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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu dapat menjelaskan beberapa hasil penelitian yang 

sudah dilakukan pleh peneliti sebelumnya, tetapi dalam penelitian terdahulu 

mempunyai perbedaan fokus pembahasan. Pertama, penelitian yang dilakukan 

oleh Fitria Ayuningdyah PurwantiSkripsi mahasiswa jurusan ilmu 

kesejahteraan sosial. Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik. Universitas 

muhammadiyah malang (2016). Dengan judul Dukungan sosial kelompok 

teman sebaya lansia bagi kehidupan lansia ( studi di peer group lansia 

bondronoyo kelurahan merjosari, kota malang. 

Berdasarkan hasil penelitian, permasalahan lansia yang tergabung di 

kelompok teman sebaya lansia bodronoyo di tinjau dari beberapa aspek 

kehidupan seperti fisik, psikologi,aspek mental spiritual, aspek sosial budaya 

dan aspek sosial ekonomi dalam penanganannya dibutuhkan adanya peran 

dukungan sosial dalam kelompok tersebut. Peran dukungan sosial yang di 

peroleh lansia ditinjau dari jenis-jenis dukungan sosial antara lain : dukungan 

emosional, dukungaan penghargaan, dukungan  instrumental,dan dukungan 

informasi.sumber dukungan selain dari anggota kelompok teman sebaya lansia 

bodronoyo, juga di peroleh melalui keluarga dan masyarakat atau lingkungan 

sekitar. 
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Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Diansari Nur Rizqan. Skripsi 

mahasiswa jurusan ilmu kesejahteraan sosial. Fakultas ilmu sosial dan ilmu 

politik. Universitas muhammadiyah malang (2010). Dengan judul Analisa 

pendekatan kesejahteraan sosial terhadap problematika lanjut usia studi di 

desa sumber sekar dusun semanding kecamatan dau kabupaten malang. 

Berdasarkan analisa data, bahwa problematika lansia yang ada di dusun 

semanding merupakan permasalahan yang tidak perlu lagi diperhatikan karena 

anggapan lansia “ beban sosial” baik lingkungan baik keluarga maupun 

masyarakat. Namun degan sikap masyarakat tersebut, para lansia melakukan 

isolasi sosial yang berakibat  pada penarikan diri terhadap lingkungan 

keluarga dan masyarakat. Lansia di dusun semanding memiliki permasalahan 

dari segi kesehtan, psikis, sosial,psikologi, dan ekonomi . 

Ketiga, Dalam penelitian Sa’adah, ( 2017) yang berjudul menata 

Menata lansia: suatu langkah responsif untuk kesejahteraan keluarga ( studi 

pada lansia Desa Mojolegi Imogiri Bantul Yogyakarta ). Menjelaskan bahwa 

usia harapan hidup manusia di dunia ini semakin panjang sehingga 

meningkatnya jumlah lansia semakin banyak melebihi pertumbuhan angka 

kelahiran . karena itu, di berbagai negara termasuk indonesia mulai fokus 

memperhatikan kehidupan lansia.  berbagai progam dalam meningkatkan 

kesejahteraan lansia telah diupayakan oleh pemerintah tetapi kasus-kasus 

seputar lansia masih banyak. sehingga berbagai pihak perlu membantu 

pemerintah mengembangkan berbagai upaya inovatif untuk meningkatkan 

sebuah kesejahteraan pada lansia. mensejahterakan lansia berarti juga 
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mensejahterakan keluarga sebab lansia turut berperab penting dalam sebuah 

keluarga termasuk dalam pengasuhan cucu. Dengan demikian, peneliti akan 

mengupas bagaimana langkah responsif untuk mensejahterakan kelurga 

melalui sebuah pemberdayaan lansia. langkah responsif untuk menata lansia 

tidak lepas dari berbagai faktor baik internal dari lansia maupun faktor 

eksternal lansia seperti sosial demografik maupun budaya tempat lansia 

berasal dan bertempat tinggal. Penelitian melalui metode kualitatif, 

pengambilan data yaitu melibatkan perangkat yang ikut berpartisipasi dalam 

program dan lansia di desa Mojolegi bantul Daerah Istimewah yogyakarta 

untuk menggali problem dan kebutuhan lansia kemudia dijadikan bahan untuk 

membuat model pemberdayaan lansia yang berbasis potensi lokal. Hasil 

penelitian menemukan model pemberdayaan lansia yang di fokuskan pada dua 

hal yaitu potensi alam dan potensi SDM yang diawali dengan langkah look, 

think,act, monitoring and evaluation sehingga menghasilkan kesejahteraan 

lansia secara lahir dan batin. 

