hidup dan kehidupannya di 

tengah-tengah masyarakat. Etika  adalah ilmu tentang asas-asas 

akhlak; akhlak  merupakan budi pekerti atau kelakuan  

(Suharno dan Retnoningsih, 2005: 23 dan 136). Secara umum, 

etika itu menyangkut baik dan buruk dari perilaku dan tindak 

tutur manusia. Oleh sebab itu, etika menyangkut semua 

aktifitas manusia di dalam hidup dan kehidupannya. Baik dan 

buruk, boleh dan tidak boleh, benar dan salah, serta etis dan 

tidak etis menyangkut nilai atau value. Nilai ini bersumber dari 

agama, kepercayaan, ideology, adat-istiadat, dan hokum Oleh 

karena itu value atau nilai ini selalu dijadikan kerangka 

berpikir, berucap dan bertindak suatu masyarakat dalam 

pencapaian tujuan, yang direalisasikan dalam bentuk norma 
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dan sanksi. Bahkan tidak jarang dimasyarakat value ini bukan 

hanya ditaati dan dilaksanakan (institutionalization)  tapi 

sampai mendarah daging  (internalized) , sedemikian rupa 

sehingga dijadikan sebagai pola tingkah laku. Kekuatan 

mengikat dari norma tersebut dalam berinteraksi cukup 

bervariasi mulai dari yang lemah  sampai dengan yang terkuat. 

Berdasarkan kekuatan mengikatnya maka pola tingkah laku ini 

terbagi dalam empat tingkatan mulai dari  cara (usage), 

kebiasaan (habit), adat istiadat dan tatasusila. 

 

         1.2.2. Etika dalam Pelaksanaan KKNM 

Dalam kegiatan KKNM yang terlibat tidak hanya mahasiswa, 

tapi termasuk dosen, masyarakat, pemerintah, dan komponen 

masyarakat lainnya. Setiap yang terlibat akan memperlihatkan 

perannya sesuai dengan status (kedudukan) yang dimilikinya. 

Etika yang  diwujudkan dalam bentuk pola tingkah laku 

(Pattern of Behavior)  itu bukan hanya dijadikan patokan atau 

kerangka landasan berpikir dan bertindak saat terjadi interaksi 

antar DPL dengan Mahasiswa, atau Mahasiswa dengan 

Masyarakat, bahkan antar DPL dengan masyarakat , tapi akan  

dijadikan acuan bagi pelaku tersebut dalam institusinya atau 

dalam lingkungannya. Sebagai contoh etika cara makan pada 

masyarakat desa,masih tetap berlaku. Menurut etika orang 

bicara /ngobrol  pada saat makan, itu tidak baik, atau sendawa 

pada saat makan, inipun termasuk cara makan yang tidak baik. 

Apabila ada orang melanggar etika tersebut dia akan 

mendapat sanksi berupa cemoohan . artinya norma ini 

memiliki sanksi relative ringan.  Contoh  lainnya sudah 
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menjadi kebiasaan di masyarakat desa anak muda harus 

hormat pada orang tua. Apabila ada orang melanggarnya 

bukan hanya dicemoohkan mungkin akan dijauhi atau ditegur 

lebih keras. Terlepas dari ringan dan kuatnya aturan untuk 

menjungjung tinggi etika , yang penting untuk menjaga 

harmonisasi dalam komunikasi bahkan berinteraksi kita harus 

menghormati dan mentaati etika tersebut. 

 

         1.2.3. Etika DPL 

DPL sebagai tenaga pendidik merupakan roll model bagi seluruh 

mahasiswa, sehingga peran, fungsi, dan tugasnya sangat 

strategis di dalam pelaksanaan KKNM. Keberadaan DPL di 

tengah-tengah mahasiswa peserta KKNM sangat menentukan 

keberhasilan kelompok mahasiswa KKNM di lapangan atau 

lokasi KKNM. Selain itu,  DPL juga harus memahami benar 

perannya sebagai wakil atau delegasi Unpad di tengah-tengah 

masyarakat, sehingga menjaga nama baik Unpad harus menjadi 

tanggung jawabnya. Oleh sebab itu, kepastian perizinan dari 

mulai Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah 

Kecamatan, Pemerintah Desa, Pengurus RW, Pengurus RT, 

Pemilik Rumah Pondokan mahasiswa, dan khalayak sasaran 

lainnya harus betul-betul sudah dimiliki sebagai pintu masuk 

ke lokasi KKNM. Etika yang harus ditaati bukan hanya di 

lingkungan masyarakat  tapi termasuk aturan yang ada dalam 

institusinya. Sebagai contoh  DPL diwajibkan  mengikuti TOT 

ke-KKN-nan ; atau DPL  harus melakukan kegiatan kunjungan 

bimbingan ke lapangan 4 kali selama kegiatan KKN di 

lapangan, apabila ada dosen yang melanggarnya itu akan 
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dikenakan sanksi baik berupa teguran atau  mencoretnya dari 

kegiatan tersebut.  

Perlu juga diperhatikan peran dan fungsi yang melekat pada 

seorang DPL, yaitu: 

1. Dosen sebagai PNS 

2. Dosen sebagai pendidik 

3. Dosen sebagai peneliti 

4. Dosen sebagai pelaksana pengabdian 

5. Dosen sebagai duta Unpad, LPPM, Fakultas, Prodi 

6. Dosen sebagai pendamping mahasiswa 

7. Dosen sebagai pembimbing mahasiswa 

8. Dosen sebagai pembelajar 

 

         1.2.4. Etika Mahasiswa 

Termasuk untuk mahasiswa  menurut etikanya KKN ini sama 

dengan praktikum, dan praktikum harus diikuti mahasiswa 

100% kehadiran , bilamana tidak terpenuhi, akan dikenakan 

sanksi bisa dalam bentuk tambahan aktivitas, atau disuruh 

mengulang bergantung lamanya meninggalkan kegiatan sesuai 

dengan Tatatertib dan sangsi pelanggaran. 

Beberapa hal berikut ini harus diperhatikan oleh mahasiswa 

dan DPL di tengah-tengah masyarakat sebagai mitra dan 

sumber belajar, yaitu: 

a. Bertutur kata yang sopan dan bersahabat.  

b. Berpakaian/berbusana yang sesuai dengan kepatutan.  

c. Bertingkah-laku yang simpatik dan empatik  

d. Berbaur dalam kehidupan masyarakat tanpa diskriminasi  

e. Menghormati tradisi, kebiasaan, agama, kepercayaan, dan 

segala norma serta nilai yang berlaku di masyarakat.  
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f. Hindari:  

– Melakukan perbuatan yang mencemarkan nama baik 

almamater. 

– Melakukan perbuatan tercela  

– Melakukan perbuatan dan kegiatan yang melanggar 

hukum  

– Melakukan kegiatan politik praktis.  

– Melakukan penghinaan dan penistaan terhadap agama 

dan kepercayaan yang berbeda.  

– Memamerkan kekayaan seperti Membawa kendaraan 

roda empat (mobil).  

Di samping hal-hal tersebut di atas, mahasiswa peserta 

KKNM juga harus memahami dan melaksanakan segala 

kewajiban pada seluruh tahapan KKNM seperti 

pendaftaran, ploting, kuliah pembekalan, proses 

pembimbingan, berada di lapangan selama waktu yang 

sudah ditentukan,  dan memenuhi kewajiban pasca 

lapangan.  
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2. MEKANISME DAN MATERI KEGIATAN  

KKNM-PPMD INTEGRATIF 

 

2.1 Pendahuluan 

KKNM-PPMD Integratif Universitas Padjadjaran merupakan 

program pembelajaran mahasiswa dalam bentuk KKN Mahasiswa 

yang terintegrasi dengan program PKM Dosen yang memperhatikan 

prinsip belajar bagi mahasiswa dari masyarakat.  Dengan prinsip ini, 

maka setiap stakeholder, yaitu: mahasiswa, dosen, masyarakat, dan 

pemerintah memiliki pencapaian yang spesifik. Pencapaian hasil 

yang ingin dicapai mahasiswa: 

a. Memiliki pengalaman bermasyarakat untuk menjadi seorang 

motivator, inovator, dan problem solver, 

b. Mampu menggunakan instrumen untuk pengambilan dan 

analisis data, 

c. Mampu mengidentifikasi serta menganalisis masalah dan 

kebutuhan masyarakat, dan 

d. Mampu merekomendasikan keputusan dan merumuskan 

alternatif penyelesaian masalah.  

 

Melalui model KKNM-PPMD Integratif, dosen dapat merancang 

dan melakukan upaya pemecahan  masalah yang ada di masyarakat 

berbasis hasil penelitian. Selain itu, proses yang berlangsung akan 

juga memberikan pembelajaran kepada masyarakat akan membuat 

masyarakat mampu memahami permasalahan dan merencanakan 

serta membuat aksi pemecahan masalah yang dihadapinya; 

masyarakat tidak sekedar menjadi obyek dalam kegiatan ini. 
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2.2 Mekanisme Kegiatan KKNM-PPMD Integratif 

KKNM-PPMD Integratif merupakan salah satu bentuk program 

pengabdian kepada masyarakat yang memadukan kegiatan belajar 

mahasiswa  dengan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dosen. 

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen 

didasarkan kepada hasil penelaahan terhadap situasi di lokasi KKN. 

Dengan demikian, dosen akan menjalankan peran sebagai DPL 

(Dosen Pembimbing Lapangan) sekaligus juga sebagai pelaku 

pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidang keahliannya. 

Bagi mahasiswa, kegiatan KKNM-PPMD Integratif lebih 

menekankan kepada proses pembelajaran di dalam masyarakat. 

Mahasiswa tidak dituntut untuk melakukan kegiatan pengabdian 

kepada masyarakat sebagai kegiatan KKN mahasiswa. Mahasiswa 

akan mempelajari berbagai hal yang terkait dengan kehidupan 

masyarakat, termasuk cara masyarakat mengatasi berbagai 

permasalahan dan memenuhi berbagaia kebutuhannya. Selain itu, 

pada saat DPL melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, 

mahasiswa akan belajar pula mengenai penyelenggaraan program 

pengabdian kepada masyarakat. Oleh karena itu, seluruh mahasiswa 

peserta KKNM-PPMD Integratif harus mendapatkan kesempatan 

dan pengalaman yang sama. 

Agar seluruh mahasiswa peserta KKNM-PPMD Integratif 

mendapatkan pengalaman pembelajaran yang sama, maka langkah-

langkah kegiatan yang akan dilakukan oleh mahasiswa di setiap 

kelompok desa lokasi KKN adalah: 

 

1) Pembagian wilayah kerja 
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Setiap kelompok desa melakukan pembagian “wilayah kerja” 

bagi anggota-anggota kelompoknya, sehingga setiap kelompok 

desa akan terdiri dari beberapa subkelompok. Wilayah kerja 

yang dimaksud dapat setingkat dusun, RW, ataupun RT sesuai 

dengan ketersediaan jumlah anggota kelompok. Dengan 

pembagian wilayah kerja ini, maka seluruh wilayah desa lokasi 

KKN akan dapat tergarap; kegiatan KKN tidak hanya terpusat 

pada satu wilayah tertentu desa yang dapat menimbulkan 

kecemburuan dari penduduk di wilayah lain. 

Di masing-masing wilayah kerjanya, mahasiswa akan 

melakukan orientasi terhadap kehidupan masyarakat. Orientasi 

dalam hal ini tidak sekedar mengenali masyarakat, namun 

dengan orientasi akan terjadi proses pemahaman dan juga 

impresi terhadap kehidupan masyarakat yang selanjutnya akan 

menimbulkan kesan yang kuat kepada mahasiswa. 

 

2) Kegiatan yang sama 

Adanya subkelompok yang memiliki wilayah kerja tertentu 

memberikan kemungkinan kepada setiap anggota kelompok 

KKN untuk berkesempatan melakukan proses pembelajaran 

yang sama. Setiap hari, masing-masing anggota kelompok –

bersama subkelompoknya- akan melakukan kegiatan harian 

yang sama dalam rangka mempelajari kehidupan masyarakat. 

Kegiatan harian ini harus pula terdokumendasikan dalam buku 

harian KKNM, yang harus diisi oleh setiap mahasiswa dan akan 

diverifikasi sekurangnya seminggu sekali oleh DPL setiap kali 

melakukan kegiatan pembimbingan di lapangan. Dengan 

demikian, setiap mahasiswa dan kelompok desa KKN Unpad di 
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lokasi manapun akan melakukan kegiatan yang sama, 

mengenai hal yang sama, pada tanggal yang sama. 

 

3) Sharing kegiatan dan hasilnya (Diskusi) 

Adanya pembagian wilayah kerja di antara anggota kelompok 

desa memberikan keuntungan lain, yaitu informasi mengenai 

seluruh wilayah desa akan dapat dihimpun. Namun, informasi 

mengenai wilayah kerja tertentu hanya diketahui oleh sub 

kelompok yang bersangkutan. Selain itu, adanya pembagian 

wilayah kerja juga mengakibatkan pengalaman belajar setiap 

subkelompok, bahkan setiap orang, berbeda-beda. Untuk itu, 

setiap hari perlu dilakukan kegiatan diskusi kelompok untuk 

sharing pengalaman dan informasi mengenai wilayah kerjanya 

di antara anggota kelompok. Dengan diskusi ini setiap anggota 

kelompok dapat saling belajar dari pengalaman anggota lainnya 

sehingga pengalaman setiap anggota kelompok akan menjadi 

semakin kaya dan gambaran mengenai kondisi desa tempat 

mereka KKN menjadi semakin lengkap. Oleh karena itu, 

meskipun ada pembagian wilayah kerja bagi anggota kelompok, 

tidak berarti setiap subkelompok akan tinggal di masing-masing 

wilayah kerjanya. Seluruh anggota kelompok akan tinggal 

dalam wilayah yang sama agar memudahkan terjadinya sharing 

di antara mereka. 

 

4) Deskripsi hasil 

Diskusi mengenai perolehan informasi tentang gambaran 

wilayah kerja dari masing-masing subkelompok akan  

menghasilkan gambaran kondisi kehidupan masyarakat desa 
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secara keseluruhan. Gambaran kehidupan masyarakat desa 

dipilah-pilah berdasarkan komponen bidang-bidang kehidupan 

masyarakat. Informasi yang dihimpun untuk setiap komponen 

bidang kehidupan masyarakat pada dasarnya terdiri dari 

informasi mengenai aktivitas masyarakat dan aspek 

kelembagaan yang terkait dengan bidang kehidupan tersebut. 

Deskripsi hasil ini tidak sekedar didasarkan kepada fakta 

empiris berupa hasil pengamatan atau wawancara maupun data 

sekunder saja, melainkan juga dari impresi anggota kelompok 

terhadap fakta-fakta tersebut.  

 

Proses perumusan hasil ini akan membutuhkan bantuan DPL 

untuk menjaga reliabilitas maupun validitas data. Setidaknya, 

seminggu sekali DPL akan hadir di lokasi KKN dan 

kehadirannya dapat dimanfaatkan mahasiswa untuk 

kepentingan tersebut. Selanjutnya, hasil ini akan menjadi bahan 

baku untuk melakukan updating ataupun pembuatan blog desa. 

Yang harus diperhatikan dari blog desa adalah: 

a. Blog desa adalah micro website desa lokasi KKN, bukan blog 

kelompok KKN, sehingga nama blog pun adalah nama desa 

yang biasa digunakan dan berlaku secara formal. 

b. Blog desa berisi informasi yang penting untuk desa tersebut, 

yang akan memberikan informasi kepada masyarakat luas 

mengenai: potensi yang dapat dikembangkan, masalah yang 

memerlukan dukungan fihak luar, serta yang akan 

mendorong masyarakat luar untuk berkunjung ke desa 

tersebut. 
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5) Pelaporan KKN 

Laporan KKN terdiri dari laporan kelompok dan laporan 

individu. Laporan kelompok berbentuk Blog Desa dan Laporan 

Akhir. Selain laporan kelompok, setiap mahasiswa diwajibkan 

membuat laporan individual dalam bentuk Essay dibuat dengan 

setting andaikan mahasiswa yang bersangkutan menjadi warga 

desa tersebut. Essay ini dibuat sesuai dengan latar belakang 

keilmuannya mengenai pemahaman mahasiswa terhadap 

masalah/kebutuhan masyarakat serta gagasan mahasiswa untuk 

penyelesaian masalah tersebut. Panjang tulisan essay tersebut 

sekitar 600-700 kata. Essay ini akan menjadi salah satu 

komponen penilaian individual. 

 

2.3  Materi Kegiatan KKNM-PPMD Integratif 

Kegiatan mahasiswa dalam KKNM-PPMD Integratif adalah 

menjalani proses pembelajaran bersama masyarakat. Untuk dapat 

melakukan pembelajaran bersama masyarakat maka mahasiswa 

diarahkan untuk memahami masyarakat melalui penelaahan kondisi 

kehidupan masyarakat. Teknik yang akan digunakan untuk 

memahami kehidupan masyarakat adalah Pemetaan Sosial. Melalui 

kegiatan pemetaan sosial, mahasiswa tidak hanya akan memahami 

kehidupan masyarakat namun juga aan dapat menyebarluaskan 

informasi mengenai kondisi masyarakat tersebut kepada khalayak 

ramai. Penyebarluasan ini akan membantu memperkenalkan 

keberadaan potensi dan masalah yang ada pada masyarakat 

tersebut. 

Bidang kehidupan masyarakat yang yang akan dipelajari oleh 

mahasiswa dengan menggunakan pemetaan sosial adalah: 
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1. Bidang politik dan pemerintahan lokal 

2. Bidang ekonomi 

3. Bidang pendidikan 

4. Bidang kesehatan 

5. Bidang budaya dan keagamaan 

 

Dalam melakukan pemetaan sosial, mahasiswa melakukan juga 

aktivitas orientasi terhadap kehidupan masyarakat. Orientasi 

merupakan aktivitas yang dilakukan untuk memahami dan 

menghayati kondisi kehidupan masyarakat dimana mahasiswa KKN 

akan tinggal. Orientasi ini tidak hanya ditujukan untuk agar dapat 

menyesuaikan diri dengan kehidupan masyarakat selama 

melaksanakan KKN, namun untuk menimbulkan kesan yang kuat 

kepada diri induvidu mahasiswa dalam rangka belajar bersama 

masyarakat. Untuk itu, orientasi terhadap kehidupan masyarakat 

akan difokuskan pada pranata sosial masyarakat serta dinamika dan 

permasalahan yang ada di dalamnya. 

 

Secara operasional, orientasi mahasiswa terhadap berbagai bidang 

kehidupan masyarakat dilakukan terhadap dua hal utama, yaitu: 

1. Aspek aktivitas masyarakat dalam berbagai bidang 

kehidupannya, dan 

2. Aspek kelembagaan yang terkait dengan aktivitas masyarakat 

dalam berbagai bidang kehidupannya. 

Berdasarkan kepada cakupan bidang kehidupan dan aktivitas 

mahasiswa selama kegiatan KKNM-PPMD Integratif, maka kegiatan 

mahasiswa beserta ruang lingkup garapannya adalah: 
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1. Orientasi Wilayah, mahasiswa mampu mendeskripsikan 

kondisi wilayah dengan melakukan: 

a. identifikasi kondisi sarana-prasana,  

b. identifikasi tataguna lahan,  

c. identifikasi pola pemukiman,  

d. kondisi demografi, dan  

e. kondisi aksesibilitas wilayah. 

2. Orientasi Politik Lokal, terdiri dari: 

a. Mahasiswa mengikuti kegiatan pemerintahan desa dan 

kepemudaan agar dapat mendeskripsikan: 

1) administrasi dan pelayanan pemerintah desa,  

2) Kegiatan kepemudaan dan kelembagaan lokal 

3) program pembangunan yang dilaksanakan melalui 

pemerintah desa,  

4) program-program yang pernah dilakukan: 

keberhasilan dan kegagalannya 

b. Mahasiswa menelaah kondisi kelembagaan lokal untuk 

mendeskripsikan: Badan Perwakilan Desa, Karang 

Taruna, PKK,  

c. Mahasiswa memetakan stakeholder lokal:  Tokoh 

masyarakat, Pemuda, Perempuan 

3. Orientasi Ekonomi dan Mata Pendaharian terdiri dari: 

a. Mahasiswa melibatkan diri dalam aktivitas ekonomi 

lokal seperti: berdagang, bertani, berkebun, dll. 

b. Mahasiswa dapat mendeskripsikan kondisi berbagai 

lembaga ekonomi di daerah tersebut seperti: pasar, 

lembaga perkreditan, kelompok tani, koperasi. 

