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BAB II 

TINJAUAAN PUSTAKA 

 

2.1. Penelitian Terdahulu 

Sejauh pengamatan penulis, penelitian mengenai pemberdayaan masyarakat 

sudah banyak dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Bahkan penelitian 

mengenai pemberdayaan yang memfokuskan subyek penelitiannya pada 

pemberdayaan kelompok tani juga sudah banyak dilakukan. Baik dalam bentuk 

buku, jurnal, ataupun karya tulis lainnya seperti skripsi dan tesis. Namun untuk 

lebih mendukung persoalan yang lebih mendalam terhadap masalah di atas, 

penulis berusaha melakukan peninjauan terhadap beberapa literatur yang relevan 

dengan fokus penelitian ini. Adapun beberapa penelitian yang sudah dilakukan 

oleh beberapa peneliti yang menjadi kajian penulis pada penilitian kali ini 

diantaranya adalah sebagai berikut. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Irmayanti (2013) mengenai Intervensi 

Penyuluh Pertanian Dalam Pemberdayaan Sosial Ekonomi Kelompok Tani (Studi 

Kasus Kelompok Tani Cisadane Para Petani Sawah Linkungan Talamangape 

Kelurahan Raya Kabupaten Maros), bertujuan untuk mengetahui bentuk 

intervensi penyuluh pertanian kepada kelompok tani Cisadane dengan 

menggunakan analisis secara kualitatif, dimana data yang didapat dilapangan 

diolah kemudian disajikan dalam bentuk tulisan, dan table frekuensi. Adapun hasil 

yang didapat dari penelitian tersebut adalah bentuk-bentuk penyuluhan dalam 

pemberdayaan kelompok tani Cisadane di linkungan Talamangape dilakukan 

dibidang pertanian, peternakan dan simpan pinjam, untuk memaksimalkan 

penyuluhan pemerintah juga memberikan bantuan kepada petani berupa bibit, 



11 
 

pupuk organik, alat pertanian, dan ternak sapi. Penyuluh mendekati kelompok tani 

yang di dampinginya dengan melalui pendekatan individu dan kelompok. Sebagai 

penyuluh yang bertugas mendampingi, mengarahkan, dan memberi pengetahuan, 

semestinya dapat pula memperhatikan anggota-anggota dalam kelompok tani agar 

bekerjasama dan dapat terkontrol dengan baik, seperti yang diungkapkan oleh 

Max Weber kelompok adalah cara menggambarkan berbagai legitimasi hubungan 

asosiasi, kerjasama, dan kontrol yang erat dalam orientasi tradisional. Adapun 

teknik yang digunakan penyuluh untuk melakukan penyuluhan yaitu sosialisasi 

dan demonstrasi. Penyuluhan pertanian diKebupaten Maros telah ada sejak tahun 

1980-an banyak teknik penyuluhan yang telah dipakai oleh Pemerintah yang 

terus-menerus diperbarui untuk mengatasi masalah produktivitas pertanian 

sebelum adanya penyuluhan pertanian, petani hanya menggunakan teknik dan 

keterampilan tradisional secara turun temurun dari nenek moyang mereka bisa 

dipastikan hasil pertanian sawah petani kurang berkembang data dari penyuluh 

hasil pertanian petani linkungan Talamangape kelurahan Raya sebelum masuknya 

penyuluhan 70 anggota kelompok tani Cisadane dari 47,23 Hektar lahan pertanian 

kurang lebih rata-rata 1 hektar menghasilkan 3-5 ton padi. Sedangkan setelah 

masuknya penyuluhan pertanian dan dibentuknya kelompok tani Cisadane hasil 

pertanian petani kurang lebih sekitar 1 Hektar menghasilkan 7-9 ton jika semua 

proses produktivitas pertanian tidak terganggu oleh masalah cuaca, iklim dan 

hama. 

Lain lagi penelitian yang telah di lakukan oleh Mikhael Wurangian 

mengenai Strategi Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi 

Bagi Masyarakat Petani Desa Basaan I Kecamatan Ratatotok) yang bertujuan 
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untuk mengetahui strategi pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat 

petani di Desa Basaan Kecamatan Ratatotok, melalui tahapan strategi: tahap 

perumusan, tahap pemutusan, tahap pelaksanaan, tahap penilaian. Penelitian 

tersebut memberikan kesimpulan diantaranya adalah: (a) Strategi pemberdayaan 

masyarakat petani yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Basaan Satu belum dapat 

meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan petani. Strategi pemberdayaan yang 

dilakukan oleh Pemerintah Desa belum dapat meningkatkan hasil/produksi 

pertanian para petani, para petani masih menggunakan pengetahuan konvensional 

dalam mengelola lahan pertanian. (b) Strategi Pemerintah Desa Basaan Satu 

dalam pemberdayaan petani dapat dilihat melalui: peningkatan mutu dan kuantitas 

pendidikan formal dan non formal para petani, peningkatan mutu dan frekuensi 

penyuluhan, kegiatan pendampingan, penyebaran informasi, pemberdayaan 

kelembagaan masyarakat, belum sepenuhnya berhasil mengangkat para petani 

keluar dari ketidakberdayaan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya modal usaha 

yang dimiliki oleh petani untuk membeli bibit, pupuk, pestisida dan keperluan 

produksi lainnya. (c) Para petani desa Basaan Satu terkesan kurang partisipatif 

mengikuti kegiatan/program pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah desa, 

hal ini disebabkan oleh sikap apatis para petani, karena faktor kekecewaan mereka 

mengikuti program pemberdayaan sejenisnya, dengan hasil produksi yang 

menurun, kerugian dibidang materi dimana modal untuk menanam tidak dapat 

terpenuhi lagi. 