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Gumelar, R. (2014). Dengan 

judul : peningkatan kesejahteraan sosial lansia ( studi kasus program 

pelayanan kesejahteraan lansia di UPT Panti Wredha Budhi Dharma kota 

Yogyakarta, ponggalan UH. 7/003 RT 14 RW V, Yogyakarta . Temuan peneliti 

di lapangan menghasilkan bahwa program yang diadakan oleh pihak panti 

tidak menjadikan salah satu faktor utama dalam peningkatan kesejahteraan 

sosial mereka. Antara pihak satu dan lainnya berbeda-beda dalam menyikapi 

program kegiatan dari pihak panti. Ada yang merasa itu sudah cukup baik dan 
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memuaskan dan ada juga yang hanya pasrah mengikuti alur dari pihak panti. 

Karena keterbatasan kondisi fisik maupun mental pada akhirnya tidak semua 

program kegiatan dapat terlaksana dengan baik, artinya setiap kegiatan tidak 

semua dapat diikuti bersama, hanya kegiatan tertentu saja. Hasil penelitian ini 

menyatakan bahwa peningkatan kesejahteraan sosial lansia dalam dalam 

kaitannya dengan program kegiatan di UPT Panti Wredha Budhi dharma kota 

Yogyakarta kurang terealisasi dengan kondisi fisik lansia satu dan lainnya 

tidak sama. 

Dari penjelasan penelitian sebelumnya di atas ada perbedaan antara 

penelitian sebelumnya dengan peneliti, disini peneliti akan meneliti 

bagaimana peran komunitas dalam mendukung program bina keluarga lansia. 

Peneliti akan melihat lebih dalam bagaimana komunitas 

mengimplementasikan program Bina keluarga lansia sehingga lansia menjadi 

produktif. 

 

B. Konsep Pemberdayaan 

Dari suatu perspektif pluralis, (Ife & Tesoriero, 2008:132) 

pemberdayaan adalah suatu proses menolong kelompok atau individu yang 

dirugikan untuk bersaing secara lebih efektif dengan kepentinga-kepentingan 

lain,dengan menolong mereka untuk belajar dan menggunakan keterampilan-

keterampilan dalam melobi, menggunakan media, melakukan aksi politik, 

memahami bagaimana’memanfaatkan sistem’ dan sebagainya. 
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Secara konseptual, menurut Suharto (Abidin, 2013:201-202)  

pemberdayaan atau pemberkuasaan (empowerment) berasal dari kata “Power” 

(kekuasaan atau keberdayaan). Karenanya ide utama pemberdayaan 

bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan . Kekuasaan sering kali 

dikaitkan dengan kemampuan untuk membuat orang lain melakukan apa yang 

diinginkan, terlepas dari  keinginan dan minat mereka, selanjutnya menurut 

Suharto (Abidin, 2013:201-202)  pemberdayaan yaitu menunjuk pada sebuah 

kemampuan seseorang khusunya sebuah kelompok rentan dan lemah sehingga 

mereka memiliki sebuah kekuatan atau kemampuan dalam beberapa hal :  

a) Dapat memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka akan memiliki  

kebebasan ( Freedom ), artinya bukan bebas dalam mengemukan pendapat 

saja, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari sebuah kebodohan dan 

bebas dari kesakitan.  

b) Menjangkau sumber-sumber produktif atau potensi-potensi yang  

memungkinkan dapat meningkatkan pendapatan mereka dan memperoleh 

barang-barang dan jasa yang mereka perlukan.  

c) Ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan- keputusan 

yang mempengaruhi mereka.  

Secara etimologis pemberdayaan yaitu berasal dari kata yang dasar  

“daya” yang merupakan kekuatan atau kemampuan. Bertolak dengan  

pengertiantersebut maka sebuah pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu 

proses menuju berdaya, atau proses untuk memperoleh 

daya/kemampuan/kekuatan, atau proses pemberian daya/ kemampuan/ 
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kekuatan dari sebuah pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang 

atau belum berdaya. 