4. Orientasi Pendidikan, meliputi: 
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a. Mahasiswa mendeskripsikan kondisi pendidikan 

masyarakat, terutama pendidikan anak-anaknya, yang 

mencakup: proses pendidikan yang terjadi di sekolah 

dan di masyarakat, tingkat partisipasi sekolah, serta 

masalah pendidikan yang terdapat dalam masyarakat. 

b. Mahasiswa mendeskripsikan proses sosialisasi keluarga 

dan masyarakat menyangkut berbagai nilai dan norma, 

kondisi sarana dan prasarana sekolah, jenis dan 

ketersediaan sarana pendidikan di masyarakat, 

aksesibilitas masyarakat terhadap sekolah, dll.  

5. Orientasi Pola Hidup Sehat, terdiri dari 

a. Mahasiswa akan dapat merasakan kondisi kesehatan 

lingkungan dan berbagai fasilitas kesehatan yang 

dimiliki masyarakat, serta mempelajari kondisi derajat 

kesehatan masyarakat dalam berbagai aspek. 

b. Mahasiswa mempelajari lembaga-lembaga pelayanan 

kesehatan sehingga dapat mendeskripsikan keadaan 

puskesmas, posyandu, pos pelayanan kesehatan, serta 

kader-kader kesehatan. 

c. Mahaiswa juga akan mampu mendeskripsikan kualitas, 

kuantitas, dan jangkauan pelayanan kesehatan dari 

setiap lembaga pelayanan kesehatan yang ada. 

6. Orientasi Kehidupan agama masyarakat, meliputi:  

a. Mahasiswa melibatkan diri dalam  berbagai kegiatan 

keagamaan  

b. Mahasiswa mempelajari lembaga-lembaga keagamaan 

seperti aktivitas pengajian, DKM, Remaja Mesjid dan 

dinamika didalamnya sehingga mendeskripsikan 
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kondisi dan dinamika pergeseran norma-norma dalam 

masyarakat yang mempengaruhi kehidupan 

keagamaan. 

7. Orientasi Budaya Masyarakat, terdiri dari: 

a. Mahasiswa melibatkan diri dalam kehidupan sosial 

budaya masyarakat, sehingga dapat mengidentifikasi 

kebiasaan-kebiasaan dan adat istiadat masyarakat. 

b. Selain itu, mahasiswa juga dapat terlibat dalam aktivitas 

kesenian daerah yang sifatnya khas serta 

menginventarisir kesenian lokal dalam berbagai bentuk. 

c. Mahasiswa merasakan sendiri norma-norma yang 

berlaku dalam masyarakat sehingga dapat 

mendeskripsikan efektivitas norma tersebut bagi 

kehidupan masyarakat secara keseluruhan dan 

bagaimana norma-norma tersebut dipertahankan. 

Materi kegiatan tersebut akan dapat memandu mahasiswa 

dalam belajar dari masyarakat. Keterlibatan mahasiswa dalam 

kehidupan keseharian masyarakat akan memberikan 

pemahaman yang lebih kuat. Orientasi terhadap kehidupan 

masyarakat melalui aspek kegiatan masyarakat dan 

kelembagaannya akan memberikan gambaran lengkap 

mengenai kehidupan masyarakat. 
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3. PEMETAAN SOSIAL WILAYAH PERDESAAN 
 

 

3. 1. Pengertian Pemetaan Sosial 

Dalam pertemuan ini selain mempelajari dan membahas tentang 

pemetaan fisik, sosial, dan ekonomi di perdesaan, juga akan 

dibahas dan dilakukan simulasi tentang teknik pendekatan pada 

masyarakat yang dikenal dengan Participatory Rural Apraisal 

(PRA) 

Apa itu pemetaan, dan Apa kegunaan mempelajari pemetaan? 

Menurut para akhli seperti Robert Chambers, 1992; MC 

Murtry,1995; Suharto 2005, pada intinya mereka 

mengungkapkan bahwa pemetaan sosial adalah suatu proses 

pengumpulan informasi, pada suatu wilayah yang akan 

menggambarkan tentang potensi, peluang dan kendala baik 

fisik, sosial bahkan ekonomi yang berfungsi untuk pengambilan 

keputusan dalam pembangunan masyarakat di wilayah tersebut. 

Atau dengan pemetaan kita dapat memperoleh informasi/ data 

mengenai peta demografi (jumlah dan komposisi penduduk) 

,geografi (tofografi, aksessibilitas, kesuburan lahan dll), psiografi 

(nilai-nilai yang dianut). 

Pemetaan wilayah ini bisa dilakukan dengan menggunakan 

berbagai metode pendekatan. Bank Dunia pada Tahun 2002 

mengemukakan ada tiga metode pendekatan sosial yang biasa 

digunakan dalam pemetaan, yaitu  (1) Survei Formal, (2) Rapid 

Apraisal, (3) Participatory Apraisal. 

(1) Survei Formal 

Yaitu proses pengumpulan data/ informasi melalui  sampel 

atas populasi, dengan menggunakan daftar pertanyaan 

semi terstruktur (questioner). 

Ada beberapa metode survei formal yaitu 
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(1) Survei Rumah Tangga Beragam–Topik (Multi-Topic 

Houschold Survey) metode ini sering disebut sebagai 

survei Pengukuran Standar Hidup atau living standards 

Measurement Survey (LSMS) survei ini merupakan suatu 

cara pengumpulan data mengenai berbagai standar 

hidup secara terintegrasi, seperti: pengeluaran, 

komposisi rumah tangga, kesehatan dll. 

(2) Questioner Indikator Kesejahteraan Inti (Core Welfare 

Indicators Questionnare atau CWIQ) Metode ini 

merupakan sebuah survei rumah tangga yang meneliti 

perubahan-perubahan indikator sosial, seperti akses, 

penggunaan dan kepuasan terhadap pelayanan sosial 

dan ekonomi. Metode ini merupakan alat yang cepat 

dan efektif untuk mengetahui rancangan kegiatan 

pelayanan bagi masyarakat miskin. Jika hal ini 

dilakukan tiap tahun pada orang yang sama, bisa 

memonitor keberhasilan suatu kegiatan. 

(3) Survei Kepuasan Klien (Client Satisfiction Survey). Survei 

ini digunakan untuk meneliti efektifitas atau 

keberhasilan pelayanan pemerintah berdasarkan 

pengalaman atau aspirasi klien  (penerima pelayanan). 

Metode yang sering disebut sebagai service delivery 

survey ini mencakup penelitian mengenai hambatan-

hambatan yang dihadapi penerima pelayanan dalam 

memperoleh pelayan publik, pandangan mereka 

tentang kualitas pelayanan, serta kepekaan petugas-

petugas pemerintah. 
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(4) Kartu laporan Penduduk (Citizen Report Cards) teknik 

ini sering digunakan oleh LSM, penelitian difokuskan 

pada tingkat korupsi yang ditemukan oleh penduduk 

biasa. Penemuan ini kemudian dipublikasikan secara 

luas dan dipetakan sesuai dengan tingkat dan wilayah 

geografis. 

(5) Laporan statistik, pekerja sosial dapat melakukan 

pemetaan sosial berdasarkan hasil laporan statistik 

mengenai permasalahan sosial seperti jumlah orang 

miskin , desa tertinggal status gizi, tingkat buta huruf 

dll. 

 

3.2.  Rapid  Apraisal . 

Metode ini digunakan sebagai jawaban atas kelemahan dari 

metode yang lain terkait dengan hasil, waktu , biaya tinggi, dan 

keandalan data karena kesalahan sampling.   Metode ini 

meliputi : 

-Wawancara informan kunci, (wawancara mendalam atau semi 

terstruktur, terhadap individu yang dianggap memiliki 

pengalaman tertentu terhadap suatu masalah atau keadaan 

wilayahnya) 

 -diskusi kelompok terarah (focus group Dication atau FGD), 

(diskusi yang melibatkan beberapa orang yang memiliki 

kesamaan latar belakang tofik kajian dan difasilitasi oleh 

fasilitator. Fasilitator menginisiasi, mencatat proses dan 

informasi selama diskusi , memfasilitasi alat baru. FGD dapat 

mengidentifikasi masalah, kebutuhan dan alternatif solusi); 
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 -wawancara kelompok masyarakat., (wawancara terstruktur 

difasilitasi fasilitator, teknisnya fasilitator melemparkan 

serangkaian pertanyaan kepada kelompok masyarakat); 

Pengamatan langsung, yaitu mengadakan kunjungan langsung 

ke lapangan, dan mengamati, serta mencatat setiap aktivitas.; 

dan survei kecil menggunakan daftar pertanyaan kepada 

kelompok kecil masyarakat. 

     3.3.  Participatory Apraisal. 

Metode yang digunakan dalam pendekatan pembangunan di 

masyarakat dengan melibatkan semua pemangku kepentingan 

baik secara emosi, maupun fisik agar tumbuh rasa pemilikan 

terhadap kegiatan tersebut. 

Metode ini meliputi Participatory Rural Apraisal (PRA) 

(sekelompok pendekatan dan metode yang memungkinkan 

masyarakat desa untuk saling berbagi, meningkatkan dan 

menganalisis pengetahuan mereka tentang kondisi desa dan 

kehidupan mereka, membuat rencana tindak; Stakeholders 

Analysis (analisis terhadap peserta dalam suatu program 

tentang isu-isu yang muncul); Benneficiary Assessment 

(mengidentifikasi masalah sosial yang melibatkan konsultasi 

secara sistematis dengan para penerima layanan sosial, dengan 

tujuan untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan dan 

merancang inisiatif guna meningkatkan layanan);  Monitoring 

and evaluation Participatif (kegiatan melibatkan semua unsur 

masyarakat mengumpulkan semua informasi, dan 

mengidentifikasi masalah serta merumuskan dalam mencari 

solusi pemecahan masalah) 
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3.4.  Participatory Rural Appraisal (PRA) Dalam Praktek. 

Salah satu kegiatan penting yang harus dilakukan mahasiswa 

KKNM adalah melakukan analisis situasi atau pengkajian terhadap 

keadaan desa yang menjadi tempat atau lokasi kegiatan KKNM.  

Kegiatan pengkajian ini sangat penting, karena akan menjadi dasar 

bagi penyusunan hasil kegiatan belajar dari masyarakat yang 

dilaksanakan sesuai dengan desa tempat lokasi KKNM masing-

masing. 

Participatory rural Apraisal (PRA) sering diartikan sebagai 

pengkajian perdesaan secara partisipatif. Yaitu suatu pendekatan 

dan kumpulan teknik untuk memberdayakan masyarakat dalam 

menganalisa, mengembangkan dan berbagi pengetahuan, 

berencana dan bertindak dengan baik. 

Dengan Partisipasi yang sering diartikan sebagai keikut sertaan, 

timbul pertanyaan siapa yang ikut serta, dan dalam kegiatan siapa. 

Kalau cita-cita PRA itu adalah kegiatan pembangunan di perdesaan 

dimiliki sendiri oleh orang/masyarakat desa maka yang ikut serta 

itu adalah orang lain. Oleh karena itu dalam PRA ini akan terjadi 

proses pengalihan peran orang luar ke orang dalam, sehingga orang 

luar hanya sebagai fasilitator. 

Aspek-aspek kehidupan masyarakat yang dianalisis atau dikaji 

tergantung kepada kebutuhan.  Aspek-aspek tersebut secara umum 

meliputi: (1) perekonomian masyarakat seperti mata pencaharian 

baik pertanian maupun bukan pertanian, potensi sumber daya alam 

dan sumber daya manusia; (2) kehidupan sosial-budaya masyarakat 

seperti adat-istiadat, agama dan organisasi masyarakat; dan (3) 

pendidikan, kesehatan dan aspek lainnya seperti program 

pembangunan yang ada di desa.    
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Hasil analisis atau pengkajian ini dapat berupa: (1) sejumlah 

informasi tentang keadaan atau kondisi berbagai aspek kehidupan 

desa; (2) sejumlah masalah atau kebutuhan yang dirasakan oleh 

masyarakat; (3) sejumlah potensi lokal yang bisa dimanfaatkan 

sebagai sumber daya pengembangan kegiatan masyarakat; dan (4) 

gambaran keadaan program pembangunan di desa. 

Dalam PRA terdapat 3 sifat khas dalam pelaksanaannya, pertama, 

informasi disampaikan secara visual, bisa dalam bentuk gambar, 

grafik, sketsa, foto dll; kedua fasilitator harus memiliki perilaku 

yang terbuka, dan mau mendengarkan pendapat masyarakat, agar 

tercipta hubungan yang akrab dan setara, tidak saling mendominasi 

dalam pengambilan keputusan; ketiga menggunakan metode dan 

teknik yang sesuai dengan tujuan dan keperluan pembagian serta 

kondisi pelaksanaannya. Untuk itu perlu memperhatikan prinsip 

trianggulasi dalam penggalian data dan informasi. 

 

Beberapa prinsip PRA yang perlu diperhatikan dalam praktek 

penerapannya, yaitu: 

1. Belajar dari Masyarakat (saling belajar dan saling berbagi 

pengetahuan) 

Prinsip dasarnya, bahwa masyarakat lebih tahu tentang kondisi 

lingkungannya, artinya masyarakat tahu masalah yang ada di 

lingkungannya, dan masyarakatpun dengan berbagai 

keterbatasannya memiliki pengetahuan untuk mengatasi 

masalah tersebut, Orang luar sebagai fasilitator memiliki 

informasi inovasi/teknologi yang mungkin bisa membantu 

dalam pemacehan masalah tersebut. Di sini harus terbangun 

dialog diantara pengetahuan tadi yang mungkin berbeda 
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orientasi, dengan harapan menghasilkan pengetahuan baru 

yang sangat relevan dengan perkembangan kebutuhan. 

2. Masyarakat sebagai pelaku Utama 

Masyarakat yang paling memahami kondisi, maka selayaknya 

mereka ditempatkan sebagai pelaku dan atau nara sumber 

dalam pengumpulan data dan informasi. Masyarakat sebagai 

subjek dalam pembangunan, orang luar bertindak sebagai 

pemandu ( memiliki sifat sabar, dan memberi kesempatan 

kepada masyarakat untuk mengungkapkan informasi dan 

pendapatnya) dan sebagai Fasilitator (bersikap rendah diri, 

memberi kesempatan kepada masyarakat untuk mendominasi 

kegiatan) 

3. Pemandu berasal dari berbagai latar belakang yang berbeda. 

Permasalahan yang dihadapi masyarakat cukup rumit dan 

kompleks, serta menyangkut berbagai aspek. Sebaiknya yang 

menjadi fasilitator berasal dari latar belakang yang berbeda 

dalam pendidikan, pengalaman, dan keahlian. 

4. Pelaksanaan yang flexible/luwes/tidak kaku 

Pelibatan masyarakat dalam kegiatan harus memperhatikan 

waktu yang tersedia atau harus hasil kesepakatan dengan 

masyarakat. Bukan hanya waktu yang harus diperhatikan tapi 

juga cakupan informasi harus disesuaikan dengan sumber 

informasi, dan teknik yang digunakan harus disesuaikan dengan 

kondisi masyarakat, dan lapangan. 

5. Santai informal dan kekeluargaan 

Optimalisasi hasil sangat dipengaruhi oleh penerimaan tim 

(masyarakat) terhadap tim pemandu/ fasilitator. Suasana 
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kekeluargaan yang terbangun diantara pemandu dengan 

masyarakat sangat membantu dalam memperoleh informasi. 

6. Informasi yang optimal 

Pelaksanaan PRA menitik beratkan pada pengumpulan dan 

pengkajian data/informasi yang betul-betul menyangkut  

masalah yang dihadapi secara jelas dan menyeluruh. 

7. Rujuk- Silang Informasi 

Ke akurasian data/informasi harus benar-benar diperhitungkan, 

ini penting dalam pengkajian masalah, pemecahan masalah dan 

menentukan rencana tindak. Dalam PRA biasanya dilakukan 

proses trianggulasi. 

8. Keterlibatan Semua Kelompok Masyarakat. 

Dalam proses PRA harus melibatkan semua kelompok 

masyarakat, tidak segelintir masyarakat, karena terkait dengan 

kegiatan pengambilan keputusan dalam perencanaan, 

pelaksanaan, dan monitoring serta  evaluasi. 

9. Belajar Dari Kesalahan 

Kesalahan dalam pengkajian dan penggalian data/informasi 

kemungkinan selalu terjadi, tapi yang penting kita harus selalu 

mencatat kesalahan yang terjadi tersebut, untuk dievaluasi dan 

memperbaikinya. 

10. Pengkajian Hasil di lapangan 

Hasil pengkajian sampai kepada penyusunan rencana tindak 

sebaiknya dilakukan di lapangan sesuai dengan kemampuan 

masyarakat. Hal ini penting agar semua yang di inginkan 

termasuk tujuan program berdasarkan kebutuhan masyarakat. 

Selain itu apabila dilakukan bersama-sama dengan masyarakat 

bias hasilnya tidak akan terjadi. 
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11. Keberlajutan  

Kegiatan PRA bukan hanya sampai kepada pengumpulan dan 

pemetaan data, tapi harus sampai pola tindak dan monitorting 

evaluasi. Apa yang kita lakukan mungkin akan selalu bergeser 

karena keadaan,  oleh karena itu adanya monev, merupakan 

langkah untuk selalu memperbaiki keadaan. 

 

3.5. Langkah-langkah Pengkajian Desa 

Secara garis besar proses pengkajian keadaan desa untuk 

penjajagan kebutuhan terdiri atas: 

1. Persiapan kajian desa 

Langkah-langkah yang dilakukan di dalam tahap persiapan ini 

adalah:  

a.Konsolidasi dan pembentukan tim-tim kecil pada kelompok 

mahasiswa yang mengikuti KKNM di tingkat desa. Pada tahap 

ini sebaiknya kelompok mahasiswa di tingkat unit desa ini 

sudah membentuk struktur inti organisasi kelompok, 

khususnya terdiri dari ketua,  sekretaris, dan koordinator atau 

penanggungjawab bidang kajian yang disesuaikan dengan 

aspek-aspek kehidupan masyarakat yang akan dikaji. Untuk 

membangun kerjasama di kelompok diharapkan para anggota 

kelompok dapat menyamakan pandangan atau persepsi atas 

tujuan pengkajian dan atas aspek-aspek apa saja dari 

kehidupan masyarakat yang akan dikaji.   

b. Penetapan waktu,  tempat dan sumber informasi 

Sesuai dengan tahapan kegiatan KKNM, biasanya kegiatan 

pengkajian keadaan desa dan kegiatan penyusunan rencana 

program dilakukan pada minggu pertama sampai minggu 

ketiga penyelenggaraan KKNM di lapangan.  Dalam minggu 

pertama ini kelompok mahasiswa KKNM harus dapat dengan 

cermat menyusun kelender kegiatannya berkenaan dengan 
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waktu dan tempat kajian serta .  anggota kelompok 

masyarakat mana yang bisa dijadikan sumber informasi sesuai 

dengan yang dibutuhkan. Anggota kelompok masyarakat ini 

bisa berasal dari lembaga formal seperti dari lembaga 

pemerintahan desa yang mencakup Kepada Desa, Ketua Badan 

Perwakilan Desa, dan Ketua Lembaga Ketahanan Masyarakat 

Desa maupun dari petugas-petugas dinas terkait seperti 

Penyuluh Pertanian Lapangan, Petugas Kesehatan dan tokoh 

masyarakat lainnya.   

      c. Penentuan Jenis informasi 

      Untuk memudahkan pelaksanaan pengkajian keadaan desa, 

mahasiswa yang tergabung dalam Kelompok Mahasiswa 

KKNM di tiap desa dapat berkonsultasi dengan Dosen 

Pembimbing Lapangan (DPL) di dalam menentukan secara 

tentatif jenis informasi yang akan dikaji maupun nara sumber 

yang akan didatangi atau diwawancara. 