Penelitian lain yang telah dilakukan oleh Dedy Rustiono (2008) dengan 

judul “Pemberdayaan petani oleh penyuluh untuk pengembangan usaha tani padi 

organik di desa Pondok, kecamatan Nguter, kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah.” 
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Penelitian ini diantaranya bertujuan untuk Mengetahui dan mendeskripsikan 

pelaksanaan pemberdayaan petani oleh penyuluh usaha tani padi organik, 

Mengetahui dan mendeskripsikan model pemberdayaan yang digunakan penyuluh 

untuk melakukan pemberdayaan pada petani, Mengetahui dan mendeskripsikan 

strategi pemberdayaan yang digunakan oleh penyuluh pada petani, Mengetahui 

dan mendeskripsikan pengetahuan usahatani padi organik petani setelah 

pemberdayaan oleh penyuluh. Penelitian yang berbentuk Tesis dengan 

menggunakan metode penelitian kualitatif ini memberikan beberapa kesimpulan, 

diantaranya adalah nahwa Strategi pemberdayaan dengan pengembangan SDM, 

dilakukan dengan pembenahan sikap dan moral keluarga tani. Strategi 

pemberdayaan dengan pengembangan lembaga, dilakukan dengan pembenahan 

Poktan dan Gapoktan. Kecenderungan pengetahuan usahatani padi organik petani 

setelah pemberdayaan oleh penyuluh pada petani inovator cenderung lebih 

menyeluruh tentang usahatani padi organik, sedangkan pada petani pelopor dan 

petani biasa pengetahuan yang diperoleh hanya sebagian saja. Kecenderungan 

sikap petani penerima pemberdayaan, pada petani inovator cenderung 

memperhatikan pengetahuan, memiliki ketertarikan untuk melaksanakan dan 

kesiapan menanggung resiko. Hal ini tidak ditemui pada petani pelopor maupun 

petani biasa. Mereka hanya memperhatikan sebagian pengetahuan, dan hanya 

tertarik pada kegiatan usahatani padi organik yang tidak perlu menanggung 

resiko. Kegiatan yang dilakukan, yaitu dalam pengolahan tanah dengan pupuk 

kandang dan pembuatan pupuk kompos. Kecenderungan ketrampilan/skill petani 

setelah pemberdayaan oleh penyuluh, pada petani inovator cenderung meliputi 

perencanaan sampai pengelolaan pasca panen, dan melakukan pemasaran dengan 
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jaringan antar mitra. Petani pelopor dan petani biasa, hanya trampil merencanakan 

mengolah tanah dengan pupuk organik.  

Pengelolaan pasca panen diserahkan pada penebas. Kecenderungan 

partisipasi petani penerima pemberdayaan cenderung memiliki perbedaan antara 

petani inovator, petani pelopor dan petani biasa. (a) Petani inovator berpartisipasi 

dalam penjelasan tentang perencanaan menjadi petani sejahtera dan mengubah 

menjadi petani pengusaha dengan cara memberikan percontohan pola tanam 

usahatani padi organik. Berpartisipasi dalam pengadaan sarana-prasarana 

usahatani secara mandiri termasuk pengadaan pupuk dan pestisida organik. 

Mampu mengelola pasca panen serta memasarkan melalui jaringan antar mitra. 

Selain itu berpartisipasi dalam pembentukan Gapoktan. (b) Petani pelopor 

berpartisipasi dalam pengadaan bibit, sarana prasarana usahatani untuk seluruh 

anggota Poktan. (c) Petani biasa berpartisipasi dalam pelaksanaan pengolahan 

tanah dengan pupuk organik. Kecenderungan pengembangan usahatani padi 

organik, setelah pemberdayaan oleh penyuluh, nampak meningkat untuk petani 

inovator. Peningkatan nyata adalah peningkatan pendapatan petani inovator 

sebesar ± 37,5% jika dibandingkan dengan pendapatan petani pelopor maupun 

biasa yang memiliki penguasaan lahan sebagai petani pemilik penggarap. 

Peningkatan pendapatan disebabkan petani inovator melakukan pengolahan pasca 

panen, dari gabah menjadi beras dan harga beras organik/kilogram lebih tinggi 

dari pada beras semi organik. Petani pelopor dan petani biasa tidak melakukan 

pengolahan pasca panen dan hasil panen dijual dalam bentuk gabah. 

Penelitian yang dilakukan oleh Sean Fitria Rohmawati Laily, Dkk (Dalam 

Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 2, No. 1, Hal. 147-153) Mengenai 
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“Pemberdayaan Petani Dalam Meningkatkan Ketahanan Pangan”  (Studi Di 

Desa Betet, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk).penelitian ini adalah 

kualitatif dengan menggunakan pendekatan secara deskriptif. Fokus penelitian ini 

adalah 1) Pemberdayaan petani dalam usaha meningkatkan ketahanan pangan di 

Desa Betet Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk, yang terdiri dari: a) Aras 

mikro: penyuluhan, b) Aras mezzo: diklat dan sekolah lapangan, c) Aras makro: 

strategi ketahanan pangan, yang terdiri dari subsistem ketersediaan pangan, 

distribusi pangan dan konsumsi pangan; 2) Faktor penghambat dan pendukung 

yang terjadi dalam upaya pemberdayaan petani dalam meningkatkan ketahanan 

pangan. Kesimpulan yang di hasilkan dari penelitian ini diantaranya adalah 

Program Pemberdayaan Petani dalam Meningkatkan Ketahanan Pangan di Desa 

Betet Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk melalui : (a) Aras Mikro, dalam 

aras mikro pemberdayaan petani yang dilakukan yaitu melalui penyuluhan. 