Berdasarkan dengan pemaknaan konsep pemberdayaan masyarakat, 

Menurut Stewart (Patria,A. S. & Mutmainah 2018:18), pemberdayaan yaitu 

sebuah usaha dimana untuk  memberikan sebuah  semangat, memberi sebuah 

motivasi tertentu, dengan harapan agar dapat berkembang secara maksimal 

sesuai dengan sebuah  potensi yang mereka miliki. Berikut menurut 

Kindervatter (Patria,A. S., & Mutmainah,2018:18) menyatakan bahwa 

pemberdayaan adalah suatu upaya peningkatan daya-daya dan penyadaran 

pada  diri seseorang  atau kelompok untuk  memahami dan mengontrol 

dimensi-dimensi kekuatan yang dimiliki (religi, fisik, psikis, sosial, ekonomi, 

politik dan budaya) dalam upaya peningkatan kedudukan mereka di dalam 

masyarakat. Terkait dengan pemberdayaan manusia lanjut usia adalah suatu 

upaya untuk mengangkat prestasi,  dan potensi mereka, sehingga para lansia 

dapat mandiri dan juga  tidak membebani anggota keluarga lainnya maupun 

orang lain di sekitarnya. 

Membicarakan pemberdayaan berarti berbicara tentang apa yang 

diberdayakan. Maka , langkah awal yang perlu dipahami adalah mengetahui 

kebutuhan masyarakat atau komunitas yang diberdayakan. Pemberdayaan 

yaitu untuk memunculkan sebuah inspirasi dan motivasi anggota komunitas 

untuk berkontribusi secara signifikan terhadap sebuah oorganisasi dan 

memilih kepercayaan diri bahwa kontribusi mereka akan dihargai, sehingga  

mereka merasa hidupnya bermanfaat dan bermakna. 
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Larkin et al. (Sa’adah,2017:60-61) menyatakan bahwa pemberdayaan 

psikologis meliputi perasaan mampu, mandiri, memiliki pekerjaan yang 

bermanfaat, dan dapat memberi kontribusi untuk sesamanya. Pemberdayaan 

yaitu untuk membuat suatu perubahan dalam perilaku dan struktur sosial. 

Pemberdayaan komunitas sangat tergantung pada potensi lingkungan dari 

masingmasing komunitas yang akan diberdayakan, sedangkan pemberdayaan 

individual tergantung pada potensi masingmasing individunya. Tugas 

fasilitator adalah membantu menemukan potensi-potensi itu, membentuk, dan 

menjabarkan langkah-langkahnya. 

Teori-teori pemberdayaan terdiri dari teori proses dan teori hasil, 

Menurut Zimmerman (Sa’adah,2017:61), teori proses pemberdayaan pada 

level ini yaitu bagaimana melihat sebuah individu belajar dan berupaya dalam 

mencapai sebuah tujuannya, sedangkan komunitas yaitu melihat bagaimana 

berkembangnya kepedulian dan partisipasi komunitas untuk bersama-sama 

memanfaatkan sumberdaya agar memiliki nilai lebih. Inilah yang disebut 

dengan pemberdayaan yang berbasis potensi lokal. Teori hasil diukur dengan 

tercapainya indikator yang dikembangkan oleh Das dan Bhowal 

(Sa’adah,2017:61) yaitu munculnya sebuah  kepercayaan diri, kesediaan untuk 

berpartisipasi dalam berbagai kegiatan, berkontribusi dalam  menambah 

pendapatan keluarga, kemanfaatan sumberdaya yang sudah ada, kebebasan 

mobilitas, peran dalam membuat sebuah keputusan, dan peningkatan peran 

dalam berbagai kelompok maupun pertemuan. 
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Shardlow ( Adi, 2001:33 ),mengatakan bahwa pemberdayaan 

membahas bagaimana individu, kelompok ataupun komunitas berusaha 

mengkontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk membentuk 

masa depan yang dimana sesuai dengan keingan mereka. 