   

2. Pelaksanaan kajian desa 

Pelaksanaan kajian desa meliputi langkah-langkah: 

a.   Kedatangan ke lokasi 

Mahasiswa yang tergabung di dalam kelompok di satu desa 

datang ke lokasi KKNM sesuai dengan waktu yang telah 

ditentukan oleh pihak universitas.  Pada hari pertama biasanya 

harus terlebih dahulu mendatangi pihak lembaga 

pemerintahan di tingkat desa, seperti kepala desa atau yang 

mewakilinya.  Pada waktu ini digunakan pula untuk 

menginformasikan langkah-langkah apa yang akan dilakukan 

di dalam minggu pertama sehingga dapat menyusun kegiatan 

untuk KKNM.  Dalam kesempatan inipun dapat digunakan di 

dalam menginformasukan jenis sumber informasi yang 

diperlukan, dan meminta keterangan siapa-siapa saja dari 

petugas dinas terkait  yang dapat dijadikan sumber informasi.  
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Jenis informasi selain bertumpu pada data sekunder seperti 

data keadaan umum wilayah desa dan  program pembangunan 

dari pemerintahan desa setempat, juga dapat dilengkapi 

dengan wawancara langsung dengan anggota kelompok 

masyarakat yang potensial.   

b.   Pengumpulan informasi 

Kegiatan pengumpulan informasi merupakan langkah utama 

di dalam pelaksanaan kajian desa.  Pada kegiatan ini dilakukan 

pengumpulan berbagai data atau informasi yang dibutuhkan 

sebagaimana yang telah direncanakan sebelumnya.  Informasi-

informasi yang dikumpulkan dapat bersumber dari data 

sekunder yang ada di tingkat pemerintahan desa setempat 

seperti keadaan umum wilayah, keadaan mata pencaharian 

penduduk dan hal-hal lain yang spesifik yang bisa diperoleh 

dari data monografi desa.  Data lainnya yang perlu 

dikumpulkan adalah berbagai kegiatan pembangunan yang 

dilaksanakan di desa setempat, yang bisa mencakup bidang 

pendidikan, sosial kemasyarakatan maupun bidang 

kewirausahaan.  Di bidang pendidikan misalnya dapat 

ditelusuri berapa banyak lembaga pendidikan baik formal 

maupun non formal yang ada  desa setempat, bagaimana 

kondisi infrastrukturnya, hambatan-hambatan yang terjadi di 

dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan, apa-apa saja 

yang menyebabkan terjadinya hambatan tersebut serta kira-

kira solusi apa yang dapat diberikan dan dikerjakan oleh 

mahasiswa KKNM.  Di bidang sosial kemasyarakatan antara 

lain dapat ditelusuri bagaimana tingkat pembinaan dan 

layanan kesehatan yang telah dilakukan di desa setempat, hal-

hal apa saja yang menjadi hambatan atau kelemahan di dalam 

melaksanakan kegiatan layanan kesehatan tersebut, kira-kira 

solusi apa yang dapat direkomendasikan oleh mahasiswa 

KKNM.  Hal lainnya yang menyangkut bidang kemasyarakat 
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ini adalah kegiatan pembinaan kepemudaan, berkesenian, 

olah raga, keagamaan maupun yang menyangkut hajat hidup 

dan penghidupan masyarakat.  Dalam hal ini kira-kira bidang 

apa yang dapat direkomendasikan oleh mahasiswa KKNM di 

dalam membantu terciptanya kehidupan sosial masyarakat 

yang lebih baik.  Di bidang kewirausahaan antara lain dapat 

ditelaah  bagaimana keadaan kegiatan ekonomi produktif  di 

tingkat rumah tangga, termasuk berbagai usaha kecil yang ada 

di desa, bagaimana tingkat penerapan teknologi, manajemen 

dan kondisi permodalan, apa saja yang menjadi kelemahan 

utama didalam pengembangan usaha ekonomi produktif 

tersebut, dan kira-kira solusi apa yang dapat 

direkomendasikan oleh mahasiswa KKNM. 

3. Perumusan hasil kajian atau penetapan masalah 

Perumusan hasil kajian adalah kegiatan di dalam menetapkan 

kebutuhan atau masalah  dari masyarakat desa, yang akan 

merupakan bahan untuk membuat rekomendasi untuk 

ditindaklanjuti dengan upaya-upaya fasilitasi yang dilakukan oleh 

pihak luar termasuk melalui kegiatan PKM oleh Dosen pada 

kegiatan KKNM berikutnya. Ada beberapa kriteria yang dapat 

dijadikan patokan di dalam menetapkan prioritas masalah yang 

akan ditetapkan, yaitu: 

a.Kriteria kemendesakan, yakni masalah tersebut mendesak untuk 

segera diatasi , karena kalau tidak diatasi, keadaan akan 

bertambah buruk. 

b. Kriteria masalah utama atau akar masalah, yakni masalah yang 

paling menyebabkan banyak masalah, yang diperoleh dari 

penelaahan hubungan sebab akibat dari berbagai data yang 

diperoleh. 

c. Kriteria kepentingan umum, yakni masalah tersebut 

menyangkut kepentingan orang banyak, artinya bukan 
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merupakan masalah hanya sebagian kecil masyarakat atau 

bagi satu kelompok tertentu dalam masyarakat. 

d. Kriteria ketersediaan potensi (sumber daya), yakni masalah 

tersebut dapat diatasi dengan dengan mengandalkan potensi 

dan sumber daya setempat. 

e. Kriteria menambah pendapatan, yakni masalah tersebut apabila 

diatasi akan membantu peningkatan pendapatan keluarga, 

baik itu bagi pengembangan usaha kembali maupun bagi 

kebutuhan lainnya. 

 

Dari data yang diperoleh baik dari data sekunder maupun 

berdasarkan wawancara dengan nara sumber dan dengan 

memperhatikan penetapan prioritas masalah untuk dipecahkan 

sesuai dengan kriteria yang dipakai, maka masalah-masalah 

tersebut sebaiknya dikelompokkan kembali di dalam masalah 

sesuai dengan cakupan aspek-aspek kehidupan masyarakat yang 

dikaji, termasuk kaitannya dengan tingkat pencapaian IPM di 

desa tersebut.  

 

   3.6. Teknik-teknik PRA, meliputi : 

1. Pemetaan 

Adalah teknik PRA dan merupakan alat analisis untuk 

membantu masyarakat memperoleh gambaran keadaan 

biofisik dan karakteristik suatu wilayah secara menyeluruh. 

Tujuan utamanya adalah untuk mengenali desa, baik dalam 

skala umum atau khusus (bergantung kebutuhan) untuk 

mengetahui sebaran sumber daya, sebaran penduduk, sarana 

prasarana ,batas-batas wilayah , tofografi wilayah, termasuk 

jenis tanah. Sedang secara khusus dengan pemetaan dapat 

diperoleh informasi mengenai dinamika , kecenderungan dan 

arah perkembangan daerah.  
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Kegunaan dari pembuatan peta bersama masyarakat akan 

menumbuhkan keinginan masyarakat untuk lebih mengenal 

daerahnya, dan menumbuhkan kesadaran akan masalah 

yang dihadapi, serta potensi sumberdaya yang dimilikinya, 

yang mungkin dapat digunakan dalam pemecahan masalah 

yang dihadapinya. 

 

 

 

 

 

Mendiskusikan 

keadaan umum 

desa/dusun 

dengan tema 

tertentu 

Menuangkan 

hasilnya ke dalam 

peta desa/dusun 

yang memperlihat-

kan keadaan dusun 

tersebut 

Setahap-demi 
setahap meletakan 
tanda/ simbul suatu 
tempat di hamparan 
kertas 
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2. Penelusuran wilayah (Transek) 

Penelusuran merupakan teknik PRA  sebagai alat analisis 

bagi masyarakat dalam memperoleh gambaran /informasi 

kondisi biofisik dari lokasi sasaran pengamatan secara 

langsung di lapangan , caranya adalah dengan cara berjalan 

menelusuri wilayah  sasaran mengikuti suatu lintasan 

tertentu yang di pilih dan diperkirakan mewakili  gambaran 

umum lokasi pengenalan  (Desa/Dusun). 

Tujuannya adalah untuk menggali informasi yang lebih rinci 

dan menajamkan informasi tentang masalah dan potensi 

yang didapat dari teknik-teknik sebelumnya (pemetaan); 

menggali masalah dan potensi Sumberdaya Lokal secara 

langsung di lokasi oleh masyarakat, dengan difasilitasi oleh 

Tim PRA;  

Ada beberapa bentuk lintasan : 

1.Lintasan Garis Lurus (klasik) lebih cocok untuk 

mengetahui kondisi lingkungan fisik desa/dusun. 

2.Lintasan Garis Kelok (zigzag), lebih cocok untuk 

mengetahui pola usaha, kondisi sosial ekonomi. 

3.Lintasan Berputar (gabungan lintasan lurus dan kelok), 

cocok untuk mengetahui kondisi lingkungan fisik dan 

aspek sosial ekonomi. 

4.Lintasan  Berganda, dilakukan serentak oleh beberapa 

kelompok/team pada waktu yang sama. 

5.Lintasan Mengikuti Tepi Sungai/Saluran Air, untuk 

mengetahui kondisi fisik suatu ekosistem tertentu serta 

fungsi social ekonomi 
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6. Lintasan menyapu, dilakukan untuk melengkapi 

kekurangan dari hasilkegiatan transek sebelumnya. 

Informasi yang dapat digali yaitu tentang kondisi 

lingkungan fisik desa, seperti keutuhan hutan; pola 

usahatani; dan penerapan teknologi. 

 

 

 

3. Sketsa Kebun 

Merupakan teknik PRA dalam menganalisis, berupa 

penggalian informasi melalui penggambaran keadaan kebun 

pada lokasi tertentu dan mencakup beberapa aspek, yang 

berkaitan dengan kegiatan pengelolaan lahan. 

Tujuan dari sketsa kebun ini adalah untuk mendapatkan 

gambaran yang lebih rinci mengenai keadaan kebun dan 

pengelolaan lahan berdasarkan informasi yang bersifat fisik, 
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dan non fisik yang teramati selama kegiatan diskusi 

dilokasi. 

Informasi yang dapat digali, berupa informasi fisik seperti 

pola tanam, luas lahan jenis tanam dll; dan informasi non 

fisik seperti pendapatan, pembinaan dll. 

4. Alur Sejarah 

Teknik PRA yang dirancang untuk mengungkap kembali 

sejarah masyarakat di lokasi tertentu dengan cara 

memaparkan kembali kejadian-kejadian penting dimasa 

lampau.  Kejadian-kejadian tersebut bisa dijadikan bahan 

pertimbangan dalam membuat program ke depan. 

Informasi yang dapat digali, bisa berupa sejarah 

terbentuknya pemukiman, (geneologis atau bukan), 

keberadaan dan pengelolaan sumberdaya alam, 

pembangunan sarana dan prasarana desa dll. 

Adapun sumber informasinya bisa dari tokoh masyarakat, 

atau orang yang dituakan, dari cerita-cerita rakyat, atau dari 

laporan-laporan desa. 
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5. Perubahan dan Kecenderungan 

Mengkaji berbagai kecenderungan dan perubahan keadaan, 

kejadian kegiatan dari waktu ke waktu. Dalam hal ini akan 

terungkap siapa saja yang terlibat dalam berbagai 

perubahan, dan sebab-sebab terjadinya perubahan. 

Informasi kecenderungan dan perubahan ini bisa yang 

terkait dengan aspek geografi, demografi, dan ekonomi. 

 

 

 

6. Kalender Musim 

Kalender musim dapat digunakan untuk memperlihatkan 

perubahan satu variabel terpilih sepanjang tahun atau untuk 

satu jangka waktu tertentu. 

Analisis perubahan permusim bisa dilakukan untuk variabel 

tertentu, perbandingan antar variabel yang sama untuk 

beberapa golongan yang berbeda.  Analisis musiman 

membantu untuk mengidentifikasi masa-masa kritis dalam 
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pelaksanaan kegiatan, ketersediaan sumber daya atau 

serangan penyakit yang mempengaruhi kehidupan di satu 

tempat. Atau bisa untuk mengidentifikasi masalah, dan 

potensi yang perlu dilihat dan di uraikan lebih lanjut untuk 

menentukan kegiatan yang diperlukan. 

 

 

7. Analisa Pola Penggunaan Waktu. 

Analisa pola penggunaan waktu dimaksudkan untuk 

menelusuri/mengkaji sejumlah topik informasi yang 

berkaitan dengan aspek kehidupan petani/kegiatan 

produktif, meliputi kegiatan usaha ekonomi, kegiatan 

rumah tangga, pembagian tugas anggota keluarga dalam 

kurun waktu satu hari. Tujuan dari analisis ini yaitu untuk 

mengetahui gambaran pola pemanfaatan waktu masyarakat 

dalam kesehariannya; pembagian kerja dalam keluarga; 

beban kerja antar anggota keluarga; dan mengetahui waktu 

yang tepat untuk mengadakan kegiatan /pertemuan. 
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Manfaat dari analisis ini kita bisa melihat siapa melakukan 

kegiatan apa. 

8. Analisa Mata Pencaharian 

Teknik ini digunakan untuk merekam dan menganalisa 

aspek-aspek mata pencaharian masyarakat, dan kondisi 

kehidupan ekonomi rakyat. Secara umum analisa ini 

ditujukan untuk mengetahui jenis-jenis pekerjaan 

masyarakat; mengetahui masalah, potensi dan peluang 

secara umum dari sejumlah mata pencaharian. Pada 

tingkatan rumah tangga, untuk mengetahui penghasilan dan 

pengeluaran keluarga dari berbagai kelompok sosial, 

mengetahui jenis-jenis pekerjaan yang dilakukan anggota 

rumah tangga. 
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9. Diagram Venn 

Lembaga-lembaga yang ada di dalam suatu komunitas atau 

wilayah digambarkan dalam bentuk lingkaran. Ukuran dan 

letak lingkaran tersebut mencerminkan penilaian peserta 

PRA menurut kriteria yang sudah disepakati. Biasanya Desa 

atau komunitas dimana PRA dilakukan digambarkan 

sebagai pusat diagram, dan lembaga-lembaga yang berperan 

di dalam komunitas tersebut digambarkan di sekitarnya. 

Jarak antar lingkaran-lingkaran bisa menunjukkan jarak 

secara fisik (jauh dekatnya) atau intensitas hubungan antar 

lembaga.  

Besarnya lingkaran menunjukkan peran yang dirasakan oleh 

masyarakat dari lembaga tersebut terhadap kehidupan 

mereka, semakin besar lingkaran semakin besar peran 

lembaga. Indikator peran biasanya ditentukan oleh 

masyarakat, biasanya manfaat lembaga. 
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10. Pengorganisasian Masalah (analisa pohon) 

Teknik untuk menganalisa hubungan sebab akibat antara 

beraneka ragam unsur dalam suatu lingkungan proyek. 

Bagan analisa masalah yaitu alat berpikir yang dapat dilihat 

untuk menentukan masalah-masalah yang harus 

dipecahkan dan disusun dalam jenjang yang logis. 

A. Pohon masalah ini berguna untuk menentukan sebab 

akibat antara berbagai masalah yang harus dipecahkan oleh 

projek; berbagai harapan yang harus dicapai proyek; untuk 

menentukan pilihan antara berbagai kemungkinan projek 

dengan mempertimbangkan berbagai harapan, yang harus 

dicapai berdasarkan pikiran yang logis. 

Empat langkah untuk membuat pohon masalah: 

1. Masalah pokok (tentukanlah masalah yang harus  

dipecahkan dalam beberapa perkataan) 

2. Akibat (masalah) dan Sebab (masalah), buatlah daftar 

tentang masalah-masalah lain yang diakibatkan oleh 

masalah tersebut, masalah–masalah lain yang 

menyebabkan masalah tersebut. 

3. Jenjang sebab akibat yang logis (susunlah masalah-

masalah dimaksud dalam jenjang yang menggambarkan 

hubungan sebab-akibat logis) 

4.   Masalah tambahan (isilah kekosongan diantara masalah-

masalah termaksud dengan masalah-masalah tambahan.  

B. Pohon Harapan 

Menggambarkan hubungan antara harapan-harapan yang 

harus dicapai dan disusun dalam jenjang sebab akibat yang 

logis. 
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C. Pohon Alternatif  

Yaitu alat berpikir yang dapat dilihat untuk menentukan 

pilihan antara berbagai kemungkinan harapan dengan 

mempertimbangkan berbagai harapan yang harus dicapai 

berdasarkan pemikiran logis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produksi makanan 
ringan belum optimal

Inovasi produk rendah

Pemahaman alat 
produksi rendah

Keterampilan rendah

Tidak ada pelatihan

Biaya produksi mahal

Harga bahan baku mahal
Harga bahan bakar  
dirasakan tinggi

Bahan baku import

Bahan baku produk 
lokal kurang

Daya beli terhadap BBM 
rendah

Kekurangan modal 
usaha

Peralatan tidak optimal

Kapasitas SDM rendah

Pendidikan formal dan 
informal kurang

Kurang dalam 
perencanaan usaha

Tidak memiliki 
perencanaan 

pengembangan usaha

Pengelolaan usaha tidak 
teratur

Produk kurang laku

Daya saing dengan 
produk sejenis rendah

Banyak barang sisa 
dengan harga jual rendah

Kemasan kurang 
menarik

Pengetahuan nilai gizi 
dan kesehatan rendah

Volume penjualan 
menurun

Biaya produksi dengan 
volume produksi tidak 

seimbang

Pengusaha rugi

Tidak dapat memenuhi 
kebutuhan pasar

Tidak mampu membayar 
pinjaman

Tidak bisa menabung Tidak bisa berinvestasi

Usaha tutup

Pengangguran 
meningkat

Kesejahteraan rendah

Pengetahuan dan 
keterampilan kemasan 

rendah
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11. Matriks Ranking 

Mengkaji dan mendiskusikan aspek-aspek dari sejumlah 

topik yang diberi kriteria-kriteria, pembanding diberi nilai 

berdasarkan skala nilai dituangkan dalam berbagai 

peringkat. 
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4. Wawasan Sosial Kemasyarakatan dan Pendekatan Sosial 
 

 

4.1. Pendahuluan 

“Dimana bumi diinjak, disitu langit dijunjung”. Demikian pepatah 

mengajarkan kepada kita mengenai etika hidup di tempat orang lain 

bahwa setiap orang harus bisa menyesuaikan diri dengan nilai dan 

norma yang berlaku dalam sebuah masyarakat jika berada dalam 

masyarakat tersebut.  Setiap orang yang hidup di tempat orang lain 

dituntut untuk dapat menyesuaikan diri dengan tata aturan yang 

berlaku dalam masyarakat tersebut agar dapat diterima sebagai 

bagian dari masyarakat. Sebagai konsekuensinya, kita harus 

mempelajari berbagai aspek yang dalam masyarakat tersebut. 

Terlebih lagi bila akan melakukan kegiatan di dalam masyarakat, 

maka menjadi suatu keharusan bagi kita sebagai orang luar untuk 

dapat memahami dengan sebaik-baiknya keadaan sosial dan budaya 

masyarakat tersebut. 

 

Dalam kegiatan KKNM, mahasiswa dituntut untuk melakukan 

berbagai pendekatan di dalam rangka lebih memahami keadaan 

masyarakat tempat lokasi kegiatan KKNM tersebut dilaksanakan.  

Pendekatan yang perlu dilakukan dalam hal ini adalah: (1) 

melakukan proses pemahaman keadaan masyarakat, dan (2) 

melakukan pendekatan sosial.   Proses pemahaman keadaan 

masyarakat pada dasarnya adalah upaya kita di dalam lebih 

memahami keadaan sosial dan budaya masyarakat dengan di 

dasarkan pada analisis terhadap unsur-unsur  masyarakat sebagai 

bagian dari suatu sistem sosial dan proses-prosesnya.  Pendekatan 
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sosial adalah pendekatan yang dilakukan di dalam rangka menjalin 

komunikasi dan menumbuhkan partisipasi dari masyarakat. 