Penyuluhan yang dilakukan di Desa Betet bertujuan untuk memberikan 

pengetahuan dan keterampilan yang lebih luas kepada pelaku utama (masyarakat 

didalam dan disekitar kawasan hutan, petani, pekebun, peternak, pembudidaya 

ikan, beserta keluarga intinya) dan pelaku usaha (perorangan warga Negara 

Indonesia atau korporasi yang dibentuk menurut hukum Indonesia yang 

mengelola usaha pertanian, perikanan, dan kehutanan) dalam meningkatkan 

produktivitas dan pendapatan mereka. Penyuluhan dilakukan dengan memberikan 

informasi tentang program dan teknologi terbaru sampai permasalahan yang 

mereka hadapi. (b) Aras Mezzo, pemberdayaan ditujukan untuk meningkatkan 

kualitas dari pelaku utama dan pelaku usaha. Strategi dalam meningkatkan 

kesadaran, penge-tahuan, keterampilan dan sikap-sikap klien agar memiliki 
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kemampuan memecahkan permasalahan yang dihadapi tersebut, Kabupaten 

Nganjuk melak-sanakan pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan yang 

dilakukan di Desa Betet diantaranya yaitu diklat dan sekolah lapangan. (c) Aras 

Makro, pemahaman pendekatan aras makro ini di dalam upaya pemberdayaan 

adalah untuk meningkat-kan ketahanan pangan di Desa Betet Kecamatan 

Ngronggot, Kabupaten Nganjuk yang dilakukan melalui suatu strategi, yaitu 

strategi ketahanan pangan. Strategi ketahanan pangan disini terdiri dari tiga 

subsistem, yaitu ketersediaan pangan, distribusi pangan dan konsumsi pangan.  

Upaya pemberdayaan petani dalam rangka meningkatkan ketahanan 

pangan di Desa Betet Kecamtan Ngronggot Kabupaten Nganjuk juga menemui 

beberapa hambatan, diantaranya adalah : (a) Faktor Penghambat Internal: masih 

rendahnya kualitas sumberdaya manusia dan kurangnya alat mesin pertanian. (b) 

Faktor Penghambat Eksternal: cuaca tidak menentu dan terbatasnya kapasitas 

sumberdaya pertanian. (c) Faktor Pendukung Internal: adanya program 

pemberdayaan petani dan  dukungan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk. 

(d) Faktor Pendukung Eksternal: adanya bantuan yang dapat meringankan beban 

petani.  

2.2. Kajian Teori 

2.2.1. Intervensi 

Menurut Irmawati (2013), Intervensi merupakan upaya untuk membantu 

manusia yang mengalami gangguan internal dan eksternal yang menyebabkan 

orang tidak dapat menjalankan peranan sosialnya dengan baik. Metode intervensi 

sosial dapat diartikan sebagai suatu cara atau strategi dalam memberikan bantuan 

kepada masyarakat (individu, kelompok, komunitas) untuk meningkatkan 
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kesejahteraan seseorang melalui upaya memfungsikan kembali fungsi sosialnya. 

maksudnya adalah setiap masyarakat harus mampu berperan sesuai statusnya 

didalam masyarakat. Status tersebut diakui oleh linkungan dan status tersebut 

tidak melewati batasan-batasan norma yang ada. Ia menambahkan dalam 

melakukan intervensi sosial seorang agen perubahan harus memiliki tiga buah 

bekal yaitu :  

a. Knowledge (pengetahuan) seorang praktisi agen perubahan dituntut untuk 

mampu memiliki pemahaman yang baik terkait konsep-konsep dibidang 

kesejahteraan sosial.  

b. Skill (keterampilan) yang mana seorang praktisi agen perubahan harus 

mampu menerapkan pengetahuan-pengetahuan yang mereka miliki 

kedalam praktek-praktek dimasyarakat. 

c. Value (nilai) nilai-nilai yang diusung oleh praktisi kesejahteraan sosial 

sendiri adalah nilai-nilai moral dan nilai-nilai sosial yang mengarah pada 

kebaikan  

Irmawati (2013) juga menjelaskan bahwa pada intervensi terdapat 

tahapan-tahapan tertentu. Tahapan tersebut diantaranya adalah tahap persiapan, 

tahap pengkajian, tahap perencanaan alternatif program atau kegiatan, tahap 

pemformulasian rencana aksi, tahap pelaksanaan program atau kegiatan, tahap 

evaluasi, dan tahap terminasi. Adapun untuk pejelasan dari masing-masing 

tahapan tersebut adlah sebagai berikut. 