Unsur pertama dalam proses pemberdayaan masyarakat  (Soetomo, 

2018: 88)  pemberian kewenangan dan pengembangan kapasitas pada 

masyarakat. Kedua unsur tersebut tidak dapat dipisahkan, maka dari itu 

apabila masyarakat telah memperoleh sebuah kewenangan tatapi belum 

mempunyai kapasitas untuk menjalankan sebuah kewenangan tersebut maka 

hasilnya juga tidak optimal. masyarakat berada pada posisi marginal 

disebabkan karena kurang memiliki kedua unsur tersebut, kewenangan dan 

kapasitas. Kondisi tersebut sering disebut masyarakat kurang berdaya atau 

powerless, sehingga masyarakat tidak mempunyai peluang untuk mengatur 

masa depannya sendiri. Hal itulah yang dianggap sebagai penyebab utama 

kondisi kehidupan tidak sejahtera.  

Jadi dalam penelitian ini pemberdayaan lansiayaitu mengandung arti 

bahwa lansia disini bukanlah sebagai obyek, tetapi lansia disini yaitu subyek 

yang dapat diangkat dan diberdayakan potensinya, sehingga para lansia dapat 

hidup mandiri tanpa merepotkan dan mengganggu orang lain. Pemberdayaan 

yaitu mengandung makna sebagai reaksi balik atas fenomena 

ketidakberdayaan menghadapi sebuah kekuasaan besar yang telah menjadi 

sebuah wacana. 
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C. Konsep Lansia 

1. Definisi lansia 

Menurut Elizaberth B.Hurlock  (Gumelar, 2014:.3) menjelaskan 

bahwasanya lansia yaitu orang yang mencapai usia 60 tahun ditandai 

dengan adanya sebuah penurunan yang bersifat fisik maupun psikologis 

yang cenderung mengarah ke penyesuaian diri buruk dan hidupnya tidak 

bahagia.  Dalam UU No. 13 Tahun 1998 (Gumelar, 2014:3) yang 

dimaksud lanjut usia yaitu perempuan atau laki-laki yang berusia 60 tahun 

atau lebih atau seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun keatas yang 

dimana kemampuan fisik dan kognitif semakin menurun. 

Lansia menurut Indati (Patria,A.S., & 

Mutmainah,2018:58)merupakan proses keseluruhan yang ditandai dengan 

terjadinya perubahan fisik dan mental secara perlahan lahan dan bertahap 

yang disebut sebagai senescence yaitu masa proses menjadi tua dan 

senility (keuzuran) apabila telah terjadi kemunduran fisik terutama pada 

lapisan otak maka akan mempengaruh ikondisi mentalnya (disorganisasi 

mental).  

Lansia mempunyai kebutuhan sebagaimana individu pada 

umumnya. Menurut Indati (Sa’adah,2017: 61)  yaitu kebutuhan dasar, 

psikis, sosial, dan spiritual. Kebutuhan dasar manusia meliputi pangan, 

sandang, tempat tinggal, kesehatan, pendidikan. Mujiadi, 

(Sa’adah,2017:61) mengatakan kebutuhan psikis meliputi kebutuhan 

keberfungsian mental seperti memori, pembelajaran dan intelegensi, 
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kapasitas penyesuaian, dan kepribadian. Kebutuhan sosial meliputi 

kebutuhan pengakuan keberadaan individu dalam keberadaan dengan 

sesama. Kebutuhan spiritual meliputi falsafah hidup, kedamaian hidup, 

makna hidup, tujuan hidup, semangat hidup pada lanjut usia serta 

bagaimana ketegaran iman yang ditunjukkan ketika menghadapi cobaan 

dalam kehidupan lansia.   

2. Hak dan kewajiban lansia 

Dalam Undang-Undang nomor 13 tahun 1998 (Gumelar, 2014:16-

17) adapun hak lanjut usia dalam meningkatkan kesejahteraan sosial. 

a) Hak Lansia 

1) Pelayanan keagamaan dan mental spiritual. 

2) Pelayanan kesehatan 

3) Pelayanan kesempatan kerja 

4) Pelayanan pendidikan dan pelatihan 

5) Kemudahan penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana umum 

6) Kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum 

7) Perlindungan sosial 

8) Bantuan sosial l 

b) Kewajiban Lansia  

1) Membimbing dan memberi nasehat secara arif dan bijaksana 

berdasarkan pengetahuan dan pengalamanya, terutama 

dilingkungan keluarga dalam rangka menjaga martabat dan 

meningkatkan kesejahteraannya. 
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2) Mengamalkan dan mentransformasikan ilmu pengetahuan, 

keahlian, kemampuan, dan pengalaman yang dimilikinya kepada 

enerasi penerus. 