 

4.2. Unsur-unsur Masyarakat 

Dalam memahami masyarakat ada beberapa konsep dasar yang 

perlu diketahui, yaitu: 

1. Masyarakat 

a. Masyarakat  adalah kesatuan hidup manusia yang 

berinteraksi  menurut suatu sistem adat-istiadat tertentu 

yang bersifat kontinu dan yang terikat oleh suatu rasa 

identitas bersama. 

b. Masyarakat didefinisikan sebagai suatu kesatuan hidup 

manusia, yang menempati suatu wilayah nyata, dan yang 

berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat, serta yang 

terikat oleh suatu rasa identitas komunitas. 

Segi statis masyarakat: Struktur Masyarakat,  yang merujuk 

pada adanya susunan dari  posisi, status, dan peranan anggota 

dari masyarakat tersebut. 

Segi dinamis: Fungsi Masyarakat, yang merujuk pada peranan 

yang harus dijalankan dari posisi atau kedudukan dari tiap 

anggota masyarakat  tersebut. 

 

2. Struktur Sosial 

Menurut Veeger (1992) struktur sosial merujuk pada pola 

interaksi tertentu yang kurang lebih tetap dan mantap, yang 

terdiri dari jaringan relasi-relasi sosial hirarkis dan pembagian 

kerja tertentu dan ditopang oleh kaidah-kaidah, peraturan-

peraturan, dan nilai-nilai budaya. 
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Struktur sosial suatu masyarakat meliputi berbagai kelompok 

yang terjadi dari orang banyak dan meliputi pula lembaga-

lembaga di dalam mana orang banyak tadi ikut ambil bagian.  

Dalam hal ini lembaga-lembaga sosial atau kemasyarakatan itu 

adalah segala perbuatan, cita-cita dan perlengkapan kebudayaan 

yang mempunyai  sifat kekal serta yang bertujuan untuk 

memenuhi kebutuhan masyarakat. 

Struktur sosial suatu masyarakat  dapat digambarkan:  

(1) Sebagai  jaring-jaring  sejumlah “relasi sosial” dan 

“hubungan sosial” di dalam suatu pola atau kombinasi yang 

agak mantap unsur-unsurnya seperti misalnya tergambar dari 

suatu “jarak sosial”, suatu bentuk “integrasi” dan suatu jenis 

perbedaan “tingkatan” yang terdapat di antara pelaku-

pelakunya dalam relasi dan hubungan sosial itu. 

Terjalinnya relasi sosial di sini dimaksudkan sebagai sejumlah 

kegiatan-kegiatan interaksi antara pelaku-pelaku tertentu, dapat 

menjadi pola yang stabil atau mantap dan menjadi rutin atau 

standar serta akhirnya dapat  dikatakan mengikuti pola yang 

stabil; dalam hal ini para pelaku masing-masing  mengikuti 

suatu cara bertindak yang mantap.  

Istilah hubungan sosial menunjuk kepada segi subjektif , yaitu 

aspek sikap dari para pelaku atau subjek yang bersangkutan 

yang dipelihara oleh proses komunikasi.  Istilah relasi sosial 

menunjuk kepada aspek interaksi yang objektif (dapat 

ditangkap atau dicatat sebagai secara lebih nyata oleh orang 

yang tidak menjadi pelaku). 

Istilah-istilah jarak sosial, integrasi sosial dan tingkatan sosial 

menggambarkan  dimensi-dimensi sosial stuktural.  Hubungan 
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sosial dan relasi sosial berlangsung karena terjadinya  soal-soal 

yang pokok di antara para pelaku interaksi dan komunikasi itu 

melalui tiga buah aspek yang berupa pikiran atau pendapat, 

perasaan dan kemauan, yang ditunjukkan oleh dimensi-dimensi 

sosial sruktural tersebut.   Pengertian jarak sosial menunjuk 

kepada  kemungkinan relasi atau hubungan sosial antara para 

pelaku  tertentu, mengingat sampai  berapa jauh orang-orang itu 

atau kelompok itu dapat bertemu.  Jarak sosial dapat diukur dari 

ciri-ciri: frekuensi  interaksi antara para pelaku: persesuaian 

pikiran atau pendapat antara pelaku dalam soal-soal 

pokok,khususnya mengenai mengenai mereka satu sama lain; 

intensitas perasaan para pelaku dalam soal-soal pokok, 

khususnya terhadap diri mereka  satu sama lain; serta kekuatan , 

kemauan antar para pelaku itu. 

Pengertian integrasi sosial menunjuk kepada besar-kecilnya 

keselarasan  atau harmoni  di dalam proses-proses sosial  dan 

dapat diukur meliputi ciri-ciri: koordinasi  dari interaksi-

interaksi antara para pelaku;  konvergensi  pikiran antara para 

pelaku tersebut mengenai  soal-soal pokok; serta kemauan untuk 

berkoordinasi, kemauan untuk bekerja sama  di antara para 

pelaku. 

Pengertian tingkatan sosial  mengandung ciri-ciri: arah sepihak 

dalam hal interaksi para pelaku; pemikiran atau pendapat yang 

membedakan antara para pelaku tersebut, siapa yang lebih 

tinggi dan siapa yang lebih rendah kedudukannya dalam soal-

soal penting; perasaan  yang satu terhadap yang lain berupa 

perbedaan siapa yang lebih (superior) dan siapa yang kurang 

(inferior) dalam soal-soal yang penting; serta kemauan untuk 
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berinisiatif atau mengikuti inisiatif orang lain dalam hal-hal 

yang penting. 

(2) Sebagai kombinasi atau susunan sejumlah “posisi” sosial 

yang berhubungan dan saling mengisi.  Pengertian posisi sosial 

menggambarkan titik-titik pusat atau pertemuan sejumlah relasi 

dan hubungan sosial yang berpusat atau bertemu pada diri para 

pelaku tertentu yang berintegrasi atau berkomunikasi.  

Berdasarkan fungsi-fungsi tertentu dari pada interaksi yang 

menjadi ciri pelaku-pelaku tertentu, kita dapat membedakan 

sejumlah posisi yang berbeda.  Misalnya yang berfungsi 

memimpin menduduki posisi pemimpin atau yang berfungsi 

mengikuti  menduduki posisi pengikut 

3. Interaksi Sosial (bentuk umum proses sosial) 

a. Tanpa interaksi sosial tidak akan mungkin ada kehidupan 

bersama 

b. Hubungan-hubungan sosial yang dinamis, yang 

menyangkut hubungan antara orang perorangan, antara 

kelompok-kelompok manusia, maupun antara orang 

perorangan dengan kelompok manusia” 

 Berlangsungnya  suatu proses interaksi  dapat didasarkan pada 

berbagai faktor antara lain faktor imitasi, sugesti, identifikasi 

dan simpati.  Syarat terjadinya interaksi  adalah: (1) adanya 

kontak sosial dan (2) adanya komunikasi.  Bentuk-bentuk 

interaksi sosial  dapat berupa Kerjasama (cooperation), 

persaingan (competition), dan pertentangan atau pertikaian 

(conflict) 

4. Pranata Sosial (lembaga kemasyarakatan) 

 

Buku Materi Pembekalan KKNM-PPMD Integratif Unpad                                                                           
48 
 

 
a. ... Suatu ‘pola regulatif untuk interaktif’, yang kurang lebih 

mantap, dan terdiri dari sejumlah kaidah atau peraturan, 

nilai, ideologi, dan sebagainya. 

b. Fungsi: 

i. Pedoman bagi anggota masyarakat untuk bertingkah 

laku dan bersikap 

ii. Menjaga keutuhan masyarakat 

iii. Memberikan pegangan kepada masyarakat untuk 

mengadakan pengendalian sosial (social control) 

c. Wujud konkritnya adalah ASOSIASI.  Sebagai contoh 

koperasi  merupakan lembaga kemasyarakatan, sedangkan 

Koperasi  Uni Desa  X  adalah asosiasi.  

5. Sistem Sosial 

a. Menekankan sifat saling hubungan dan saling 

ketergantungan unsur-unsur struktural dalam kehidupan 

manusia. 

b. Sistem Sosial mengandung unsur-unsur yang bersifat self 

maintaining and stabilizing (memelihara dan melestarikan 

diri) 

c. Elemen-elemen atau unsur-unsur  sistem sosial  mencakup: 

(1) Tujuan (end atau objectives); apa yang ingin dicapai, 

selalu dinyatakan secara eksplisit, pada beberapa hal 

tujuan dinyatakan dengan istilah kebutuhan (needs). 

(2) Kepercayaan (belief); merupakan anggapan yang 

diterima sebagai hal benar atau tidak benar. 

(3) Sentimen atau perasaan (sentiment); terjalin erat dengan 

kepercayaan dan bersifat ekpresif dan memperlihatkan 

apa yang dirasa atau “what we feel” tentang alam. 
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(4) Norma-norma (norm); merupakan aturan atau tata 

tertib yang dipatuhi oleh warga sistem sosial. 

(5) Sanksi (sanction); dapat merupakan suatu pujian atau 

ganjaran bagi warga yang mematuhi norma-norma dan 

merupakan suatu hukum bagi warga yang tidak 

mematuhi norma-norma  yang telah diterima oleh 

warga system sosial. 

(6) Status peranan (Status-roles);  status atau kedudukan 

merupakan tempat  atau posisi seseorang , sedangkan 

peranan (role) merupakan aspek yang dinamis dari 

status. 

(7) Kekuasaan (power); adalah kesanggupan untuk 

menguasai orang lain.  Ada dua komponen penting, 

yaitu wewenang (authority) dan pengaruh (influence).  

Wewenang adalah hak yang dibenarkan kepada 

seseorang untuk mempengaruhi  orang lain.  Pengaruh 

merupakan suatu kesanggupan untuk mengontrol orang 

lain tidak menggunakan wewenang. 

(8) Derajat sosial atau lapisan sosial (sosial rank); derajat 

sosial menghasilkan  suatu strata dalam masyararat 

yang biasa disebut dengan lapisan sosial (social 

stratification).  Lapisan sosial adalah sebagai akibat 

kedudukan sosial atau social position. 

(9) Fasilitas (facilities); adalah alat-alat, harta, barang-

barang atau kemudahan-kemudahan lainnya yang 

tersedia dan digunakan dalam sistem sosial tersebut 

untuk mencapai tujuannya 
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(10)  Wilayah (territoriality); adalah ruang tempat sistem 

sosial tersebut bertahan.  

6. Sosialisasi dan Proses Pemasyarakatan 

a. Disebut juga proses pemasyarakatan 

b. Suatu proses belajar mengajar yang melaluinya seorang 

individu belajar menjadi anggota masyarakat 

c. Proses sosialisasi terjadi melalui penanaman nilai-nilai dan 

pola perilaku yang harus dimasyarakatkan kepada 

individu, dan melalui pengembangan diri individu tersebut 

(kesadaran dan tanggung jawab) 

d. Proses sosialisasi akan berhasil bila individu tersebut 

melakukan internalisasi 

7. Stratifikasi Sosial (lapisan sosial) 

a. Penempatan orang dalam kedudukan bertingkat-tingkat 

dari atas ke bawah 

b. Dasar stratifikasi: 

i. Kekayaan 

ii. Kekuasaan 

iii. Kehormatan 

iv. Ilmu pengetahuan 

 

4.3. Pendekatan Sosial 

Mahasiswa yang mengikuti kegiatan KKNM sebagai bagian dari 

anggota lembaga pembaharu, yaitu perguruan tinggi tempat dimana 

menempuh strudinya tentunya harus menyadari dari sejak awal 

bahwa untuk keberhasilan kegiatan KKNMnya, haruslah mampu 

untuk menjalin komunikasi atau melakukan pendekatan terhadap khalayak 

masyarakat sasarannya.  Pendekatan sosial di sini dimaksudkan 
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adalah pendekatan yang dilakukan oleh mahasiswa terhadap 

khalayak masyarakat di tempat KKNM dilakukan, sehingga 

mahasiswa tersebut mampu untuk menjalin komunikasi dan 

menumbuhkan partisipasi dari masyarakat sasaran kegiatan KKNM. 

 Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan di dalam melaksanakan 

pendekatan terhadap masyarakat  ini, yang utama adalah bahwa 

masyarakat sasaran harus dijadikan subjek dan bukan objek dari 

kegiatan yang akan dilakukan di dalam KKNM.  Oleh karenanya 

masyarakat harus sebanyak mungkin dan sejauh mungkin 

dilibatkan dalam kegiatan, termasuk dalam proses perencanaan 

program.   

Hal lainnya yang perlu diperhatikan adalah mahasiswa harus sebanyak 

mungkin berusaha untuk dekat dengan masyarakat, yaitu dengan melihat 

berbagai kesamaan dirinya dengan masyarakat.  Di samping itu agar 

dapat tumbuh komunikasi yang efektif, maka mahasiswa tersebut 

harus berusaha memupuk kemampuan dirinya dalam berempati terhadap 

sasaran, sehingga dapat mengenal dengan lebih baik kebutuhan, 

sikap, kepercayaan dan norma-norma dari sasaran.  Di dalam rangka 

memperoleh pengakuan dan dukungan dari masyarakat, maka 

mahasiswapun haruslah dapat menjalin atau mendekati orang-orang yang 

ditokohkan atau yang menjadi pemimpin opini di masyarakat, baik yang 

berasal dari lembaga formal seperti kepala desa, ketua BPD atau 

ketua LKMD maupun dari tokoh-tokoh informal.  Selanjutnya di 

dalam memperlancar pelaksanaan kegiatan KKNM yang akan 

dilakukan, maka mahasiswa harus pula dapat mengenal dan 

mengapresiasi para petugas dari dinas instansi terkait yang ada di 

desa dimana KKNM dilaksanakan. 
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5. WAWASAN DAERAH 

 
5.1. Kelembagaan Desa/Kelurahan 

5.1.1. Sistem Pemerintahan Desa/Kelurahan 

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Desa, maka ketentuan yang menyangkut 

desa/kelurahan diintegrasikan ke dalam UU tersebut. Sebelumnya 

wilayah desa (dan kelurahan) diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 22 Tahun 1999 dan Uu Nomor 5 Tahun 1979 Tentang 

Pemerintahan Desa/Kelurahan. Dengan demikian maka sekarang 

untuk hal-hal yang berkaitan dengan struktur pemerintahan dari 

tingkat propinsi sampai desa/kelurahan berlaku undang-undang 

yang sama. 

       Dilihat dari asal-usunya dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, 

desa/kelurahan dan sejenis dengan itu merupakan bentuk 

persekutuan hukum yang bersifat istimewa. Karena keistimewaan 

ini maka para pembentuk undang-undang dasar kemudian 

berusaha menempatkan desa/kelurahan di tempat yang khusus 

dalam struktur kenegaraan Indonesia. Hal ini terbukti dengan 

diakuinya keberadaan desa/kelurahan sebagai daerah istimewa 

yang dilihat dari segi asal-usulnya sebagai milik asli bangsa 

Indonesia. 

Tetapi sekarang timbul masalah sehubungan dengan sifat istimewa 

dari desa/kelurahan tersebut. Di satu pihak keistimewaan tersebut 

tetap dipertahankan keberadaannya, dilain pihak, negara juga 

sedikit demi sedikit menghilangkan atau mengurangi keberadaan 

desa/kelurahan. Hal ini dapat terlihat dari adanya perubahan status 

desa/kelurahan yang secara prinsipil berbeda satu sama lain. 
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Di dalam UU Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan 

Desa/Kelurahan istilah desa/kelurahan diberi batasan sebagai 

berikut: 

“Desa/kelurahan adalah suatu wilayah yang ditempati oleh 

sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk 

didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai 

organisasi pmerintah terendah langsung dibawah Camat dan 

berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia”. 

         Dari rumusan tersebut , maka yang dimaksud dengan desa adalah : 

1. Suatu wilayah yang ditemapati oleh sejumlah penduduk; 

2. Sebagai kesatuan masyarakat (hukum); 

3. Mempunyai organisasi pemerintahan; 

4. Sebagai organisasi pemerintah terendah; 

5. Langsung berada dibawah Camat; 

6. Berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri. 

Kelurahan menurut UU Nomor 5 Tahun 1979, diberi batasan 

sebagai berikut : 

“Kelurahan adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah 

penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah 

langsung dibawah Camat, yang tidak berhak menyelenggarakan 

rumah tangganya sendiri”. 

Dari rumusan diatas dapat diketahui bahwa yang dimaksud 

dengan kelurahan adalah : 

1. Suatu wilayah (administratif) yang ditempati oleh sejumlah 

penduduk ; 

2. Mempunyai organisasi pemerintahan; 

3. Sebagai organisasi pemerintahan terendah; 
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4. Berada langsung dibawah Camat; 

5. Tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri. 

Menurut UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan Daerah, 

pasal 1(0) menyebutkan : 

“Desa/kelurahan atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya 

disebut desa/kelurahan adalah kesatuan masyarakat hukum yang 

memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan 

masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat 

setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional dan 

berada di daerah Kabupaten”. Sedangkan UU Nomor 32 Tahun 

2004 Bab I pasal 1 ayat 12 menyatakan desa atau yang disebut 

dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan 

masyarakat hukum yang memiliki batass-batas wilayah yang 

berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan 

masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat 

setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Kelurahan menurut pasal 1 (n) UU Nomor 22 Tahun 1999 

menyebutkan bahwa : 

“Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah 

kabupaten dan/atau daerah kota dibawah kecamatan”. 

Dengan pedoman batasan tersebut, maka dapat diambil patokan 

bahwa yang dimaksud dengan desa/kelurahan adalah: 

1. Sebagai kesatuan masyarakat hukum dengan batas-batas 

tertentu; 

2. Sebagai kesatuan organisasi pemerintah; 

3. Berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri; 

4. Berdasarkan keturunan dan/atau kedaerahan; 
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5. Berada dibawah wilayah kecamatan. 

 

Dengan demikian maka tampak bahwa secara formal terdapat 

beberapa perbedaan antara kelurahan dengan desa/kelurahan yaitu: 

Kelurahan: 

� Bukanlah suatu persekutuan masyarakat hukum; 

� Tidak berhak menyelenggarakan pemerintahan sendiri 

Desa/kelurahan : 

� Merupakan persekutuan masyarakat hukum; 

� Dapat meneyelenggarakan pemerintahan sendiri. 

 

Sedangkan persamaannya adalah keduanya merupakan: 

• Suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk; 

• Sebagai organisasi pemerintahan terendah; 

• berada langsung dibawah Camat. 

 

Hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri dari 

desa/kelurahan ini disebut otonomi desa/kelurahan. Otonomi ini 

sudah ada sejak dahulu dan mengalami perubahan serta 

perkembangan dari waktu ke waktu. Pembentuk undang-undang 

yang mengatur pemerintahan desa/kelurahan hanyalah sekedar 

untuk mengakui keberadaan atau mengabsahkan otonomi yang 

sudah ada sejak dahulu. Jadi bukan berarti bahwa masalah otonomi 

desa/kelurahan baru ada, sejak dimasukkannya masalah tersebut ke 

dalam peraturan perundang-undangan. 

 

5.2. Kelembagaan Desa/Kelurahan  

       Pemerintah desa/kelurahan terdiri atas : 

a. Kepala Desa/Kelurahan 
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Istilah Kepala Desa/Kelurahan ini menurut UU Nomor 22 Tahun 

1999 tentang Pemerintah Daerah dapat disesuaikan dengan kondisi 

sosial budaya setempat. Kepala Desa dipilih langsung oleh 

penduduk desa dari calon yang memenuhi syarat. Calon kepala desa 

yang terpilih dengan mendapatkan dukungan suara terbanyak 

ditetapkan oleh Badan Perwakilan Desa dan disahkan oleh Bupati. 

Tugas dan kewajiban kepala desa adalah: 

1. Menyelenggaraan pemerintah desa; 

2. Membina kehidupan masyarakat desa; 

3. Membina perekonomian desa 

4. Memelihara ketentaraman dan ketertiban masyarakat 

desa/kelurahan ; 

5. Mendamaikan perselisihan di desa/kelurahan dan 

6. mewakili desa/kelurahan nya didalam dan diluar 

pengadilan dan dapat menunjuk kuas hukumnya. 

Untuk mendamaikan perselihan masyarakat di desa/kelurahan, 

Kepala Desa/Kelurahan  dapat dibantu oleh lembaga adat 

desa/kelurahan. Segala perselisihan yang telah didamaikan oleh 

Kepala Desa/Kelurahan bersifat mengikat pihak-pihak yang 

berselisih. 

Didalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Kepala 

Desa/Kelurahan bertanggung jawab kepada rakyatnya melalui 

Badan Perwakilan Desa/kelurahan dan menyampaikan laporan 

mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dengan tembusan 

kepada Camat. 

Didalam pelaksanaan tugasnya Kepala Desa/Kelurahan dibantu oleh 

perangkat desa/kelurahan yang dapat dipilih atau diangkat sesuai 

kondisi sosial budaya masyarakat setempat, dan penduduk 
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desa/kelurahan yang memenuhi persyaratan. Perangkat 

desa/kelurahan ini ditetapkan dengan keputusan Kepala 

Desa/Kelurahan setelah mendapat persetujuan Badan Perwakilan 

Desa/kelurahan. Didalam pelaksanaan tugasnya, perangkat 

desa/kelurahan bertanggung jawab kepada Kepala Desa/Kelurahan .  

  

b. Badan Perwakilan Desa/kelurahan  

Istilah Badan Perwakilan Desa/kelurahan ini dapat disesuaikan 

dengan kondisi sosial budaya masyarakat desa/kelurahan setempat. 

Pembentukan pemerintah desa/kelurahan dan Badan Perwakilan 

Desa/kelurahan dilakukan oleh masyarakat desa/kelurahan. 

Badan Perwakilan Desa/kelurahan  atau yang disebut dengan nama 

lain berfungsi sebagai: 

1. Mengayomi yaitu menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup 

dan berkembang di desa/kelurahan yang bersangkutan 

sepanjang menunjang kelangsungan pembangunan; 

2. Legislasi yaitu menyusun, merumuskan dan menetapkan 

peraturan desa/kelurahan bersama-sama pemerintah 

desa/kelurahan . 

3. Pengawasan yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan 

peraturan desa/kelurahan , Anggaran Pendapatan dan Belanja 

desa/kelurahan serta Keputusan Kepala Desa/Kelurahan; 

4. Menampung aspirasi masyarakat yaitu menangani dan 

menyalurkan aspirasi yang diterima dari masyarakat kepada 

pekjabat atau instansi yang berwenang. 

5. Melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon Kepala 

Desa/Kelurahan. 

6. Menetapkan calon Kepala Desa/Kelurahan terpilih. 
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Calon anggota Badan Perwakilan Desa/kelurahan berasal dari 

pemuka masyarakat seperti adat, golongan profesi dan unsur-unsur 

pemuka masyarakat lainnya yang memenuhi persyaratan. Jumlah 

anggota Badan Perwakilan Desa/kelurahan ditetapkan berjumlah 

ganjil dan sekurang-kurangnya lima orang anggota. Pimpinan 

Badan Perwakilan Desa/kelurahan dipilih dari dan oleh anggota. 

Anggota dan pimpinan Badan Perwakilan Desa/kelurahan ini tidak 

boleh merangkap jabatan sebagai Kepala Desa/Kelurahan dan 

perangkat desa/kelurahan.  

Didalam pelaksanaan tugasnya, pimpinan Badan Perwakilan 

Desa/kelurahan dibantu oleh sekretariat Badan Perwakilan 

Desa/kelurahan yang dipimpin oleh seorang sekretaris yang 

diangkat oleh Kepala Desa/Kelurahan atas persetujuan pimpinan 

Badan Perwakilan Desa/kelurahan dan bukan dari perangkat 

desa/kelurahan.  

c.  Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa 

Didalam Keppres RI Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan 

Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa/Kelurahan atau sebutan lain 

pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa : 

“Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa/Kelurahan selanjutnya 

disingkat LKMD atau sebutan lainnya adalah wadah yang dibentuk 

atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah desa/kelurahan 

dan pemerintah kelurahan dalam menampung dan mewujudkan 

aspirasi dan kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan”. 

Penggunaan nama LKMD atau sebutan lain ditetapkan oleh 

masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya 

masyarakat. Masyarakat desa dan kelurahan dapat menggunakan 

nama LKMD atau sebutan lain sesuai kesepakatan masyarakat. 
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Tata cara pembentukan dan susunan organisai LKMD atau sebutan 

lain ditentukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa/kelurahan 

dan kelurahan berdasarkan musyawarah masyarakat. 

Pengurus LKMD atau sebutan lain dipilih secara demokratis dari 

anggota masyarakat yang mempunyai kemauan, kemampuan dan 

kepedulian dalam upaya pemberdayaan masyarakat,. Masa bakti 

pengurus LKMD ditetapkan berdasarkan kesepakatan masyarakat.  

LKMD atau sebutan lain ini mempunyai tugas dan fungsi sebagai 

berikut: 

       1.  Menyusun rencana pembangunan yang partisipatif ; 

       2.  Menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat ; 

       3.  Melaksanakan dan mengendalikan pembangunan. 

Sedangkan fungsi LKMD adalah : 

1. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan 

masyarakat desa dan kelurahan; 

2. Pengkoordinasian perencanaan pembangunan; 

3. Pengkoordinasian perencanaan lembaga kemasyarakatan; 

4. Perencanaan kegiatan pembangunan secara partisipatif dan 

terpadu; 

5. Penggalian dan pemanfaatan sumber daya kelembagaan 

untuk pembangunan di desa/kelurahan dan kelurahan.  

 

5.3. Pembangunan Desa/Kelurahan Terpadu 

Perkembangan perkotaaan yang terjadi akhir-akhir ini sangat pesat 

sekali, hal ini didorong oleh adanya perkembangan yang cepat 

dibidang industri dan perdagangan sehingga terjadi arus urbanisasi 

yang tinggi. Daerah desapun mengalami perkembangan namun 

tidak secepat daerah perkotaan. Agar pembangunan antara 
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perkotaan dan pedesa/kelurahan ini tidak terlalu besar 

perbedaannya, maka pembangunan di wilayah pedesa/kelurahan 

perlu mendapat perhatian yang lebih seksama. 

Di dalam pelaksanaannya, pembangunan ini masih banyak 

menghadapi tantangan dan kendala, apalagi bila hal tersebut 

dikaitkan dengan masalah kesinambungan dalam pemeliharaan 

sarana yang telah dibangun. 

Tantangan utama yang harus dihadapi antara lain rendahnya 

tingkat pendidikan, keterampilan, eksesibilitas yang rendah dalam 

permodalan dan keterbatasan sumber daya alam yang dapat 

dimanfaatkan, kualitas dan kuantitas sumber daya manusia sebagai 

pelaku utama kegiatan ekonomi yang belum memadai, keterbatasan 

sumber daya alam khususnya air dan tanah, lahan perkotaan yang 

semakin terbatas akan menyebabkan pembangunan yang melebihi 

daya dukung dan terjadinya konversi lahan. 

Didalam operasionalnya, maka dalam pembangunan 

pedesaan/kelurahan diperlukan suatu  kebijaksanaan yang meliputi 

antara lain: 

1. Pengembangan Pendidikan dan Keterampilan Masyarakat. 

• Pendidikan Formal Kejuruan dan Keterampilan Bagi Aparat 

Pemerintahan Desa/Kelurahan . 

2. Peningkatan Kesehatan Masyarakat 

• Pendidikan dan Pengarahan Mengenai Kesadaran 

Lingkungan ; 

• Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Kesehatan 

3. Peningkatan Teknologi Pedesaan/Kelurahan  
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• Pengembangan Alih Teknologi Pertanian dan Industri 

Rumah Tangga Melalui Usaha-Usaha Penyuluhan yang 

Aktif dan Dinamis 

• Pelatihan dan Pendidikan Untuk Meningkatkan 

Keterampilan yang Siap Untuk Diimplementasikan. 

4. Peningkatan Peran Serta Masyarakat 

• Peningkatan Keterampilan Bagi Masyarakat Berpenghasilan 

Rendah. 

• Penyuluhan yang Efektif dalam Memasyarakatkan Peran 

Serta Masyarakat. 

5. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pedesaan/Kelurahan  

6. Pemantapan Kelembagaan Desa/Kelurahan  

Dengan demikian dalam pembangunan desa/kelurahan tersebut 

diperlukan suatu program-program kegiatan yang dapat menunjang 

kegiatan pembangunan desa/ kelurahan. Kegiatan-kegiatan yang 

perlu dilakukan antara lain meliputi : 

1. Penelitian potensi desa/kelurahan dan kelompok sasaran 

2. Pelatihan aparat pemerintahan desa/kelurahan  

3. Pelatihan kelompok sasaran 

4. Peningkatan usaha ekonomi dan kelompok usaha bersama 

dengan orientasi pasar luar desa/kelurahan, luar kecamatan, dst. 

5. Peningkatan dan pembangunan jaringan jalan penghubung. 

6. Pembangunan sarana dan prasarana pelayanan sosial dasar. 

Agar pembangunan desa/kelurahan dapat terlaksana dengan baik 

maka diperlukan suatu usaha pembangunan desa/kelurahan secara 

terpadu, dimana seluruh kegiatan pembangunan yang berlangsung 

di pedesa/kelurahan dapat meliput seluruh aspek kehidupan 

masyarakat dengan mengembangkan swadaya gotong royong. 
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Pelaksanaan pembangunan desa/kelurahan dikerjakan dengan 

prinsip: menyeluruh, terpadu, terkoordinasi, dinamis dan 

berkelanjutan dengan mempertimbangkan hubungan yang serasi 

antara kegiatan pemerintah dengan kegiatan masyarakat. 

Hal-hal penting dalam pembangunan desa/kelurahan terpadu antara 

lain: 

1. Mempercepat pertumbuhan desa/kelurahan agar menjadi 

desa/kelurahan swasembada , melalui desa/kelurahan swadaya 

dan swakarsa. 

2. Mempercepat pencapaian pemerataan pembangunan. 

3. Memberikan kemampuan dalam ketahanan ekonomi 

4. Memantapkan ketahanan nasional 

5. Meningkatkan taraf hidup masyarakat pedesa/kelurahan  

6. Meningkatkan kemampuan masyarakat dan pemerintahan 

setempat dalam Memanfaatkan potensi sumber daya yang 

tersedia 

7. Menumbuhkan motivasi kepada masyarakat agar menjadi 

masyarakat yang tumbuh dengan swadaya gotong royong, 

mandiri dan tidak tergantung pihak lain. 

 

 

5.4. Wawasan Kesehatan 

5.4.1. Permasalahan Kesehatan Masyarakat 

Menurut UU Kesehatan No 23 tahun 1992, sehat adalah keadaan 

sempurna baik fisik, mental, sosial dan tidak hanya bebas dari 

penyakit dan cacat, serta produktif secara ekonomi dan sosial.   

Pembangunan kesehatan dilaksanakan dengan tujuan untuk 

meningkatkan kesadaran kemauan, dan kemampuan hidup sehat 
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bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat 

yang setinggi-tingginya.  

Permasalahan kesehatan masyarakat utama adalah masih 

tingginya angka kematian ibu dan kematian bayi. Selain itu, 

tantangan pembangunan kesehatan dan permasalahan 

pembangunan kesehatan makin bertambah berat, kompleks, dan 

bahkan terkadang tidak terduga. Saat ini kejadian penyakit 

menular seperti penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) masih 

banyak diderita masyarakat, sementara kejadian penyakit tidak 

menular seperti penyakit Jantung, Diabetes Mellitus juga mulai 

meningkat. Disamping itu telah timbul berbagai penyakit baru 

seperti HIV-AIDS, SARS, Avian Influensa (Flu Burung) sementara 

penyakit lama yang bersifat re-emerging disease seperti penyakit 

TBC dan malaria kembali muncul. Permasalahan ini diperparah 

dengan timbulnya berbagai kejadian bencana yang dalam kurun 

waktu terakhir sering terjadi seperti bencana karena faktor alam 

(gunung meletus, gempa bumi, dll) ataupun bencana karena 

perilaku manusia yang mengakibatkan semakin rusaknya alam 

seperti banjir, tanah longsor dan sebagainya.  

Permasalahan pembangunan kesehatan lainnya diantaranya 

adalah:   

   1.  Rendahnya kondisi kesehatan lingkungan 

Lingkungan tidak sehat berperan secara langsung dan tidak 

langsung terhadap kesehatan. Masalah kesehatan lingkungan 

yang mempengaruhi derajat kesehatan diantaranya adalah 

masalah sanitasi dasar meliputi ketersediaan air bersih, 

ketersediaan jamban keluarga yang memenuhi syarat, 

pembuangan limbah dan sampah, kondisi rumah dan lingkungan 

pemukiman (ventilasi, kondisi lantai, kepadatan hunian). 
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Beberapa kondisi lain yang dapat berdampak negatif terhadap 

kesehatan yang perlu dicermati yaitu perkembangan industri 

maupun transportasi dapat menimbulkan polusi terhadap air dan 

udara yang berbentuk kimiawi, fisik, thermal, kebisingan dan 

radioaktif, penggunaan pestisida. Selain itu. lingkungan sosial 

ekonomi juga merupakan salah satu faktor risiko masalah 

kesehatan yang berkaitan dengan gangguan jiwa, 

penyalahgunaan narkoba, penyakit menular kelamin.  

  2. Perilaku Masyarakat yang Kurang Mendukung Pola Hidup Bersih 

dan Sehat 

Perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) merupakan salah satu 

faktor penting untuk mendukung peningkatan status kesehatan. 

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat merupakan sekumpulan tindakan 

(perilaku) yang dipraktikkan atas dasar kesadaran sebagai hasil 

pembelajaran, yang menjadikan seseorang atau keluarga dapat 

menolong diri sendiri (memecahkan masalah-masalah) di bidang 

kesehatan serta berperan-aktif dalam mewujudkan kesehatan 

masyarakatnya. Pembinaan PHBS dilaksanakan di beberapa tatanan 

yaitu di Rumah Tangga, di Sekolah, di Tempat Kerja, di Tempat 

Umum dan di Sarana Kesehatan  

Beberapa contoh perilaku hidup bersih dan sehat di tatanan rumah 

tangga : Ibu bersalin oleh tenaga kesehatan, Pemberian ASI untuk 

balita, Makan dengan gizi seimbang, Beraktivitas fisik setiap hari, 

Memelihara kebersihan diri (menyikat gigi sesudah makan dan 

sebelum tidur, mencuci tangan, dsb), Tidak merokok, ketersediaan 

air bersih, adanya jamban, lantai rumah bukan dari tanah, bebas 

jentik, adanya jaminan pemeliharaan kesehatan/dana sehat.  

Upaya mengatasi permasalahan kesehatan khususnya yang terkait 

dengan faktor lingkungan dan perilaku harus melibatkan 

partisipasi aktif  masyarakat. Dalam era reformasi, masyarakat 

harus dapat berperan aktif dalam pembangunan kesehatan. 

Pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan mendorong 
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masyarakat agar mampu secara mandiri menjamin terpenuhinya 

kebutuhan kesehatan dan kesinambungan pelayanan kesehatan. 

Dalam pemberdayaan masyarakat perlu terus dikembangkan 

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) serta Upaya 

KesehatanBerbasis Masyarakat  atau UKBM (seperti posyandu, 

poliklinik desa/polindes, tanaman obat keluarga/toga, pos obat 

desa/POD) dalam rangka mewujudkan ”Desa Siaga” menuju Desa 

Sehat. 

Program Promosi Kesehatan merupakan salah satu program 

Pemerintah yang bertujuan memberdayakan individu, keluarga, 

dan masyarakat agar mampu menumbuhkan Perilaku Hidup Bersih 

dan Sehat (PHBS) serta mengembangkan Upaya Kesehatan Berbasis 

Masyarakat (UKBM). Pengertian promosi kesehatan adalah upaya 

yang dilakukan terhadap masyarakat sehingga mereka mau dan 

mampu untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan mereka 

sendiri. 

 

5.4.2. Pengertian dan Tujuan Desa Siaga  

  Desa siaga adalah desa yang penduduknya memiliki kesiapan 

sumber dasya dan kemampuan serta kemauan untuk mencegah 

dan mengatasi masalah-masalah kesehatan, bencana dan 

kegawatdaruratan kesehatan, secara mandiri. Desa siaga 

merupakan gambaran masyarakat yang sadar, mau dan mampu 

untuk mencegah dan mengatasi berbagai ancaman terhadap 

kesehatan masyarakat seperti kurang gizi, penyakit menular dan 

penyakit yang berpotensi menimbulkan kejadian luar biasa, 

kejadian bencana, kecelakaan dengan memanfaatkan potensi 

setempat secara gotong royong. Pengembangan desa siaga 

mencakup upaya untuk lebih mendekatkan pelayanan kesehatan 

dasar kepada masyarakat desa, menyiapsiagakan masyarakat, 

menghadapi masalah-masalah kesehatan, memandirikan 
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masyarakat dalam mengembangkan perilaku hidup bersih dan 

sehat. 

 

 

 

Tujuan Desa Siaga 

Tujuan umum : terwujudnya masyarakat desa yang sehat, serta 

peduli dan tanggap terhadap permasalahan kesehatan di 

wilayahnya 

Tujuan khusus : 

1. Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat desa 

tentang pentingnya kesehatan 

2. Meningkatnya kewaspadaan dan kesiapsiagaan masyarakat 

desa terhadap risiko dan bahaya yang dapat menimbulkan 

gangguan kesehatan (bencana, wabah, kegawatdaruratan, dsb) 

3. Meningkatnya keluarga yang sadar gizi dan melaksanakan 

perilaku hidup bersih dan sehat 

4. Meningkatnya kesehatan lingkungan di desa 

5. Meningkatnya kemampuan dan kemauan masyarakat desa 

untuk menolong diri sendiri di bidang kesehatan 

Inti kegiatan desa siaga adalah memberdayakan masyarakat agar 

mau dan mampu untuk hidup sehat. Oleh karena itu maka dalam 

pengembangannya diperlukan langkah-langkah pendekatan 

edukatif, yaitu upaya mendampingi (memfasilitasi) masyarakat 

untuk menjalani proses pembelajaran yang berupa proses 

pemecahan masalah-masalah kesehatan yang dihadapinya. Untuk 

menuju desa siaga perlu dikaji berbagai kegiatan bersumberdaya 

masyarakat yang ada seperti posyandu, polindes, pos obat desa, 

dana sehat, siap-antar jaga, dan lain-lain sebagai embrio atau titik 

awal pengembangan menuju desa siaga. Dengan demikian, 

mengubah desa menjadi desa siaga akan lebih cepat bila di desa 

tersebut telah ada berbagai UKBM. 
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6. DINAMIKA KELOMPOK DAN KEPEMIMPINAN 
 

 

6.1. Pengertian Dinamika Kelompok 

Sebelum dijelaskan pengertian dinamika kelompok dapat 

dikemukakan bahwa kegiatan Kuliah Kerja Nyata Mahasiswa 

(KKNM) pada dasarnya adalah aktivitas atau kegiatan yang 

dilakukan oleh sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam suatu 

kelompok atau group.  Karenanya mempelajari bagaimana agar suatu 

kelompok dapat berjalan dengan baik sehingga mampu untuk 

mencapai tujuan-tujuannya secara efektif menjadi suatu kebutuhan di 

dalam mencapai keberhasilan dari kegiatan KKNM tersebut. 

Dinamika kelompok secara etimologis berasal dari kata dinamika, 

yang mengandung makna gerak, dan kata kelompok, yang mengacu 

kepada kelompok sebagai suatu kesatuan sosial yang terdiri dari dua 

orang atau lebih, yang dicirikan oleh adanya interaksi yang kontinyu 

dan relatif lama, kesadaran sebagai bagian dari anggota kelompok, 

kesepakatan bersama (norma yang berlaku, nilai-nilai yang dianut 

dan tujuan atau kepentingan yang akan dicapai), dan struktur 

(hubungan-hubungan antar peranan, norma, tugas, dan hak-

kewajiban).  Dengan demikian dinamika kelompok di dalam 

kelompok sosial akan dicirikan bahwa kelompok tersebut tidak statis 

tetapi selalu mengalami perubahan dan perkembangan. Oleh 

karenanya dinamika kelompok akan mencakup faktor-faktor yang 

dapat menyebabkan suatu kelompok itu hidup, bergerak, aktif, 

efektif dalam mencapai tujuannya.  