a) Tahap persiapan  

Tahap persiapan sekurang-kurangnya memiliki dua tahapan yang harus 

dipersiapkan yaitu (a) penyiapan petugas lapangan dalam hal ini tenaga 
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pemberdaya masyarakat yang bisa juga dilakukan oleh community worker, 

petugas lapangan ini harus bisa menyamakan persepsi antar anggota tim agen 

perubah mengenai pendekatan apa yang yang akan dipilih dalam melakukan 

pemberdayaan masyarakat, apalagi dalam melaksanakan program pemberdayaan 

masyarakat, mengingat latar belakang anggota tim biasanya mempunyai latar 

belakang yang berbeda misal ada lulusan sarjana agama, sarjana ilmu 

kesejahteraan, dll. sehingga perlu dilakukan pelatihan awal untuk menyamakan 

persepsi mengenai program pemberdayaan masyarakat yang akan dilakukan 

didaerah tersebut. (b) tahap penyiapan lapangan pada awalnya melakukan studi 

kelayakan terhadap daerah yang akan dijadikan sasaran, baik dilakukan secara 

informal, secara formal maksudnya tim agen perubah harus bisa mendapat 

perijinan dari pihak-pihak pemerintah daerah. Secara informal tim agen harus bisa 

menjalin kontak dengan tokoh-tokoh agama sekaligus mendekati para warga 

terlebih dahulu dengan melakukan pertemuan-pertemuan dari sinilah menjadi 

kunci apakah aka nada warga yang berminat untuk menjadi kader atau tidak. 

b) Tahap pengkajian (Assessment)  

Tahap ini dapat dilakukan secara individual melalui tokoh-tokoh 

masyarakat, tetapi dapat juga melalui kelompok-kelompok dalam masyarakat. 

Petugas sebagai agen perubah mengidentifikasi masalah dan sumber daya yang 

dimiliki oleh klien. Analisis kebutuhan masyarakat dalam proses pengkajian 

digunakan tahap pendekatan kuantitatif maupun kualitatif. Masyarakat terkadang 

mempunyai pandangan yang berbeda dengan petugas yang akan menawarkan 

program pemberdayaan, disini petugas tidak dapat memaksakan pandangan 

mereka kemasyarakat melainkan, harus diadakan upaya menjembatani perbedaan 



19 
 

pandangan tersebut, misalnya dengan melakukan penyadaran masyarakat ataupun 

memberikan informasi pada masyarakat agar mereka dapat berdiskusi dan 

mempertimbangkan keadaan linkungan mereka secara lebih rasional. 

c) Tahap perencanaan alternatif program atau kegiatan (designing)  

Petugas sebagai agen perubah secara partisipasif mencoba melibatkan 

warga untukberpikir tentang masalah yang mereka hadapi dan bagaimana cara 

mengatasinya. Upaya untuk mengatasi masalah yang ada, masyarakat diharapkan 

dapat memikirkan beberapa alternatif program dan kegiatan yang dapat mereka 

lakukan. Petugas sebagai fasilitator yang membantu masyarakat berdiskusi dan 

memikirkan program serta kegiatan apa saja yang tepat dilakukan pada saat itu. 

d) Tahap pemformulasian rencana aksi  

Tahap ini petugas membantu masing-masing kelompok masyarakat untuk 

memformulasikan gagasan mereka dalam bentuk tertulis,terutama bila ada 

kaitannya dengan proposal untuk pihak penyandang dana. Tetapi jika kelompok 

ini sebelumnya beberapa kali pernah mengajukan permohonan maka, kelompok 

ini hanya perlu mengkonsultasikan secara singkat apa saja persyaratan yang harus 

dipenuhi dalam proposal tersebut. Tahap ini diharapkan petugas dan masyarakat 

dapat membayangkan dan menuliskan tujuan jangka pendek apa yang akan 

mereka capai dan bagaimana cara mencapai tujuan tersebut. 

e) Tahap pelaksanaan program atau kegiatan (implementasi)  

Tahap ini harus diperhatikan dengan baik, karena jika kurangnya 

kerjasama antara petugas dan warga masyarakat atau pertentangan kelompok 

dalam melaksanakan program dilapangan akan dapat melenceng dari rencana 

sebelumnya, dalam program pemberdayaan ini diharapkan kader masyarakat juga 
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dapat menjaga keberlangsungan program yang telah dikembangkan. Teknologi 

yang digunakan pun harus disesuaikan dengan kondisi masyarakat. 

f) Tahap evaluasi  

Tahap ini sebagai proses pengawasan dari warga dan petugas terhadap 

program pemberdayaan masyarakat yang sedang berjalan, program ini memang 

harus melibatkan masyarakat agar terbentuk komunitas untuk melakukan 

pengawasan secara internal. Tentunya diharapkan program pemberdayaan ini 

berjalan dengan baik meskipun tidak berjalan dengan semestinya, maka sangat 

dibutuhkan umpan balik berguna bagi perbaikan suatu program atau kegiatan. 

Sehingga jika diperlukan maka dilakukan assessment. 

g) Tahap terminasi  

Tahap ini merupakan tahap pemutusan hubungan secara formal dengan 

komunitas sasaran. Program pemberdayaan masyarakat, dilakukan tidak jarang 

bukan karena masyarakat sudah dianggap mandiri, tetapi lebih karena jangka 

waktu yang diberikan sudah melebihi yang ditetapkan sebelumnya, atau karena 

anggaran sudah selesai dan sudah tidak ada penyandang dana yang mau atau dapat 

meneruskan. Petugas tetap harus keluar secara perlahan dari komunitas dan bukan 

secara mendadak. 