3) Memberikan keteladanan dalam segala aspek kehidupan kepada 

generasi penerus. 

4) Kebijakan yang mengatur lansia. 

 

3. Type Lansia 

Menurut Nugroho (Maryam, dkk.2008:33-34) ada beberapa tipe 

pada lansia yaitu: 

a) Tipe arif bijaksana  

Kaya dengan Hikmah, pengalam, penyusaian diri dengan perubahan 

zaman, bersikap ramahrendah hati, sederhana, dermawan. 

b) Tipe mandiri  

Yaitu sebagaimana dengan bertambahnya umur dan hilangnya sebuah 

jabatan atau pekerjaan pasti akan dialami oleh lansia. maka dari itu 

harus bisa mengganti kegiatan yang hilang dengan yang baru, selektif 

dalam mencari pekerjaan atau kegiatan, bergaul dengan teman dan 

memenuhi undangan. 

c) Tipe tidak puas konflik lahir dan batin yaitu bagaimana dalam proses 

penuaan sehiggga para lansia menjadi tidak sabar, pemarah, mudah 

tersinggung, mengkritisi dan banyak menuntut. 
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d) Tipe pasrah  

Sifat menerima dan menunggu nasib baik, mengikuti kegiatan agama 

atau spiritual, dan melakukan pekerjaan apa saja. 

e) Tipe bingung  

Lansia akan merasa kaget, minder, mengasingkan diri, kehilangan 

kepribadian,menyesal, acuh tak acuh.  

Adapun tipe lain dalam lansia adalah tipe optimis, tipe depensif 

(bertahan), tipe dependen ( kebergantungan ), tipe pemarah/ frustasi ( 

kegagalan dalam melakukan sesuatu ), tipe serius, serta tipe putus asa ( 

benci pada diri sendiri.  

 

4. Bina Keluarga Lansia 

Adalah wadah kegiatan keluarga yang mempunyai lansia yang 

bertujuan untuk meningkatkan kepedulian dan peran serta keluarga dalam 

mewujudkan lansia yang sehat, mandiri, produktif dan takwa.Pengertian 

lanjut usia berdasarkan definisi secara umum yaitu seseorang yang 

dikatakan lansia apabila usianya mencapai 60 tahun keatas, baik wanita 

atau pria. Sedangkan departemen kesehatan RI menyebut seseorang 

dikatakan lansia apabila mencapai umum 50 tahun keatas. Menurut badan 

kesehatan dunia ( WHO ) yaitu seseorang berusia lanjut dimulai dari usia 

60 tahun. Maka dapat disimpilkan bahwasanya seseorang dikatakan lanjut 

usia ialah apabila seseorang tersebut berusia 60 tahun atau lebih, karena 
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banyak faktor tertentu tidak bisa memenuhi kebutuhan dasarnya baik 

secara jasmani. Rohani maupun sosial.    

Adapun langkah-langkah pembentukan kelompok BKL yaitu sebagai 

berikut :  

a. Persiapan 

Kegiatan persiapan terdiri dari pendataan keluarga yang memiliki 

lansia dan keluarga lansia, potensi kader dan potensi dukungan 

lainnya, serta pendekatan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh 

adat. 

b. Penggalangan Kesepakatan 

Penggalangan kesepakatan dilaksanakan dalam pertemuan yang 

membahas tentang pentingnya BKL, dan perlunya dibentuk kelompok 

BKL. Setiap kelompok BKL terdiri dari kurang lebih 20 anggota 

dengan kader minimal 2 orang. 

c. Pembentukan kelompok 

Pembentukan kelompok dapat dilakukan oleh PKB/PLKB dan mitra 

kerja ( tokoh masyarakat,tokoh agama dan tokoh adat ) adapun 

langkah-langkahnya : pemilihan kader,pembekalan,dan pembentukan 

kelompok. Setelah calon kader dipilih maka melakukan pembekalan, 

melalui pelatihan,magang  ataupun pelatihan dan penugasan sesuai 

dengan kebutuhan. Selanjutnya maka dilakukan sebuah pembentukan 

kelompok BKL yang disahkan oleh kepala desa/lurah atau camat. 
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Kegiatan penyuluhan bentuk kegiatannya adalah pendampingan 

dan pelayanan sosial lanjut usia dirumah yang merupakan suatu proses 

kegiatan yang terencana dan berkesinambungan, mulai dari sosialisasi 

sampai terminasi, sebagai upaya membantu lanjut usia, keluarga dan 

masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan lanjut usia yang 

bersangkutan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. 