Carwright dan Zander (1968) mengartikan dinamika kelompok 

sebagai suatu keadaan dimana suatu kelompok dapat tumbuh dan 

berkembang secara alamiah dengan peraturan pengembangan yang 
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ada pada mereka dan hubungan-hubungan di kalangan anggota 

kelompok tersebut atau kelompok lainnya.  Jetkins (Mardikanto 1992) 

mendefinisikan dinamika kelompok sebagai kekuatan-kekuatan yang 

terdapat baik di dalam maupun di lingkungan kelompok yang akan 

menentukan perilaku anggota-anggota kelompok yang bersangkutan 

untuk bertindak atau melaksanakan kegiatan-kegiatan demi 

tercapainya tujuan bersama yang merupakan tujuan kelompok 

tersebut.  Soedijanto (1980) mengartikan dinamika kelompok sebagai 

upaya mengelola dan mengorganisasikan serta mengambil 

keputusan dalam kelompok guna memajukan pengetahuan tentang 

kehidupan kelompok.  

Pengertian yang komprehensif dikemukakan Margono (1978), bahwa 

dinamika kelompok merupakan kekuatan-kekuatan yang ada dalam 

kelompok yang menyebabkan kelompok itu secara efektif mencapai 

tujuan-tujuanya atau segala kekuatan-kekuatan yang ada dalam 

situasi kelompok, yang menentukan atau mempengaruhi perilaku 

kelompok dan anggota-anggotanya dalam upaya mencapai tujuan-

tujuannya. 

 

6.2. Unsur-unsur yang membentuk Dinamika Kelompok 

Agar kelompok mahasiswa KKNM dapat dinamis, maka harus 

dapat mengupayakan memiliki unsur-unsur sebagai kekuatan-

kekuatan yang ada dalam kelompok agar kelompok dapat berjalan 

atau dikelola dengan baik sehingga dapat mencapai tujuan-tujuannya 

secara efektif.  Unsur-unsur tersebut diantaranya adalah: 

(1) Tujuan kelompok yang diartikan sebagai apa yang ingin dicapai 

oleh kelompok (Margono 1978).  Kretch et al. (Mardikanto 1992) 

mendefinisikan tujuan kelompok sebagai hasil akhir atau 
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keadaan yang diinginkan oleh semua anggota kelompok.  

Tujuan kelompok ini harus dilihat hubungannya dengan tujuan 

pribadi anggota-anggotanya, kejelasan dan formalitas dari 

tujuan kelompok serta dengan dekatnya atau dapat dicapainya 

tujuan kelompok.  Tujuan ini sangat penting artinya bagi suatu 

kelompok, karena akan menentukan arah kegiatan kelompok 

dan kedinamisan suatu kelompok.  Oleh karenanya kelompok 

mahasiswa KKNM seharusnya merumuskan secara bersama, 

kira-kira apa yang dapat dicapai dari kelompoknya di dalam 

melaksanakan kegiatan KKNMnya. Tujuan kelompok tersebut 

secara operasional antara lain dapat dicerminkan dari 

dimilikinya rencana program bagi kegiatan KKNM yang akan 

dilaksanakan.  Dengan semakin jelas dan lengkapnya 

penyusunan program kegiatannya akan semakin memudahkan 

di dalam pencapaian keberhasilan dari kegiatan KKNMnya.   

(2) Struktur kelompok didefinisikan sebagai bagaimana kelompok 

itu mengatur dirinya sendiri dalam mencapai tujuan yang 

diinginkan (Margono 1978).  Yang  terpenting dalam hal ini 

adalah menyangkut struktur kekuasaan atau pengambilan 

keputusan, struktur tugas atau pembagian pekerjaan, dan 

struktur komunikasi, yaitu bagaimana aliran-aliran komunikasi 

terjadi dalam kelompok tersebut.  Gerungan (1972) mengartikan 

struktur kelompok sebagai suatu sistem yang cukup tegas 

mengenai relasi-relasi anggota kelompok berdasarkan peranan-

peranan dan status mereka sesuai dengan sumbangan masing-

masing dalam interaksi kelompok menuju tujuannya. Carwright 

dan Zander (1968) mendefinisikan struktur kelompok sebagai 

tata hubungan antara individu-individu dalam kelompok yang 
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sekaligus menggambarkan kedudukan dan peran masing-

masing dalam upaya mencapai tujuan kelompok.  Dalam hal ini 

secara operasional kelompok mahasiswa KKNM harus memiliki 

struktur kelompok, seperti kelompok dilengkapi dengan 

susunan organisasi kelompok mulai dari ketua kelompok, 

sekretaris, bendahara maupun koordinator atau seksi-seksi 

kegiatan serta anggota dari tiap seksi. Sebaiknya semua anggota 

kelompok terbagi habis di dalam pengisian stuktur kelompok.   

(3) Fungsi tugas kelompok diartikan sebagai apa yang seharusnya 

dilakukan di dalam kelompok sehingga tujuan dapat dicapai.  

Hachman (Mardikanto 1992) mendefinisikan fungsi tugas 

sebagai seperangkat tugas yang harus dilaksanakan oleh setiap 

anggota kelompok sesuai dengan fungsi dan kedudukan dalam 

struktur kelompok.  Untuk keperluan ini, maka kelompok 

mahasiswa KKNM haruslah memiliki uraian tugas (job 

description) yang mencakup tugas dari ketua kelompok, 

sekretaris, bendahara  sampai kepada uraian tugas dari tiap 

seksi kegiatan.  

(4) Pembinaan dan pemeliharaan kelompok adalah usaha menjaga 

kehidupan kelompok (Margono 1978).  Miles (Mardikanto 1992) 

menyebutkan bahwa pembinaan dan pemeliharaan kelompok 

adalah upaya kelompok untuk berusaha memelihara tata kerja 

dalam kelompok, mengatur, memperkuat dan mengekalkan 

kelompok.  Dalam hal ini kelompok mahasiswa KKNM harus 

berupaya menjaga agar kelompoknya dapat berjalan sebagai 

suatu tim yang solid, hal-hal yang dapat dilakukan diantaranya: 

(1) menciptakan aturan atau kesepakatan diantara anggota 

kelompok misalnya perihal urun rembuk (sharing), baik untuk 



 

Buku Materi Pembekalan KKNM-PPMD Integratif Unpad                                                                           
71 
 

 
biaya pemondokan maupun untuk biaya operasional lainnya, 

penentuan jadwal piket harian atau pengaturan izin pulang yang 

disesuaikan dengan ketentuan pihak universitas; (2) mobilisasi 

atau penggalangan fasilitas yang diperlukan kelompok; dan (3) 

melakukan koordinasi dan komunikasi di dalam melaksanakan 

kegiatannya baik dengan anggota-anggota di kelompoknya 

maupun dengan pihak-pihak lainnya yang terlibat. 

 

6.3. Kepemimpinan 

Faktor penting lainnya di dalam mewujudkan kelompok yang 

dinamis adalah berjalannya kepemimpinan di dalam kelompok.  

Oleh karenanya bila ingin kelompok mahasiswa KKNM dinamis, 

maka kepemimpinan kelompok harus mendapat perhatian yang 

memadai.  Kepemimpinan adalah suatu proses  interpersonal yang 

mencakup upaya mempengaruhi, yaitu aktivitas dari pemimpin di 

dalam mempengaruhi anggota atau pengikutnya dalam 

kelompoknya dalam situasi tertentu agar bersedia bekerjasama untuk 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Yunasaf  2007). 

Salah satu langkah awal penting yang perlu diperhatikan bagi 

mahasiswa yang akan melakukan KKNM yang sudah tergabung di 

dalam unit atau kelompok di tingkat desa adalah menentukan siapa 

yang menjadi ketua atau pemimpin di kelompoknya.  Penentuan 

ketua atau pemimpin ini hendaknya didasari oleh adanya keinginan 

bersama dari semua anggota untuk berjalan atau berhasilnya 

kegiatan KKNM yang akan dilaksanakan.  Sebaiknya pemilihan 

ketua kelompok dilakukan secara musyawarah dan mufakat, 

siapapun yang terpilih jadi ketua kelompok, semua anggota 

hendaknya mendukung dan mau bekerjasama dengan ketua tersebut.   

Beberapa hal yang perlu diperhatikan bagi seseorang yang telah 

terpilih menjadi ketua atau pemimpin di kelompoknya agar dapat 

menjadi pemimpin yang efektif adalah: (1) memupuk rasa empathi, 
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yaitu berupaya menumbuhkan kemampuan mengidentifikasi 

sebagai orang lain, ikut merasakan perasaan dan pikiran anggota-

anggota di kelompoknya sehingga kebutuhan anggotanya lebih 

dimengerti; (2) memiliki sifat sebagai bagian dari anggota kelompok 

(group membership) yang dipimpinnya tersebut, sehingga ada 

pengakuan yang nyata dari anggota dan kelompoknya; (3) harus 

dapat bertindak bijaksana atau penuh pertimbangan (considerate), 

sehingga memiliki kemampuan untuk  bertindak adil; (4) lincah 

(surgency), yaitu harus dapat menumbuhkan kemampuan dalam 

menarik simpati dan membuat suasana dinamis, karenanya harus 

penggembira, bersemangat, suka bicara, dinamis, ringan kaki; (5) 

beremosi stabil (emotional stability), yaitu menumbuhkan 

kematangan di dalam menjaga kestabilan emosinya, karenanya harus 

tenang, tindakan-tindakannya dapat diperkirakan. 

Dalam menerapkan gaya atau cara mempengaruhi anggota di 

kelompoknya, sebaiknya ketua kelompok menerapkan gaya 

kepemimpinan yang demokratis.   Dengan menggunakan gaya 

kepemimpinan ini kualitas keluaran akan lebih baik dan relatif tidak 

menimbulkan konflik.  Beberapa ciri dari gaya kepemimpinan yang 

demokratis ini adalah: (1) wewenang pemimpin tidak mutlak, (2) 

pemimpin melimpahkan sebagian wewenang pada anggota, (3) 

keputusan dan kebijakan dibuat bersama, (4) komunikasi 

berlangsung timbal balik, (5) pemberian kesempatan pada anggota 

dalam memberi saran, (6) ada suasana saling percaya, menghargai, 

dan (7) tanggungjawab keberhasilan dipikul bersama. 

Fungsi-fungsi kepemimpinan yang hendaknya harus dilaksanakan 

oleh ketua kelompok agar dapat mewujudkan kelompok yang 

dinamis adalah: 

(1) Mengidentifikasi dan menganalisis kelompok beserta tujuannya.  

Ketua kelompok harus tahu arah yg dituju dari kelompok yang 

dipimpinnya, yaitu harus dapat mengetahui  kebutuhan dan 

keinginan dari anggota-anggotanya, termasuk mengetahui apa 
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yang menjadi kekuatan atau kelemahan dari kelompoknya 

sehingga tahu strategi yang tepat di dalam mencapai tujuan 

kelompoknya. 

(2) Membangun struktur kelompok.  Ketua kelompoknya dapat 

memfasilitasi terbentuknya struktur di kelompok sehingga 

pengaturan kewenangan dan pembagian pekerjaan berjalan 

baik. Dalam hal ini ketua kelompok dapat mendorong 

pengaturan anggota-anggota dalam kelompok agar tersusun 

rapi, masing-masing tahu status dan perannya, masing-masing 

tahu hubungan  dengan  siapa di dalam kelompoknya. 

(3) Memiliki insiatif.  Ketua kelompok harus dapat merangsang 

adanya kehidupan yg demokratis, sehingga mengundang 

aspirasi anggota lainnya, yaitu dengan memasukkan gagasan-

gagasan  ke dalam kelompok dan menciptakan kegiatan-

kegiatan untuk kelompok 

(4) Upaya dalam Pencapaian tujuan.  Ketua kelompok harus dapat 

menggerakan atau memotivasi anggotanya dan menjadi motor 

penggerak dalam mencapai tujuan kelompok. 

(5) Mempermudah komunikasi dalam kelompok.  Ketua kelompok 

harus menyadari pentingnya komunikasi sbg hal yg essensial 

bagi adanya interaksi di kelompoknya.  Oleh karenanya ketua 

kelompok dapat mendorong adanya komunikasi antar anggota 

yang lancar dan mudah, memberikan pengarahan, koordinasi, 

pengendalian dan evaluasi untuk terjadinya kerjasama dan 

saling pengertian dalam kelompok. 

(6) Mempersatukan kelompok.  Ketua kelompok harus dapat 

menciptakan adanya kesatuan di dalam kelompoknya.  Tidak 

mesti harus selalu bersama-sama secara fisik tapi harus  

mendorong munculnya “rasa senasib” atau  perasaan satu.  Oleh 

karenanya ketua kelompok harus dapat menciptakan kesatuan  

dan rasa persatuan di dalam kelompoknya. 
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(7) Menciptakan suasana yang menyenangkan. Ketua kelompok 

harus membuat suasana di kelompoknya menyenangkan, 

sehingga anggota-anggotanya tidak merasa tertekan.  Dalam hal 

ini ketua kelompok harus dapat menciptakan kebahagiaan 

dalam kelompoknya, membuat anggota merasa senang dan 

bahagia jadi bagian dari kelompok yang dipimpinnya. 

(8) Menciptakan keterpaduan dalam kelompok.  Ketua  harus 

mampu membuat adanya kesamaan dalam gerak atau 

kekompakan dalam kelompoknya.  Ketua kelompok dalam hal 

ini harus dapat mendorong munculnya kebersamaan untuk 

berbuat di dalam kelompok, menggalang kekompakan di dalam 

kelompok, adanya kegiatan yang terpadu dan terkoordinasi, 

serta memiliki semangat untuk mencapai hal yang lebih baik.  
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7.  PEDOMAN PEMBUATAN BLOG 
 

7.1. Pendahuluan 

Untuk membantu menyebarluaskan informasi tentang lokasi KKNM 

berupa potensi wilayah dan masalah sosial kemasyarakatan yang 

ditemukan oleh mahasiswa KKNM, LPPM Unpad memberikan tugas 

kepada mahasiswa Unpad peserta KKNM – PPMD Integratif 2013 

untuk membuat publikasi dengan menggunakan blog, yang disebut 

Blog Desa. 

Tujuan pembuatan blog desa ini adalah sebagai salah satu media 

publikasi dan promosi desa yang ditempati mahasiswa KKNM. 

Untuk jangka panjang, data atau informasi yang terdapat dalam 

setiap blog ini bisa diakses oleh semua pihak dan menjadi salah satu 

penunjang dalam pengembangan kewilayahan dengan berbagai 

aspek kehidupan masyarakat . 

Pembuatan Blog desa tersebut menjadi bagian penilaian akhir KKNM 

– PPMD di samping hasil evaluasi dosen pembimbing lapangan, 

buku harian, dan laporan akhir. Pembuatan Blog desa harus 

berdasarkan ketentuan dan batasan berikut ini. 

7.2. Ketentuan 

Blog Desa harus dibuat dengan ketentuan teknis sebagai berikut: 

1. Blog Desa dibuat sebagai tugas kelompok yang 

merepresentasikan wilayah desa yang ditempati. 
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2. Pembuatan blog desa menggunakan fasilitas blog yang 

disediakan untuk komunitas mahasiswa dalam 

www.unpad.ac.id  

3. Memuat informasi tentang desa lokasi pelaksanaan KKN, 

seperti:  

a. Tata pemerintahan 

b. data demografis,  

   c.  data geografis, dan geologi  

   d.  IPM desa : pendidikan, ekonomi, dan kesehatan 

    e. permasalahan sosial kemasyarakatan,  

    f. potensi sumber daya alam 

4. Informasi aktivitas kemasyarakatan di desa dalam bentuk 

kegiatan masyarakat. 

5. Informasi harus mencerminkan blog sebagai media konvergensi, 

yaitu memuat informasi berupa:  

a. teks,  

    b. suara,  

    c. gambar,  

    d. gambar bergerak  
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6. Peserta bebas berkreasi dengan mematuhi segala peraturan dan 

ketentuan yang berlaku dalam pengemasan Blog, baik konteks 

maupun kontennya 

7. Foto atau bentuk grafis lain dapat digunakan untuk menunjang 

isi ataupun tampilan blog sejauh tidak bersifat mempromosikan 

produk atau jasa secara komersial. Penggunaan foto atau 

gambar tidak boleh melanggar hak cipta  (copy rights). 

8. Bentuk  dan gaya bahasa tulisan bebas, dapat berupa: 

a.  Catatan perjalanan harian  

b.  Wawancara nara sumber 

    c.  Dokumentasi 

d.  Feature news.  

9. Pemasangan (posting) dan pembaruan (updating) sudah dapat 

dilaksanakan mulai tanggal 15 Juli sampai dengan tanggal 30 

Juli 2013 

10. Pemasangan dan pembaruan informasi tidak perlu dilakukan 

setiap hari, namun harus mencerminkan setiap aktivitas desa 

yang penting dan relevan selama pelaksanaan  program KKN. 

11. Pembahasan boleh difokuskan hanya pada aktivitas tertentu dari 

sektor dan daerah di desa yang bersangkutan. 

12. Konteks dan konten blog desa harus diketahui dan disyahkan 

oleh Kepala Desa dan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) 
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13. Untuk dapat dijadikan rujukan dan diakses oleh yang 

memerlukan informasi desa, User name dan pasword Blog desa 

diberikan kepada pemerintahan desa.  

7.3. BATASAN 

Untuk menjaga orisinalitas karya serta untuk menghindari 

plagiarisme, konflik dan polemik setelah karya tersebut dipublikasi, 

maka LPPM menggunakan rambu-rambu yang diambil dari: 

1. Undang-undang RI No. 19/2002 tentang Hak Cipta:  

a. Bab II tentang Lingkup Hak Cipta, terbagi dalam: 

i. Bagian Keempat tentang Ciptaan yang Dilindungi, Pasal 12 – 

13 

ii. Bagian Kelima tentang Pembatasan Hak Cipta, Pasal 14 – 18 

iii. Bagian Keenam tentang Hak Cipta atas Potret, Pasal 19 – 23  

iv. Bagian Ketujuh tentang Hak Moral, Pasal 24 – 26 

v. Bagian Kedelapan tentang Sarana Kontrol Teknologi, Pasal 27 

– 28 

b. Bab XIII tentang Ketentuan Pidana, Pasal 72 - 73 

2. Undang-undang RI No. 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik: 

a. Bab VII tentang Perbuatan yang Dilarang, Pasal 27 – 37 

b. Bab XI tentang Ketentuan Pidana, Pasal 45 – 52  
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3. Kode Etik Jurnalistik 

Rambu-rambu di atas dipergunakan karena pada saat informasi 

faktual dipublikasikan melalui ranah publik, maka informasi 

tersebut telah menja  di karya jurnalistik yang harus memenuhi 

kaidah-kaidah hukum yang berlaku di Negara ini.  

Oleh karena itu, dirumuskan pembatasan-pembatasan sebagai 

berikut: 

1. Tidak memuat informasi yang tidak akurat. 

2. Tidak memuat informasi yang bersifat menyebar fitnah. 

3. Tidak memuat informasi yang menyudutkan suatu kelompok 

atau golongan. 

4. Tidak memuat informasi yang mengandung unsur pornografi. 

5. Tidak memuat informasi yang mengandung unsur sadis atau 

kekerasan. 

6. Mencantumkan sumber informasi apabila mengutip baik 

langsung maupun tidak langsung. Apabila sumber informasi 

tidak dicantumkan dan kemudian ditemukan konten yang 

serupa, maka akan dianggap sebagai praktik plagiasi. 

7. Seluruh informasi harus dijaga keotentikan dan objektivitasnya 

sebagai bahan informasi faktual yang disebarkan dalam ranah 

publik. 