2.2.2 Pemberdayaan 

Menurut Sumodiningrat (dalam Dedy, 2008), pemberdayaan mengandung 

arti melindungi, sehingga dalam proses pemberdayaan harus dicegah agar yang 

lemah tidak bertambah menjadi lemah. Strategi pembangunan diperlukan  untuk 

memberikan perhatian lebih banyak (dengan mempersiapkan) lapisan masyarakat 

yang masih tertinggal dan hidup di luar atau di pinggiran jalur kehidupan modern. 
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Kartasasmita (dalam Irmawati 2013) menegaskan bahwa “memberdayakan 

masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan 

masyarakat kita yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri 

dari perangkat kemiskinan dan keterbelakangan”. Ia menambahkan bahwa Prinsip 

dasar pemberdayaan untuk mewujudkan masyarakat yang berdaya atau mandiri 

adalah melalui penyadaran, pelatihan, pengorganisasian, pengembangan kekuatan, 

dan membangun dinamika. Bagi pelaku perubahan, hal yang dilakukan terhadap 

kelompok sasaran, baik dilevel mikro (individu, keluarga, dan kelompok kecil), 

level mezzo (organsisasi dan komunitas), level makro (kota, regional, dan 

nasional), maupun level global (internasional). Seringkali diidentikkan sebagai 

upaya memberdayakan (mengembangkan kelompok sasaran dari keadaan tidak 

atau kurang berdaya menjadi mempunyai daya) guna mencapai kehidupan yang 

lebih baik. Prinsip ini pada intinya mendorong dan membimbing klien untuk 

menentukan sendiri apa yang harus ia lakukan dalam kaitan dengan upaya 

mengatasi permasalahan yang ia hadapi. Sehingga klien mempunyai kesadaran 

dan kekuasaan penuh dalam membentuk hari depannya. Untuk (mengembangkan 

usaha tani pemerintah menunjuk langsung penyuluh pertanian untuk 

mendampingi kelompok tani, untuk melakukan pemberdayaan. 

Suharto (2010) mendefinisikan pemberdayaan sebagai sebuah proses dan 

tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkai-an kegiatan untuk 

memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, 

termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan 

maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh 

sebuah perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan 
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atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan 

hidup-nya yang baik yang bersifat fisik, ekonomi maupun sosial seperti memiliki 

kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, 

berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas 

kehidupannya. Pengertian pemberdayaan sebagai tujuan seringkali digunakan 

sebagai indikator keberhasilan pemberdayaan sebagai sebuah proses. Ia 

menambahkan bahwa pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, 

khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau 

kemampuan dalam: 

a. Memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan. 

b. Menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka 

dapatmeningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan 

jasajasayang mereka perlukan. 

c. Berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang 

mempengaruhi mereka 

2.2.4. Tahapan Pemberdayaan 

Sulistyani (2004) menjelaskan bahwa pemberdayaan tidak bersifat 

selamanya, melainkan sampai target masyarakat mampu untuk mandiri, dan 

kemudian dilepas untuk mandiri, meskipun dari jauh tetap dipantau agar tidak 

jatuh lagi. Berdasarkan pendapat Sumodiningrat berarti pemberdayaan melalui 

suatu masa proses belajar, hingga mencapai status mandiri. Proses belajar dalam 

rangka pemberdayaan masyarakat berlangsung secara bertahap, yaitu: 
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a. Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menujuperilaku sadar dan 

peduli, sehingga yang bersangkutan merasa membutuhkan peningkatan 

kapasitas diri 

b. Tahap transformasi kemampuan berupa wawasanberpikir atau 

pengetahuan, kecakapan-keterampilan agar dapat mengambil perandi 

dalam pembangunan,  

c. Tahap peningkatan kemampuan intelektual,kecakapan-keterampilan 

sehingga terbentuk inisiatif, kreatif dan kemampuaninovatif untuk 

mengantarkan pada kemandirian.  

Tahap pertama atau tahap penyadaran dan pembentukan 

perilakumerupakan tahap persiapan dalam proses pemberdayaan. Pada tahap ini 

pelaku pemberdayaan berusaha menciptakan prakondisi, supaya dapat 

memfasilitasi berlangsungnya proses pemberdayaan yang efektif. Apa yang 

diintervensi dalam masyarakat sesungguhnya lebih pada kemampuan afektifnya 

untuk mencapai kesadaran konatif yang diharapkan agar masyarakat semakin 

terbuka dan merasa membutuhkan pengetahuan dan keterampilan untuk 

memperbaiki kondisinya. Tahap kedua yaitu proses transformasi pengetahuan, 

pengalaman dan keterampilan dapat berlangsung baik, demokratis, efektif dan 

efisien, jika tahap pertama telah terkondisi. Masyarakat akan menjalani proses 

belajar tentang pengetahuan dan kecakapan-keterampilan yang memiliki relevansi 

dengan apa yang menjadi tuntutan kebutuhan jika telah menyadari akan 

pentingnya peningkatan kapasitas. Keadaan ini akan menstimulasi terjadinya 

keterbukaan wawasan dan penguasaan keterampilan dasar yang mereka butuhkan. 