Adapun pokok-pokok kegiatan kelompok BKL/kader meliputi : 

a. Kegiatan utama yang dilakukan pada kelompok BKL/ kader meliputi : 

penyuluhan, kunjungan, rujukan, temu keluarga, pencatatan dan 

pelaporan serta monitoring dan evaluasi. 

b. Kegiatan pengembangan antara lain :  

1) Bina kesehatan fisik atara lain senam, olahraga, penyediaan 

makanan tambahan ( PMT ). 

2) Bina sosial dan lingkungan diantaranya meliputi bina lingkungan, 

spritual/ bina rohani melalui kegiatan keagamaan, rekreasi, sosial 

kemasyarakatan. 

3) Bina peninngkatan pendapatan usaha ekonomi produktif melalui 

UPPKS,koprasi dll. 

 

D. Konsep komunitas 

Istilah komunitas berasal dari bahasa latin comminitas yang berasal dari 

kata dasar communis yang artinya publik, masyarakat, atau banyak orang. 

Wikpedia bahasa indonesia menjelaskan pengertian kominitas sebagai sebuah 
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kelompok sosial dari beberapa organisme yang berbagi lingkungan, pada 

umumnya memiliki ketertarikan yang sama. Dalam komunitasmenurut Agoes 

Patub BN (Kusumastuti, 2014:8) manusia, individu-individu didalamnya 

dapat memiliki maksud, kepercayaan, sumber daya, preferensi, kebutuhan, 

risiko dan sejumlah kondisi lain yang serupa.Bila membahas itervensi 

komunitas maka istilah komunitas menurut Mayo (Adi,2013: 97) mempunyai 

tiga tingkatan yaitu : 

a) Grass root ( Agen/Pelaku Perubahan melakukan intervensi terhadap, 

kelompok masyarakat yang berada di daerah tersebu, misalnya dalam 

dalam suatu kelurahan atau rukun tetangga ) 

b) Local Agency dan Inter-Agency ( Agen/pelaku perubahan melakukan 

intervensi terhadap organisasi di tingkat lokal,provinsi atau tempat yang 

lebih luas, bersama jajaran pemerintah yang berminat terhadap hal 

tersebut. 

c) Regional dan National Community Plaining Work ( misalnya, agen / 

pelaku perubahan melakukan intervensi pada isu yang terkait dengan 

pengembangan eknomi maupun isu mengenai perencanaan lingkungan 

yang mempunyai cakupan lebih luas dari bahasa di tingkat lokal). 

Jadi komunitas (community) adalah sebuah kelompok sosial yang terdiri 

dari beberapa orang ataupun beberapa organisme yang kemudia saling berbagi 

lingkungan, memiliki hoby atau ketertarikan yang sama. dalam konteks 

manusia, komunitas adalah individu-individu yang didalamnya memiliki 

maksud kepercayaan, kebutuhan, resiko dn sejumlah kondisi lain yang serupa.  
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E. Pemberdayaan komunitas 

Menurut paston ( Sari, 2015:36 ) pemberdayaan komunitas yaitu 

sebagai suatu proses pembangunan relasi atau hubungan social secara vertical 

( antar komunitas ) maupun horizontal ( dalam komunikasi ) . Menurut 

Mardika (Sari, 2015:36) pemberdayaan komunitas adalah upaya yang 

dilakukan oleh seseorang atau pihak luar untuk menumbuhkan daya nalar atau 

ide kreativitas serta ketrampilan masyarakat setempat agar mereka secara 

mandiri mampu memanfaatkan potensi dan peluang untuk mengelola 

program-program. 

Sedangkan menurut conyers (Sari, 2015:37) pemberdayaan komunitas 

yaitu untuk meningkatkan kondisi masyarakat dibidang ekonomi, social 

maupun kultural. Pemberdayaan komunitas sebagai suatu proses yakni semua 

swadaya masyarakat digabung dengan usaha pemerintah. Pemberdayaan 

komunitas untuk mengintegrasikan masyarakat yang ada dalam kehidupan 

berbangsa, bernegara dan memberikan kesempatan yang memungkinkan 

masyarakat tersebut membantu secara penuh pada kemajuan dan kemakmuran 

bangsa. 