8. LPPM (Pusbang KKNM) berhak menganulir materi blog yang 

tidak sesuai dengan program KKNM-PPMD Integratif atau 
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mengarah ke pornografi atau konflik SARA (suku, agama, ras, 

dan antar golongan). 
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8. PETUNJUK TEKNIS PEMBUATAN LAPORAN 
 

8.1.  Laporan Kalender Kerja Kegiatan  Mahasiswa (K3M) 

Kalender Kerja Kegiatan Mahasiswa (K3M) disusun pada akhir 

minggu Pertama berdasarkan kepada Matrik Kegiatan Mahasiswa 

KKNM-PPMD Integratif (Day by Day Activity) pada minggu 

pertama, yaitu Orientasi Wilayah dan Orientasi 

Politik/Pemerintahan. Laporan KKKM ini disusun sebagai laporan 

kegiatan kolektif. Laporan KKKM meliputi: 

 

• HALAMAN SAMPUL 

• HALAMAN PENGESAHAN 

• KATA PENGANTAR 

• DAFTAR ISI 

• TEMUAN/HASIL ORIENTASI WILAYAH DAN ORIENTASI 

POLITIK/PEMERINTAHAN, MELIPUTI: 

a. ASPEK KEGIATAN MASYARAKAT/AKTIVITAS 

b. ASPEK KELEMBAGAAN/PRANATA 

• KALENDER KERJA KEGIATAN MAHASISWA 

Waktu Kegiatan*) Pelaksana Informan/ 

Khalayak Sasaran 

Wilayah 

Kegiatan 

Temuan/Hasil  

Yang Diharapkan 

      

      

Catatan: 

- *) Kegiatan diisi dengan fokus pembelajaran bidang kehidupan 

tertentu yang meliputi Aspek Aktivitas dan Aspek Pranata 

masyarakat. Aspek aktivitas masyarakat menunjuk pada tindakan-

tindakan yang biasa dilakukan masyarakat dalam bidang tersebut, 
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sedangkan aspek pranata menunjuk pada pranata yang terdapat 

dalam masyarakat yang berkaitan dengan bidang kehidupan 

terentu. 

- Dalam hal kegiatan yang dimaksud di atas, mahasiswa dapat 

berpartisipasi dan mengisi kegiatan masyarakat atau pun 

mengembangkan kegiatan bersama masyarakat sebagai media yang 

digunakan dalam pemetaan sosial. 

- Laporan disampaikan kepada DPL pada akhir Minggu Pertama, 

dan menjadi bahan DPL dalam membuat laporan mingguan DPL. 

Selain itu menyerahkan pula kepada pihak Desa. 

- Informasi selengkapnya mengenai mekanisme dan materi kegiatan 

KKNM-PPMD Integratif dan Pemetaan Sosial Wilayah Perdesaan 

dapat dibaca dalam Buku Materi Pembekalan. 

8.2. Laporan Pelaksanaan KKN Mahasiswa 

Laporan pelaksanaan ini merupakan laporan akhir kegiatan, yang 

diharapkan pada minggu keempat menjelang berakhirnya kegiatan 

KKNM di lapangan dapat diselesaikan oleh setiap kelompok 

mahasiswa KKNM sesuai desanya.  Sistematika laporannya adalah 

sebagai berikut: 

 

HALAMAN SAMPUL 

HALAMAN PENGESAHAN 

KATA PENGANTAR 

DAFTAR ISI 

DAFTAR LAMPIRAN 

BAB I PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang (Gambaran Wilayah) 

1.2. Tujuan dan Manfaat 

1.3. Kalender Kerja Kegiatan Mahasiswa  

1.4. Lokasi dan waktu 
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BAB II PELAKSANAAN KKNM 

2.1 Mekanisme Kerja Kelompok Dalam Pelaksanaan KKNM 

2.2 Pelaksanaan Pemetaan Sosial Per Aspek 

2.2.1 Aspek Politik/Pemerintahan 

2.2.2 Aspek Ekonomi dan Mata Pendaharian 

2.2.3 Aspek Pendidikan 

2.2.4 Aspek Kesehatan 

2.2.5 Aspek Kehidupan agama masyarakat 

2.2.6 Aspek Budaya Masyarakat 

BAB III HASIL PELAKSANAAN KKNM  

3.1 Deskripsi Hasil Pemetaan Sosial Per Aspek 

3.1.1 Aspek Politik/Pemerintahan 

3.1.2 Aspek Ekonomi dan Mata Pendaharian 

3.1.3 Aspek Pendidikan 

3.1.4 Aspek Kesehatan 

3.1.5 Aspek Kehidupan agama masyarakat 

3.1.6 Aspek Budaya Masyarakat 

3.2 Temuan Kondisi Masyarakat 

3.2.1 Potensi Masyarakat 

3.2.2 Permasalahan Masyarakat 

3.3 Blog Desa  

3.3.1 Identitas Blog Desa 

3.3.2 Gambaran Isi Blok Desa 

3.4 Respon Masyarakat Terhadap KKNM-PPMD Integratif 

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI TINDAK LANJUT 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 
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Catatan: 

• Laporan Akhir Pelaksanaan KKN Mahasiswa dibuat dalam lingkup 

desa, dibuat dalam bentuk Soft Copy dan Hard Copy. Laporan Akhir 

ini terdiri dari Laporan Kelompok dan Tugas Perorangan mahasiswa 

(berupa Essay). 

1. Soft copy Laporan Kelompok dan Tugas Perorangan dikirimkan 

dalam satu email ke alamat: kknm.unpad@yahoo.com  

2. Hard copy Laporan Kelompok dijilid dengan cover warna 

kuning (cukup dengan soft cover) dan digandakan sejumlah 3 

(tiga) eksemplar, masing-masing untuk: 

a. Desa lokasi c/q Kepala Desa 

b. Dosen Pembimbing Lapangan 

c. Arsip Mahasiswa 

Jumlah tersebut dapat bertambah sesuai dengan jumlah 

mitra/stakeholders. 

• Tugas Perorangan mahasiswa KKNM berupa Essay dijilid dengan 

soft cover warna hijau dalam satu bundel; terpisah dari laporan 

kelompok. 
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FORMAT COVER K3M 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

LAPORAN KALENDER KERJA KEGIATAN MAHASISWA 
KULIAH KERJA NYATA MAHASISWA 

PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DOSEN 
INTEGRATIF 

PERIODE JULI 2013 
 

“BELAJAR DARI MASYARAKAT 
MELALUI KULIAH KERJA NYATA INTEGRATIF” 

 
 

Desa     :  ……………..…….. 
Kecamatan    :  ……………………. 
Kabupaten     : …………………….. 

 

 
Disusun oleh : 

          No.   Nama Mahasiswa     NPM     No.   Nama Mahasiswa    NPM 
          1    11 
          2    12 
          3    13 
          4    14 
          5    15 
          6    16 
          7    17 
          8    18 
          9    19 
         10    20 

 
PUSBANG KULIAH KERJA NYATA MAHASISWA PENGABDIAN KEP ADA 

MASYARAKAT 
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  

UNIVERSITAS PADJADJARAN 
BANDUNG 

TAHUN 2013 
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FORMAT ISI K3M 
 
 

 
HALAMAN PENGESAHAN 

 
Dengan telah selesainya Orientasi Wilayah dan Orientasi Politik/Pemerintahan 
yang kami kerjakan, maka kami : 
No Nama Mahasiswa NPM Tanda Tangan 
1. 

   .......................... 

2.   .............................  

3.    .......................... 

...   ..........................  

dst.    .......................... 
 
Telah menyelesaikan Kalender Kerja Kegiatan kami selama di lokasi KKNM 
……………………………………………………………………………………
………………………………. 
 
Mengetahui / Menyetujui,   Mengetahui / Menyetujui, 
 
 
 
_____________________   ________________________ 
Kepala Desa / Dusun ……………..   DPL 
………………………. 
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KATA PENGANTAR 

 …………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………dst 
 
 

DAFTAR ISI 
………………………………………………….....................................................
..... halaman 
dst 
 

HASIL ORIENTASI WILAYAH DAN PEMERINTAHAN DESA 
 (Dalam bentuk narasi dan disertai tabel dan keterangan lain yang relevan) 

A. Orientasi Wilayah 

... materi pemetaan sosial (tahapan Kegiatan KKNM/Day By Day 
Activity) 

B. Orientasi Politik/Pemerintahan 
1. ASPEK KEGIATAN MASYARAKAT/AKTIVITAS 

............................................................... dst 
 

2. ASPEK KELEMBAGAAN/PRANATA 
................................................................ dst 

 
 

RENCANA KEGIATAN KKNM 
(Mencakup: Waktu, Kegiatan, Pelaksana, Informan/ Khalayak Sasaran, Wilayah 

Kegiatan, Temuan/Hasil Yang Diharapkan ) 
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FORMAT COVER LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN 
KULIAH KERJA NYATA MAHASISWA 

PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DOSEN 
INTEGRATIF 

PERIODE JULI 2013 
 

“BELAJAR DARI MASYARAKAT 
MELALUI KULIAH KERJA NYATA INTEGRATIF” 

 
 

Desa     :  ……………..…….. 
Kecamatan    :  ……………………. 
Kabupaten     : …………………….. 

 

 
Disusun oleh : 

          No.    Nama Mahasiswa     NPM     No.    Nama Mahasiswa    NPM 
          1      11 
          2      12 
          3      13 
          4      14 
          5      15 
          6      16 
          7      17 
          8      18 
          9      19 
         10      20 

 
PUSBANG KULIAH KERJA NYATA MAHASISWA PENGABDIAN KEP ADA 

MASYARAKAT 
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  

UNIVERSITAS PADJADJARAN 
BANDUNG 

TAHUN 2013 
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FORMAT ISI LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN 

 
 
 

HALAMAN PENGESAHAN 
 
Dengan telah selesainya pelaksanaan kegiatan KKNM yang kami kerjakan, 
maka kami : 
No Nama Mahasiswa NPM Tanda Tangan 
1. 

   .......................... 

2.   .............................  

3.    .......................... 

...   ..........................  

dst.    .......................... 
 
Telah menyelesaikan Laporan Pelaksanaan Kegiatan kami selama ini di lokasi 
KKNM 
……………………………………………………………………………………
………………………………. 
 
Mengetahui / Menyetujui,   Mengetahui / Menyetujui, 
 
 
 
_____________________   ________________________ 
Kepala Desa / Dusun ……………..  DPL ………………………. 
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KATA PENGANTAR 

 …………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………dst 
 

DAFTAR ISI 
………………………………………………….....................................................
...      halaman 
dst 

 
DAFTAR LAMPIRAN 

………………………………………………….....................................................
...      halaman 
dst 
 
BAB I PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 
(deskripsikan gambaran situasi wilayah lokasi KKNM yang 
menunjukkan Analisis Situasi lokasi KKNM oleh mahasiswa; 
mengacu pada K3M) 

1.2. Tujuan dan Manfaat 
(Tujuan KKNM adalah belajar dari masyarakat dan pemetaan 
sosial; Manfaat KKNM adalah menimbulkan empati pada 
mahasiswa dan mempublikasikan segala hal yang ada pada 
lokasi KKNM kepada masyarakat luas melalui Blog Desa) 

1.3. Kalender Kerja Kegiatan Mahasiswa  
(dirumuskan dari K3M) 

1.4. Lokasi dan waktu 
(Lokasi dan Waktu sudah jelas) 
 

BAB II PROSES PELAKSANAAN KKNM 
2.1 Mekanisme Kerja Kelompok Dalam Pelaksanaan KKNM 

(deskripsikan proses kerja kelompok secara kolektif, yang 
menggambarkan distribusi tugas maupun pelaksanaan tugas 
individual. Mekanisme kerja kelompok ini menunjukkan juga 
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adanya proses belajar dari masyarakat secara merata pada 
anggota kelompok) 

2.2 Pelaksanaan Kegiatan Belajar Dari Masyarakat (Melalui 
Pemetaan Sosial)  
(deskripsi aktivitas mahasiswa secara kelompok dalam belajar 
dari masyarakat. Deskripsi mencakup orientasi kegiatan 
masyarakat maupun orientasi kelembagaan untuk setiap aspek 
fokus pembelajaran bidang kehidupan masyarakat, yang 
meliputi: Aspek Politik/Pemerintahan, Aspek Ekonomi dan 
Mata Pendaharian, Aspek Pendidikan, Aspek Kesehatan, Aspek 
Kehidupan agama masyarakat, dan Aspek Budaya Masyarakat) 
 

BAB III HASIL PELAKSANAAN KKNM  
3.1 Deskripsi Hasil Pemetaan Sosial Per Aspek 

Mencakup hasil dan pembahasan mengenai kegiatan orientasi 
aktivitas dan orientasi kelembagaan untuk setiap fokus belajar 
aspek kehidupan dalam masyarakat. Disusun dalam bentuk 
narasi dan disertai gambar dan/atau foto, tabel dan keterangan 
lain yang relevan. Aspek bidang kehidupan terdiri dari: 
3.1.1 Aspek Politik/Pemerintahan 
3.1.2 Aspek Ekonomi dan Mata Pendaharian 
3.1.3 Aspek Pendidikan 
3.1.4 Aspek Kesehatan 
3.1.5 Aspek Kehidupan agama masyarakat 
3.1.6 Aspek Budaya Masyarakat 

3.2 Temuan Kondisi Masyarakat 
Deskripsi pada bagian 3.1 di atas, ditelaah untuk 
mengidentifikasi kondisi masyarakat berdasarkan: 
3.2.1 Potensi Masyarakat 
3.2.2 Permasalahan Masyarakat 

3.3 Blog Desa 
3.3.1 Identitas Blog Desa  
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Blog Desa diposting di Website kknm.unpad.ac.id. 
Pada laporan diinformasikan mengenai identitas Blog 
Desa yang terdiri dari: Nama, Alamat, Username, 
Password 

3.3.2 Gambaran Isi Blog Desa 
Pada bagian ini dideskripsikan gambaran isi blog desa 
yang dibuat. 

3.4 Respon Masyarakat Terhadap KKNM-PPMD Integratif 
Uraian tanggapan masyarakat terhadap pelaksanaan KKNM dan 
keberadaan mahasiswa di desa.   
 

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI TINDAK LANJUT 
 (Kesimpulan dapat dikembangkan sendiri berdasarkan kepada berbagai 
aspek yang dianggap penting. Disusun dalam bentuk narasi per 
paragraf dan/atau dalam bentuk poin per poin) 
 (Rekomendasi dikembangkan sendiri berdasarkan kepada berbagai 
aspek yang dianggap penting. Disusun dalam bentuk narasi per 
paragraf dan/atau dalam bentuk poin per poin) 
 
 

DAFTAR PUSTAKA 
(Penulisan daftar pustaka mengikuti cara-cara penulisan yang lazim untuk 
laporan suatu karya ilmiah) 
LAMPIRAN 
(Berisi hal-hal penting yang dianggap perlu seperti foto-foto kegiatan, informasi 
pendukung  sebagai appendik/informasi pelengkap) 
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WAWASAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT 
 
 

Pendahuluan 

Darma atau tugas pokok dari perguruan tinggi selain  pendidikan dan penelitian 

adalah pengabdian pada masyarakat.  Karena pengabdian pada masyarakat ini 

merupakan salah satu fungsi ataupun tugas pokok dari perguruan tinggi, maka 

pelaksanaannya perlu dilakukan dan didukung oleh segenap warga perguruan tinggi 

dengan pengertian yang cukup tentang konsep pengabdian pada masyarakat dan 

metode-metode pelaksanaanya. 

Dasar dari perlu dilaksanakannya pengabdian pada masyarakat oleh perguruan 

tinggi  antara lain:  

(1) Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Seperti 

tertuang dalam  bab II pasal 3, yang menyatakan bahwa: 

.... " Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk 

watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa” ...... 

(2) Peraturan Pemerintah  No. 60 Tahun 1999 bab II pasal 2 ayat 1b, tentang tujuan 

perguruan tinggi  yang antara lain untuk: 

......" Mengembangkan dan menyebarluaskaan ilmu pengetahuan,teknologi dan 

atau kesenian, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf 

kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional" ..... 

Menurut Margono (1986) pengabdian pada masyarakat  oleh perguruan tinggi 

diartikan sebagai pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni secara ilmiah 

dan  melembaga, langsung kepada masyarakat yang akan menikmati manfaatnya.  

Sedangkan PP No. 60  Tahun 1999 bab III  pasal 3 ayat 4, yang menyatakan bahwa: 

....."Pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan yang memanfaatkan 

ilmu pengetahuan dalam upaya memberikan sumbangan demi kemajuan 

masyarakat".... 

Khalayak sasaran dari kegiatan pengabdian pada masyarakat adalah masyarakat di 

luar kampus perguruan tinggi, khususnya yang tidak lagi terjangkau dan tidak 

tercakup oleh program pendidikan formal.  Khalayak sasaran ini bisa perorangan, 

kelompok, organisasi pemerintah atau swasta, atau komunitas dan masyarakat secara 

keseluruhan.  Tujuan umum dari kegiatan pengadian pada masyarakat  adalah 
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meningkatkan pemenuhan berbagai kebutuhan masyarakat dan atau memcahkan 

berbagai macam masalah yang dihadapi masyarakat guna meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat sasaran.  Di dalamnya termasuk usaha untuk meningkatkan 

kemampuan memecahkan masalahnya sendiri (Margono, 1986).     

  
Rumusan  Pengabdian pada Masyarakat oleh Perguruan Tinggi 

Menurut rumusan  dalam  buku “Kebijaksanaan Pengembangan Pengabdian pada 

Masyarakat oleh Perguruan Tinggi”, Direktorat Jenderal  Pendidikan Tinggi 

dikemukakan bahwa “pengertian Pengabdian pada masyarakat adalah pengamalan 

ilmu pengetahuan, teknologi dan seni  langsung  pada masyarakat secara 

melembaga melalui metodologi ilmiah sebagai tanggungjawab luhur perguruan 

tinggi dalam usaha mengembangkan kemampuan masyarakat sehingga dapat 

mempercepat tercapainya tujuan pembangunan nasional. 

Pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni oleh perguruan tinggi sebagai 

lembaga ilmiah harus senantiasa dilandasi niat dan motivasi yang murni untuk 

mengabdi melalui metodologi ilmiah, baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun 

evaluasinya.  Pelaksanaan pengabdian pada masyarakat harus secara melembaga 

dalam arti program atau kegiatan pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni 

tersebut dilakukan oleh atau atas nama perguruan tinggi yang bersangkutan.  

Meskipun dalam pelaksanaan pengebdian kepada masyarakat dapat dilakukan baik 

oleh perorangan maupun kelompok sivitas akademika perguruan tinggi.  Niat dan 

motivasi yang melandasi pelaksanaan pengabdian pada masyarakat tersebut ialah 

nilai-nilai luhur Pancasila dan etika ilmu pengetahuan untuk diamalkan kepada 

masyarakat luas sehingga benar-benar bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan 

masyarakat dan martabat kemanusiaan.  Cita-cita dan tujuan tersebut secara normatif 

dan ideal hendak dicapai dengan cara membantu pengembangan kemampuan 

masyarakat agar dapat secara madiri memecahkan berbagai masalah yang dihadapi 

dalam rangka meningkatakan kesejahteraan serta mutu kehidupan yang lebih baik 

(Ismaun, 1986). 

Kegiatan-kegiatan pengabdian pada masyarakat menurut Margono (1986) 

haruslah mencakup pengertian-pengertian: 

1. Pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni menjadi produk yang secara 

langsung dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.  Hasil-hasil penelitian yang berupa 
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ilmu pengetahuan, teknologi dan seni selalu sudah dalam bentuk yang siap dapat 

digunakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat. 

2. Penyebar-luasan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni sebagai produk yang perlu 

diketahui dan dimanfaatkan oleh masyarakat.  Usaha penyebarluasan ini dapat 

melalui publikasi, penyuluhan, percontohan, peragaan dan lain sebagainya. 

3. Penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni secara benar dan tepat oleh 

masyarakat sesuai dengan situasi masyarakat dan tuntutan pembangunan.  Asas 

efisiensi dan efektivitas perlu dijadikan tolak ukur. 

4. Pemberian bantuan keahlian kepada masyarakat dalam mengidentifikasi masalah 

yang dihadapi, serta mencari alternatif-alternatif pemecahannya dengan 

menggunakan pendekatan ilmiah. 