Tahap ini masyarakat hanya dapat berpartisipasi pada tingkat yang rendah, yaitu 



24 
 

sekedar menjadi pengikut/obyek pembangunan saja, belum menjadi subyek 

pembangunan. Tahap ketiga adalah merupakan tahap pengayaan atau peningkatan 

intelektualitas dan kecakapan-keterampilan yang diperlukan, supaya mereka dapat 

membentuk kemampuan kemandirian. Kemandirian tersebut ditandai oleh 

kemampuan masyarakat di dalam membentuk inisiatif, melahirkan kreasi-kreasi, 

dan melakukan inovasi-inovasi di dalam lingkungannya. Masyarakat telah 

mencapai tahap ketiga ini maka masyarakat dapat secara mandiri 

melakukanpembangunan. Konsep pembangunan masyarakat pada kondisi seperti 

ini seringkali didudukkan sebagai subyek pembangunan atau pemeran utama. 

Pemerintah tinggal menjadi fasilitator saja. 

Menurut Pranarka dan Vidhyandika (1996), proses pemberdayaan 

mengandung dua kecenderungan, yaitu: 

a. Proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan 

ataukemampuan kepada masyarakat agar individu menjadi lebih 

berdaya.Proses ini dapat dilengkapi dengan upaya membangun aset 

material gunamendukung pembangunan kemandirian melalui organisasi. 

Ini disebutdengan kecenderungan primer dari makna pemberdayaan. 

b. Proses menstimulasi, mendorong atau memotivasi individu 

agarmempunyai kemampuan untuk menentukan apa yang menjadi 

pilihanhidupnya melalui proses dialog atau konsientisasi. 

Konsientisasi merupakan suatu proses pemahaman situasi yang sedang 

terjadi sehubungan dengan hubungan-hubungan politis, ekonomi, dan sosial. 

Seseorang menganalisis sendiri masalah mereka, mengidentifikasi sebabsebabnya, 

menetapkan prioritas dan memperoleh pengetahuan baru. Konsientisasi 
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merupakan sesuatu yang terjadi pada diri seseorang, tidak dapat dipaksakan dari 

luar. Orang harus memutuskan sendiri apa kebutuhan dan pengalaman yang 

penting baginya, bukan diputuskah oleh orang lain. Analisis semacam itu 

membuat orang mampu mengambil tindakan sendiri dan memecahkan masalah, 

untuk kemudian membentuk esensi partisipasi yang sungguh-sungguh (Pranarka 

& Vidhyandika, 1996). Selama proses ini masyarakat didampingi untuk membuat 

analisis masalah yang dihadapi, dibantu untuk menemukan alternatif solusi 

masalah tersebut, serta diperlihatkan strategi memanfaatkan pelbagai resources 

yang dimiliki dan dikuasai. Masyarakat dibantu bagaimana merancang sebuah 

kegiatan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki, bagaimana 

mengimplementasikan rancangan tersebut, serta bagaimana membangun strategi 

memperoleh sumber-sumber eksternal yang dibutuhkan sehingga memperoleh 

hasil optimal. Prinsip yang dikedepankan dalam proses pemberdayaan adalah 

memberi peluang masyarakat untuk memutuskan apa yang mereka inginkan 

sesuai dengan kemauan, pengetahuan, dan kemampuannya. 

Ginandjar Kartasasmita (1995) menyatakan bahwa proses pemberdayaan 

dapatdilakukan melalui tiga proses yaitu: Pertama: Menciptakan suasana atau 

iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (enabling). Titik 

tolaknya adalah bahwa setiap manusia memiliki potensi yang dapat 

dikembangkan. Artinya tidak ada sumberdaya manusia atau masyarakat tanpa 

daya. Pemberdayaan adalah membangun daya, kekuatan atau kemampuan, dengan 

mendorong (encourage) dan membangkitkan kesadaran (awareness) akan potensi 

yang dimiliki serta berupaya mengembangkannya. Kedua, memperkuat potensi 

atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (empo-wering), sehingga diperlukan 
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langkah yang lebih positif, selain dari iklim atau suasana. Ketiga, memberdayakan 

juga mengandung arti melindungi, yakni dalam proses pemberdayaan, harus 

dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena 

kekurangberdayaannya dalam menghadapi yang kuat. 

1.2.4 Indikator Keberdayaan 

Menurut Ife (2002) seperti yang di kutip oleh Hairi Firmansyah (2012), 

Bahwa program pemberdayaan masyarakat hanya mungkin dapat mewujudkan 

indikator-indikator keberdayaan bila ia dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip 

pemberdayaan, seperti prinsip holisme, keberlanjutan, keanekaragaman, 

perkembangan organik, perkembangan yang seimbang, dan mengatasi struktur 

yang merugikan. Prinsip-prinsip inilah yang bila diterapkan secara konsekuen 

akan menjadikan program pemberdayaan tersebut sebagai pemberdayaan 

masyarakat yang mampu memberdayakan masyarakat Kajian-kajian konseptual 

tentang pemberdayaan menyajikan banyak indikator keberdayaan. Empat di 

antaranya menyangkut derajad keberdayaan (Soeharto, 2008) yakni: 

a. Tingkat kesadaran dan keinginan untuk berubah (powerto) 

b. Tingkat kemampuan meningkatkan kapasitas untuk memperoleh akses 

(power within) 

c. Tingkat kemampuan menghadapi hambatan (power over) 

d. Tingkat kemampuan kerjasama dan solidaritas (powerwith) 

Menurut Parson et.al., dalam Suharto (2010) mengajukan tiga dimensi 

pemberdayaan yang merujuk pada: a) Sebuah proses pembangunan bermula dari 

pertumbuhan individual yang kemudian berkembang menjadi sebuah perubahan 

sosial yang lebih besar, b) Sebuah keadaan psikologis yang ditandai oleh rasa 
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percaya diri, berguna dan mampu mengendalikan diri dan orang lain, c) 

Pembebasan yang dihasilkan oleh gerakan sosial, yang dimulai dari pendidikan 

dan politisasi orang-orang lemah dan kemudian melibatkan upaya-upaya kolektif 

dari orang-orang lemah tersebut untuk memperoleh kekuasaan dan mengubah 

struktur-struktur yang masih menekan. 