 

F. Prinsip dasar pemberdayaan komunitas  

Menurut rubin ( Adi,2001:150)  mengemukakan lima prinsip dasar 

pemberdayaan komunitas yaitu sebagai berikut : 
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1. Pemberdayaan komunitas memerlukan breakven dalam kegiatan yang 

dikelola, karna dalam pemberdayaan komunitas keuntungan yg diperoleh 

didistribusikan kembali dalam bentuk program kegiatan lainnya. 

2. Pemberdayaan komunitas selalu melibatkan partisipasi masyarakat baik 

baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan. 

3. Dalam pelaksanaan pemberdayaan komunitas, kegiatan pelatihan 

merupakan unsur 

4. Usaha pemberdayaan harus dapat memaksimalkan sumberdaya, 

khususnya dalam hal pembiayaan  

5. Kegiatan pemberdayaan masyarakat harus dapat berfungsi sebagai 

penghubung antara kepentingan pemerintah dan kepentingan masyarakat. 

Prinsip adalah suatu pernyataan tentang kebijakan yang dijadikan 

pedoman dalam pengambilan keputusan dan melaksanakan kegiatan secara 

konsisten “  dalam hal itu, prinsip akan berlaku umum, dapat diterima secara 

umum, dan telah diyakini kebenarannya dari berbagai pengamatan dalam 

kondisi yang beragam. 

Ruang lingkup dalam pemberdayaan komunitas mencakup berbagai 

program pemberdayaan.. diantaranya meliputi pemberdayaan ekonomi, 

pemberdayaan politik,  pemberdayaan social dan budaya serta pemberdayaan 

lingkungan. Pemeberdayan komunitas melalui kearifan lokal bertujuan untuk 

menciptakan kesadaran akan hal dan kewajiban masyarakat untuk 

mewujudkan kehidupan yang sejahtera dan mandiri. Pemberdayaan komunitas 

untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia. Dengan 
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meningkatkan kualtas kesehatan, pendidikan dan pembukuan lapangan 

pekerjaan.  

 

G. Tujuan pemberdayaan 

Tujuan pemberdayaan menunjuk pada keadilan atau hasil yang ingin 

dicapai oleh sebuah perilaku social yaitu masyarakat yang memiliki kekuasan 

atau pengetahuan. masyarakat yang memiliki kemampuan atau keberdayaan 

dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik bersifat ekonomi, fisik maupun 

social seperti memiliki kepercayaan diri, partisipasi dalam kegiatan social, 

mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian dan mandiri 

dalam melaksanakan tugas-tugas mandiri. Mengacu pada konsep-konsep 

pemberdayaan, maka tujuan pemberdayaa ( Adi, 2008:119 ) meliputi beragam 

upaya perbaikan sebagai berikut : 

1. Berbaikan pendidik ( better education ), pemberdayaan di rancang sebagai 

suatu bentuk pendidikan yang lebih baik. 

2. Perbaikan aksebilitas ( better accessibility ), dengan tumbuh dan 

berkembangnya semangat bekajar seumur hidup, diharapkan dapat 

memperbaiki aksebilitas.  

3. Berbaikan tindakan ( better action ), dengan berbekal perbaikan aksebilita 

dengan beragam sumber daya yang lebih baik. 

4.  Perbaikan kelembagaan ( better institution ), dengan perbaikan kegiatan 

atau tindakan yang dilakukan, diharapkan akan memperbaiki 

kelembagaan. 
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5. Perbaikan usaha ( better business ) pebaikan pendidikan , perbaikan 

aksebilitasi, kegiatan, dan perbaikan lembaga. 

6. Perbaikan pendapatan ( better income ), dengan adanya perbaikan bisnis 

yang dilakukan, diharapakan akan dapat memperbaiki pendapat yang 

diperoleh. 

7. Perbaikan lingkungan ( better environment ), perbaikan pendapatan 

diharapkan dapat memperbaiki lingkungan fisik dan social.  

8.  Perbaikan kehidupan ( better living ), tingkat pendapatan dan keadaan 

lingkungan yang membaik, diharapkan dapat memperbaiki keadaan 

kehidupan. 

9. Perbaikan masyarakat ( better community ), keadaan kehidupan yang lebih 

baik. 

 