5. Pemberian jasa pelayanan profesional  kepada masyarakat dalam berbagai bidang 

permasalahan yang memerlukan penanganan secara cermat dengan menggunakan 

keahlian yang belum dimiliki oleh masyarakat yang bersangkutan.  Hal ini 

terutama untuk masalah-masalah yang bersifat mendesak atau darurat 

 

Asas-asas Pengabdian pada Masyarakat 

Adapun asas-asas yang seharusnya dipergunakan dalam melaksanakan setiap 

program dan kegiatan pengabdian  (Ismaun , 1986) adalah:  

1. Asas Kelembagaan 

Program dan kegiatan pengabdian pada masyarakat harus dilaksanakan secara 

melembaga.  Asas kelembagaan yang dimaksud merupakan tata nilai, norma dan 

pengorganisasian yang dianut oleh perguruan tinggi di Indonesia sebagai satu 

sistem.   Penyelengaraan setiap program atau kegiatan pengabdian pada 

masyarakat oleh Universitas/Institut (lembaga, fakultas, pusat atau jurusan) dapat 

pula dilaksanakan baik oleh perorangan maupun oleh kelompok sivitas 

akademika yang pada hakekatnya adalah atas nama lembaga, yakni perguruan 

tinggi yang bersangkutan sebagai lembaga ilmiah.  Karena itu setiap pelaksanaan 

pengebdian pada masyarakat  pada akhirnya harus dapat dipertanggungjawabkan 

secara ilmiah, normatif, organisatoris, serta administrasi oleh unsur-unsur 

pimpinan maupun keseluruhan pimpinan perguruan tinggi yang bersangkutan.   
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2. Asas Ilmu amaliah dan Amal-ilmiah 

Ilmu –amaliah merupakan  perwujudan tanggungjawab luhur dan kepekaan sosial 

sivitas akademika sebagai upaya membantu masyarakat sehingga masyarakat 

lebih meningkat kemampuaannya dalam memecahakan masalah dihadapinya.  

Landasan idiil dan filosofis Pancasila, epistemologis serta etika ilmu pengetahuan 

seharusnya menjiwai serta menjadi motivasi untuk mengamalkan ilmu 

pengetahuan, teknologi, dan seni yang dibina dan dikembangkan oleh perguruan 

tinggi sedemikian rupa sehingga bermanfaat bagi masyarakat.  Niat dan motivasi 

yang murni ialah secara ikhlas untuk mengabdi bagi kepentingan masyarakat 

dengan mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang dikuasainya, 

bukan karena kepentingan pribadi ataupun mencari keuntungan materi.    

Sivitas akademika  sebagai masyarakat ilmiah, maka kegiatan pengabdian yang 

dilakukannya seharusnya merupakan amal ilmiah, artinya menggunakan 

metodologi ilmiah baik dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasinya.   

3. Asas Kerjasama 

Pelaksanaan setiap program dan kegiatan pengabdian  pada masyarakat oleh 

perguruan tinggi sesungguhnya merupakan usaha bersama antara perguruan 

tinggi dan pihak-pihak  masyarakat yang dibantu atau yang menjadi mitra 

(patner).  Kerjasama tersebut harus dijiwai semangat kekeluargaan dan gotong 

royong, yang saling menunjang dan saling menguntungkan sehingga mencapai 

tujuannya, yakni hasilnya benar-benar bermanfaat bagi seluruh masyarakat.  

4. Asas Kesinambungan 

Program dan kegiatan pengabdian pada masyarakat oleh perguruan tinggi 

sebaiknya dilakukan secara berencana, sistematis, terpadu dan terarah serta 

berkesinambungan.  Perubahan dan perkembangan masyarakat ke arah kemajuan 

yang lebih baik memerlukan usaha sadar berencana dan proses pelaksanaan 

secara bertahap dan berkesinambungan.  Oleh karena itu  program dan kegiatan 

pengabdian pada masyarakat sebaiknya tidak dilakukan sekali selesai lalu 

ditinggalkan.  Tetapi seharusnya menurut program dalam jangka waktu tertentu 

yang dapat diikuti tahap-tahap perubahan, kemajuan maupun kendala dan 

hambatannya,  untuk segera diketahui tingkatan keberhasilan dan kelemahannya 

melalui evaluasi baik dalam proses maupun hasil akhir serta dampaknya. 

 



 

5 
 

5. Asas Edukatif dan Pengembangan 

Pogram dan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dilaksanakan oleh 

perguruan tinggi harus mencerminkan sebagai lembaga pendidikan dan lembaga 

ilmiah (bukan lembaga pembangunan).  Sesuai dengan kedudukan, fungsi dan 

peranan perguruan tinggi tersebut, maka peranan yang sebaiknya ditampilkan 

oleh program dan kegiatan pengabdian pada masyarakat ialah bersifat edukatif 

dan pengembangan masyarakat dalam menunjang pembangunan. Pelaksanaan 

pengabdian pada masyarakat oleh perguruan tinggi bersifat membantu 

masyarakat dan penanggungjawab serta pelaksana pembangunan  secara 

konsepsional, kualitatif dan ilmiah objektif (tidak mengabil alih tugas-tugas 

masyarakat dan aparat-aparat pembangunan maupun tidak serba memberi kepada 

masyarakat.  Asas edukatif  dan pengembangan harus diperhatikan, karena tujuan 

pengabdian pada masyarakat oleh perguruan tinggi ialah bersifat membantu 

untuk mengembangkan kemampuan masyarakat agar mampu mandiri dalam 

memecahkan berbagai masalah yang dihadapi dalam pembangunan dan 

menghadapi perubahan-perubahan secara lebih baik. 

 

Tujuan Pengabdian pada Masyarakat 

Dalam menentukan tujuan yang ingin dicapai perhatian harus diarahkan  pada 

perubahan apa yang ingin diciptakan pada pihak khalayak sasaran.  Untuk dapat 

menentukan perubahan yang diinginkan itu perlu terlebih dahulu dilakukan analisis 

situasi dari khalayak sasaran, sehingga dapat diketahui apa masalah dan kebutuhan 

yang dihadapi oleh khalayak sasaran itu.  Secara institusional tujuan pengabdian pada 

masyarakat yang masih bersifat  umum menurut Faraz (1986) adalah: 

1. Mempercepat proses peningkatan kemampuan sumberdaya manusia dengan 

tuntutan dinamika pembangunan. Sesuai dengan bidang tugas pokok perguruan 

tinggi, yaitu pendidikan, maka perhatian utama pengabdian pada masyarakat 

yang dilakukan perguruan tinggi ialah pada usaha peningkatan kemampuan 

manusia. 

2. Mempercepat upaya pengembangan masyarakat ke arah terbinanya masyarakat 

dinamis yang siap menempuh perubahan-perubahan menuju perbaikan dan 

kemajuan yang sesuai dengan nilai-nilai sosial yang berlaku. 
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3. Mempercepat upaya pembinaan institusi dan profesi masyarakat sesuai dengan 

perkembangannya dalam proses modernisasi.   

4. Memperoleh umpan balik dan masukan lain bagi perguruan tinggi yang dapat 

berguna untuk meningkatkan relevansi pendidikan dan penelitian yang 

dilakukannya dengan kebutuhan pembangunan masyarakat, bangsa dan negara. 

Pelaksanaan pencapaian tujuan ini sudah barang tentu harus dilaksanakan secara 

bertahap, dengan menggunakan pendekatan yang tepat untuk khalayak sasaran 

tertentu, dengan tujuan tertentu yang didefinisikan, dan berorientasi pada tujuan 

institusional.   

 

Pengertian dan Lingkup Penyuluhan 

Penyuluhan merupakan salah satu bentuk kongkrit dari pelaksanaan model-model 

perubahan khalayak masyarakat.  Penyuluhan pada dasarnya adalah suatu sistem 

pendidikan non formal atau luar sekolah, bagi tua dan muda yang dilaksanakan 

dengan  belajar sambil mengerjakan  (learning by doing) agar khalayak sasaran 

berubah perilakunya, sehingga mau dan mampu berperan sesuai dengan 

kedudukannya, serta mampu mengatasi masalah yang dihadapinya.  Perubahan 

perilaku yang dimaksud adalah terjadinya perubahan di dalam pengetahuan, sikap 

dan keterampilan sebagaimana yang diharapkan (Belli, 1990). 

      Penyuluhan berbeda dengan kegiatan penerangan.  Kegiatan penerangan 

seringkali tujuannya hanya sebatas untuk menginformasikan pesan, sehingga 

perubahan khalayak sasaran hanya sebatas kawasan pengetahuan semata, sedangkan 

kegiatan penyuluhan harus dapat mendorong terjadinya perubahan perilaku ke 

kawasan atau ranah psikomotorik atau keterampilan, karena tujuannya adalah agar 

khalayak sasaran memiliki kemampuan untuk dapat memecahkan masalahnya 

sendiri.    Oleh karenanya dalam melaksanakan suatu kegiatan yang dinamakan 

kegiatan penyuluhan harus berpegang pada asas dan prinsip penyuluhan.  Asas 

penyuluhan meliputi:  (1) Berdasarkan pendidikan, (2) Bersifat demokratis, (3) 

Bersifat kooperatif, dan (4) Bersifat berkesinambungan.  Sedangkan prinsip 

penyuluhan mencakup: (1)  Prinsip belajar sambil bekerja  ( Learning by Doing)  (2) 

Menolong mereka agar dapat menolong mereka sendiri  (to help them to help them 

selves), dan (3) Bekerja bersama mereka  ( to work with people).    
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Dilihat dari metodenya atau cara mempertemukan penyuluh dengan khalayak 

sasaran yang disuluh dikenal ada tiga metode penyuluhan, yaitu: 

1. Metode pendekatan masal. Metode ini tepat di dalam menggugah kesadaran dan 

ketertarikan khalayak sasaran terhadap suatu inovasi.  Yang termasuk metode ini 

adalah ceramah atau rapat, siaran pedesaan, pertunjukan film, penyebaran brosur 

dan pameran. 

2. Metode pendekatan kelompok.  Metode ini tepat di dalam menumbuhkan 

kemampuan evaluatif atau penilaian dan dalam memberikan rangsangan pada 

khalayak sasaran penyuluhan agar mencoba suatu inovasi. Contoh dari metode ini 

adalah diskusi kelompok, kursus tani, demonstrasi plot (demplot), karyawisata, 

temu lapang. 

3. Metode pendekatan perorangan. Metode ini tepat di dalam memberikan keyakinan 

kepada khalayak sasaran agar mau menerapkan suatu inovasi.  Contoh dari 

metode ini adalah kunjungan rumah atau anjangsana, anjangkarya, surat-menyurat 

dan hubungan telpon. 

 
Beberapa Metode atau Teknik  Penyuluhan 

1. Anjangsana, anjangkarya 

Anjangsana adalah kunjungan ke rumah terutama pada tokoh tani agar mau 

menjadi penyuluh sukarela bagi anggota masyarakat di lingkungan pengaruhnya. 

Sedangkan anjangkarya adalah kunjungan ke lahan tani agar petani mampu 

melaksanakan contoh penerapan inovasi yang direkomendasikan. 

2. Pertemuan umum, ceramah, diskusi 

Pada pertemuan umum pesertanya campuran dan banyak, sedangkan informasinya 

tertentu untuk dipertimbangkan lagi dan dilaksanakan kemudian hari. Pada 

ceramah, pesertanya lebih homogen, baik dalam pengetahuan maupun 

kepentingannya.  Materi yang disampaikan lebih spesifik dan lebih mendalam, 

dapat segera dipertimbangkan untuk pengadopsiannya. Pada diskusi, para 

pesertanya lebih terbatas dan terjadi tukar pendapat, baik pengetahuan maupun 

pengalamannya.   Metode diskusi dipandang efektif dan efisien di dalam 

menumbuhkan kreativitas dan tanggungjawab dan mempercapat proses adopsi 

karena terjadi interaksi diantara anggota kelompok. 

 



 

8 
 

3. Demonstrasi cara dan hasil 

Metode ini dapat mempertunjukkan cara-cara atau hasil dari cara tersebut yang 

dianjurkan dengan menggunakan teknologi baru.  Demonstrasi cara bukan suatu 

percobaan tetapi suatu percontohan yang telah diyakini kebaikan dan 

keberhasilannya.  Pada demonstrasi hasil dipertunjukkan hasil dari cara baru yang 

lebih meyakinkan dapat meningkatkan hasil dan cocok bagi daerah tersebut. 

Metode ini baik untuk menambah pengetahuan, mengubah sikap dan menambah 

keterampilan peserta demonstrasi.  Kegiatan ini memerlukan persiapan yang 

matang, baik tempat, waktu maupun sarana penunjangnya. 

4. Karyawisata atau widiawisata 

Metode ini adalah metode kelompok yang berkarya sambil berwisata atau 

menambah ilmu sambil berwisata.  Tajuannya adalah memahami sesuatu cara 

usahatani yang berhasil di daerah lain yang kondisi alamnya identik dengan 

keadaan alam tempat asal para peserta widiawisata. 

5. Kursus tani 

Metode ini adalah proses belajar mengajar di ruangan kelas dan di lapangan 

dengan pendekatan kelompok, biasa terhadap tokoh-tokoh tani atau orang yang 

dianggap potensial untuk bisa menyebarkan inovasi pada anggota yang lainnya.  

Dari hasil belajar mereka diharapkan dapat menerapkan di lingkungannya agar 

dapat dicontoh oleh petani disekitarnya. 

6. Pameran 

Metode pameran adalah untuk memperlihatkan secara sistematis tentang model, 

contoh, barang, peta, grafik, gambar benda hidup sebagai hasil dari suatu kegiatan 

yang dianjurkan.  Pameran meliputi tiga tahap maksud komunikasi, yaitu: menarik 

perhatian, menggugah hati, dan membangkitkan keinginan. 

7. Siaran melalui radio 

Metode ini ditujukan khusus kepada petani dan keluarganya yang dapat 

mendengarkan acara siaran melalui radio dengan topic-topik pembicaraan 

tertentu.  Agar metode ini lebih efektif, sebaiknya dikembangkan melalui 

pembinaan kelompok pendengar yang melakukan diskusi kelompok di tempat 

kediamannya.  

8. Kampanye 
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Kampanye biasanya dilakukan dalam satu wilayah dan jangka waktu tertentu 

apabila terdesak untuk melakukan sesuatu bagi kepentingan masyarakat.  Syarat 

agar kegiatan tersebut berhasil, maka kampanye harus bermata acara tunggal dan 

dilancarkan sebagai jawaban terhadap masalah yang dihadapi bersama oleh 

sebagian besar petani. 

 

Pemberdayaan Masyarakat 

Istilah pemberdayaan (empowerment) muncul sekitar pertengahan 1990-an 

sebagai isyarat terjadinya perubahan paradigma pembangunan.   Pada mulanya, 

paradigma modernisasi telah mendominasi dalam perencanaan maupun praktek 

pembangunan.  Menurut paradigma modernisasi masalah keterbelakangan suatu 

masyarakat bersumber pada masyarakat itu sendiri sehingga solusinya adalah 

bantuan dari pihak luar.  Selanjutnya sebagai kritik terhadap ideologi modernisme, 

maka berkembang paradigma pembangunan yang berpusat pada rakyat (people 

centered development) yang memberi tempat pada rakyat untuk turut serta dalam 

merencanakan, melaksanakan, serta mengawasi proses pembangunan.  Dalam 

payung paradigma inilah wacana pemberdayaan mulai tumbuh (Satria 2002). 

Pembangunan dalam  paradigma  pemberdayaan masyarakat ini akan bersifat people-

centered, participatory, empowering, dan sustainable (Chambers 1995). 

     Untuk pengertian konsep pemberdayaan masyarakat sendiri dapat mencakup 

pengertian pembangunan masyarakat (community development) dan pembangunan 

yang bertumpu pada masyarakat (community-based development) Kartasasmita 

(1996).  

Kartasasmita (1996) mencoba membedakan pengertian keberdayaan dan 

pemberdayaan.  Keberdayaan dalam konteks masyarakat adalah kemampuan individu 

yang bersenyawa  dengan masyarakat dan membangun keberdayaan masyarakat yang 

bersangkutan.  Keberdayaan masyarakat adalah unsur-unsur yang memungkinkan 

suatu masyarakat bertahan (survive), dan dalam pengertian yang dinamis 

mengembangkan diri dan mencapai kemajuan.  Pemberdayaan masyarakat adalah 

upaya yang dilakukan di dalam mencapai keberdayaan masyarakat tersebut, sehingga 

memiliki kemampuan dan kemandirian. 

      Page dan Czuba (1999) mengemukakan bahwa pemberdayaan adalah suatu  

proses sosial yang bersifat multidimensional untuk menolong orang-orang dalam 
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mengontrol  kehidupannya. Sebagai suatu proses yang memberikan kekuatan 

(kapasitas untuk mengimplementasikan) dari orang-orang, untuk digunakan 

dalam kehidupannya, komunitasnya, dan masyarakatnya, dengan tindakan yang 

didasarkan issu yang mereka anggap penting. Oleh karenanya, pemberdayaan 

bersifat multidimensi, sosial dan suatu proses.  Bersifat multidimensi artinya 

terjadi dalam lapangan sosiologis, psikologis, ekonomi dan dimensi lain.  

Pemberdayaan juga terjadi pada beragam tingkat, seperti individu, kelompok dan 

komunitas.  Pemberdayaan didefinisikan sebagai suatu proses sosial, karena 

terjadi dalam hubungan dengan yang lain. Pengertian pemberdayaan sebagai suatu 

program adalah program yang memfokuskan pada penguatan masyarakat, 

melengkapi dengan beragam kesempatan dan sumberdaya sehingga orang-orang 

dapat bertambah pengalaman dan keterampilannya sehingga mereka juga dapat 

mengontrol kehidupannya.        

Upaya memberdayakan masyarakat menurut Kartasasmita (1996) dapat 

dilihat dari tiga sisi.   

1.  Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan masyarakat berkembang 

(enabling).  Di sini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, 

setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan.  Artinya tidak 

ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya.  Pemberdayaan adalah upaya 

untuk membangun daya itu, dengan mendorong, memotivasikan dan 

membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta upaya untuk 

mengembangkannya.  

2. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (empowering).  

Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan 

berbagai masukan (input), serta pembukaan akses ke dalam berbagai peluang 

(opportunities) yang akan membuat masyarakat makin berdaya.  Pemberdayaan 

bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat, tetapi juga 

pranata-pranatanya.  Bagian pokok dari pemberdayaan ini adalah menanamkan 

nilai-nilai budaya modern seperti kerja keras, hemat, keterbukaan dan 

kebertanggung-jawaban.  Hal yang penting di sini adalah peningkatan 

partisipasi rakyat di dalam pengambilan keputusan yang menyangkut diri dan 

masyarakatnya.  Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat amat erat 

kaitannya dengan pemantapan, pembudayaan dan pengamalan demokrasi.   
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3. Memberdayakan mengandung pula arti melindungi.  Melindungi harus dilihat 

sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, 

serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah.  Pemberdayaan masyarakat bukan 

membuat masyarakat menjadi tergantung pada berbagai program pemberian 

(charity).  Karena, pada dasarnya setiap apa yang dinikmati, harus dihasilkan 

atas usaha sendiri yang hasilnya dapat dipertukarkan dengan pihak lain.  

Dengan demikian, tujuan akhirnya adalah memandirikan masyarakat, 

memampukan, dan membangun kemampuan untuk memajukan diri ke arah 

kehidupan yang lebih baik secara sinambung. 

 Menurut Kartasasmita (1996), pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan 

adalah bahwa masyarakat tidak dijadikan obyek dari berbagai program 

pembangunan, tetapi merupakan subyek dari upaya pembangunannya sendiri.  

Berdasarkan konsep demikian, maka pemberdayaan masyarakat harus mengikuti 

pendekatan: 

1. Merupakan upaya yang terarah (targeted) atau pemihakan.  Upaya tersebut harus 

ditujukan langsung kepada yang memerlukan.   

2.  Langsung mengikutsertakan atau dilaksanakan oleh masyarakat yang menjadi 

sasaran.   

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

yang miskin sulit dapat memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya.  

Pendekatan kelompok adalah yang paling efektif, juga efisien bila dilihat dari 

penggunaan sumber daya.      

 Model pendekatan yang digunakan dalam kegiatan pemberdayaan adalah 

pendekatan advokasi yang menekankan pada pendamping dan kelompok masyarakat, 

dan membantu mereka untuk membuka akses kepada pelaku-pelaku pembangunan 

lainnya, membantu mereka mengorganisir diri, menggalang dan memobilisasi 

sumber daya yang dapat dikuasai agar dapat meningkatkan posisi tawar (bargaining 

position) dari kelompok masyarakat tersebut.   

     Keberhasilan kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagai suatu program 

seyogyanya tidak sebatas mengukur output (hasil langsung dan segera) dari kegiatan 

penggunaan input (masukan), melainkan harus pula mencakup outcame (pengaruh 

adanya output ),  dan dampaknya (impact).  
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