2.2.5 Prinsip Prinsip Pemberdayaan 

Ginandjar Kartasasmita (1995) menyatakan bahwa upaya memberdayakan 

masyarakat harus dilakukan melalui tiga cara, yaitu: 

a. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi 

masyarakatuntuk berkembang. Kondisi ini berdasarkan asumsi bahwa 

setiap individudan masyarakat memiliki potensi yang dapat 

dikembangkan. 

b. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh rakyat 

denganmenerapkan langkah-langkah nyata, menampung berbagai 

masukan,menyediakan prasarana dan sarana baik fisik (irigasi, jalan dan 

listrik)maupun sosial (sekolah dan fasilitas pelayanan kesehatan) yang 

dapatdiakses oleh masyarakat lapisan paling bawah. 

c. Melindungi dan membela kepentingan masyarakat lemah. Dalam proses 

pemberdayaan harus dicegah jangan sampai yang lemah bertambah lemah 

atau semakin terpinggirkan dalam menghadapi yang kuat.Upaya 

pemberdayaan masyarakat diusahakan bisa mengikutsertakan semua 

potensi yang ada pada masyarakat. Dalam hubungan ini, pemerintah 

daerah harus mengambil peranan lebih besar karena mereka yang paling 

mengetahui mengenai kondisi, potensi, dan kebutuhan masyarakatnya. 
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Pemberdayaan diarahkan untuk menaikkan martabat manusia sebagai 

makhluk sosial yangberbudaya, dan meningkatkan derajat kesehatannya 

agar mereka dapat hidup secara lebih produktif. 

Kesimpulan pendapat dari pakar sosial, di antaranya Swift dan Levin 

(1987), Kieffer (1981), Rappaport (1981,1984), Solomon (1976), Dubois dan 

Miley (1992) yang dikutip oleh (Fahrudin, 2009, h. 17-18) dalam Sean Fitria, dkk 

bahwa terdapat beberapa prinsip dan asumsi pemberdayaan, antara lain:  

a. Empowerment adalah proses kolaboratif, dimana klien dan pekerja sosial 

bekerjasama sebagai partner, 

b. Proses empowerment melihat system klien sebagai pemegang peranan 

penting (competent) dan mampu memberikan akses kepada sumber-

sumber dan peluang-peluang, 

c. Klien harus menerima dari mereka sendiri sebagai causal agent,yang 

mampu untuk mempengaruhi perubahan, 

d. Kompetensi diperolehi melalui pengalaman hidup, 

e. Pemecahan masalah didasarkan pada situasi masalah yang merupakan 

hasil dari komplek-sitas faktor-faktor yang mempengaruhinya, 

f. Jaringan sosial informasi adalah sumber pendukung yang penting untuk 

menyembatani tekanan dan membangun kompetensi dan control diri, 

g. Orang harus berpartisipasi dalam pemberdayaan diri mereka dan dalam 

mencapai tujuan, pengertian dan hasil dari pemberdayaan harus mereka 

artikulasi sendiri, 

h. Tingkat kesadaran dan pengetahuan mengenai kegiatan untuk melakukan 

perubahan merupakan masalah utama dalam empowerment, 
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i. Empowerment merupakan upaya untuk memperoleh sumber-sumber dan 

kemampuan menggunakan sumber-sumber tersebut dengan cara yang 

efektif, 

j. Proses empowerment adalah proses yang dinamis, sinergi, selalu berubah 

dan berevolusi, karena masalah-masalah selalu mempunyai banyak cara 

pemecahan, 

k. Empowerment dapat dicapai melalui kesepadanan struktur-struktur pribadi 

dan perkembangan sosio-ekonomi. 

2.2.6 Strategi Pemberdayaan 

Strategi merupakan hal sangat penting ketika akan memberikan suatu 

program pemberdayaan. Strategi yang memberikan perhatian lebih banyak 

(dengan mempersiapkan) lapisan masyarakat yang masih tertinggal dan hidup di 

luar atau di pinggiran jalur kehidupan modern. Strategi ini perlu lebih 

dikembangkan yang intinya adalah bagaimana rakyat lapisan bawah harus dibantu 

agar lebih berdaya, sehingga tidak hanya dapat meningkatkan kapasitas produksi 

dan kemampuan masyarakat dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki, tetapi 

juga sekaligus meningkatkan kemampuan ekonomi nasional. Menurut Sulistiya 

Ekawati, (2005) bahwa ada lima strategi pemberdayaan yang biasa dilakukan, 

yaitu: 

a. Program pengembangan sumber daya manusia, yang meliputi 

berbagaimacam pendidikan dan latihan baik untuk anggota maupun 

penguruskelompok, mencakup pendidikan dan latihan ketrampilan 

pengelolaankelembagaan kelompok, teknis produksi dan usaha. 
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b. Program pengembangan kelembagaan kelompok, yang antara lain 

meliputibantuan penyusunan mekanisme organisasi, kepengurusan 

administrasidan peraturan rumah tangga. 

c. Program pemupukan modal swadaya dengan sistem tabungan dan 

kreditanggota, serta menghubungkan kelompok dengan lembaga 

keuangansetempat untuk mendapatkan manfaat bagi pemupukan modal 

lebih lanjut. 

d. Program pengembangan usaha produktif, atara lain meliputi 

peningkatanusaha produksi (dan jasa), pemasaran yang disertai dengan 

kegiatan studikelayakan usaha dan informasi pasar. 

e. Program informasi tepat guna yang sesuai dengan tingkat 

pengembangankelompok, berupa buku-buku yang dapat memberikan 

masukan yang dapatmendorong inspirasi ke arah inovasi usaha lebih 

lanjut. 

Strategi pemberdayaan masyarakat salah satu ahli yakni Parson 

et.al.,dalam Suharto (2010) juga menyatakan bahwa proses pemberdayaan 

umumnya dilakukan secara kolektif. Dalam konteks pekerjaan sosial, 

pemberdayaan dapat dilakukan melalui tiga aras atau matra pemberdayaan 

(empowerment setting), yaitu:  

a. Aras Mikro, pemberdayaan dilakukan terhadap klien secara individu 

melalui bimbingan, konseling, stress management, crisis intervention. 

Tujuan utamanya adalah mem-bimbing atau melatih klien dalam 

menjalankan tugas-tugas kehidupannya. Model ini biasanya disebut 

sebagai Pendekatan yang berpusat pada tugas (task centered approach). 
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Pemberdayaan dalam aras mikro ini, dilaksanakan melalui strategi 

penyuluhan untuk para petani. 

b. Aras Mezzo, Pemberdayaan dilakukan terhadap sekelompok klien dengan 

menggunakan kelom-pok sebagai media intervensi. Pendidikan dan 

pelatihan, dinamika kelompok, biasanya digunakan sebagai strategi dalam 

meningkatkan kesadaran, pengetahuan, keterampilan dan sikap-sikap klien 

agar memiliki kemampuan memecahkan permasalahan yang dihadapinya. 

Strategi pemberdayaan yang dilakukan dalam aras mezzo ini terdiri dari 

pendidikan dan pelatihan serta pengembangan sumber daya manusia. 

c. Aras Makro, Pendekatan ini disebut juga sebagai Strategi Sistem Besar 

(large-system strategy), karena sasaran perubahan diarahkan pada sistem 

lingkungan yang lebih luas. Strategi Sistem Besar memandang klien 

sebagai orang yang memiliki kompetensi untuk memahami situasi-situasi 

mereka sendiri, dan untuk memilih serta menentukan strategi yang tepat 

untuk bertindak. Beberapa strategi dalam pendekatan ini adalah 

perumusan kebijakan, perencanaan sosial, kampanye, aksi sosial, lobbying, 

pengor-ganisasian masyarakat, manajemen konflik. 

2.2.7 Kerangka Pemikiran 

Arti pentingnya pemberdayaan adalah menciptakan kemandirian, agar 

masyarakat mampu berbuat, memahami serta mengaplikasikan dalam berbagai 

kegiatan pembangunan. Pemberdayaan petani merupakan kunci penting dalam 

pembangunan pertanian. Petani banyak yang tidak mampu memanfaatkan dan 

mengolah potensi pertanian yang begitu melimpah. Hal itu terbukti dengan begitu 

melimpahnya potensi sumber daya partanian yang tersedia, namun tingkat 
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kesejahteraan petani yang masih sangat rendah. pemberdayaan kepada para petani 

sangatlah di butuhkan untuk merubah kondisi tersebut. Petani berdaya, maka 

perekonomian rumah tangga tani akan meningkat. Perekonomian meningkat maka 

para petani tidak lagi harus mengkhawatirkan kelangsungan masa depan mereka 

walau hanya melalui pertanian. Petani akan sangat bangga dan beruntung menjadi 

petani. Masyarakat tani tidak lagi berkeinginan untuk beralih profesi dari sektor 

pertanian ke sektor nonpertanian. Otomatis laju alih fungsi lahan pertanian ke 

nonpertanian dapat di tekan, tingginya alih profesi petani ke nonpertanian dapat 

berkurang, sehingga produktifitas pertanian akan dengan sendirinya meningkat. 

Kesemuanya berujung pada meningkatnya kesejahteraan kehidupan petani melalui 

perubahan sosial ekonomi yang terjadi akibat adanya pemberdayaan. 

Pengamatan mengenai seperti apa intervensi pemerintah dalam upaya 

pemberdayaan petani, pada penilitian pengamatan di khususkan pada kelompok 

tani bunga krisan Mulyo Joyo Kota Batu. Studi mendalam maka akan dapat di 

ketahui bentuk-bentuk dan perubahan sosial ekonomi dari para anggota kelompok 

tani bunga krisan Mulyo Joyo sebagai akibat adanya  intervensi pemerintah dalam 

upaya pemberdayaan petani. 
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Alur Kerangka Pemikiran 
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