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Pemberdayaan Sosial Ekonomi yang Ramah Lingkungan dan Menekan Urbanisasi
OIeh: Amin Silalahi, BA, MBA, DMS, Dra. Sripuji Astuti, MM.

\ bstrak
Pernberdayaan masyarakat lebih diartikan sebagai upaya menjadikan manusia sebagi sumber, pelaku
:an yang menikrnati hasil pembangunan. Dengan kata lain pembangunan dari, oleh dan untuk masyarakat.
?emberdayaan masyarakat muncuI karena adanya suatu kondisi sosial ekonomi masyarakat yang rendah
:rengakibatkan mereka tidak marnpu dan tidak tahu. Ketidakmarxpuan dan ketidaktahuan masyarakat
rengakibatkan produktivitas mereka rendah sehingga masl'arakat melakukan urbanisasi untuk mengubah
."r'ibnya.

Hasil dari kajian penelitian literatLrr ini adalah sebagai berikut: (l) Perrgembangan sumberdaya
:ranusia dalam rangka pemberday'aan ekonomi rakyat, harus mendapat penanganan yang serius.
Sebab sumberdava manusia adalah unsur paling fundamental dalam pengr-ratan ekonomi rakyat. (2)
?emberdal'aan mas)'arakat. secara umum dapat diartikan sebagai suatll proses )ang membangun manusia
.:tau nrasvarakat rnelalui pengernbangan kemarrpuan masyarakat. perubahan perilaku masyarakat, dan
:'L-ngorganisasian masl'arakat. (p) Pemberdayaan adalah sebagai upala berencana yang dirancang untuk
:rerubah atau melzikltkan pernbaruan pada suatu komunitas atau masl,arakat dari kondisi ketidakberdayaan
rrenjadi berdal'a dengan menitikberatkan pada pembinaan potensi dan kentandirian masyarakat. Dengan
,:r'rnikian nrereka diharapkan tnernpunvai kesadaran dan kekLrasaan penuh dalarn menentukan masa depan
:rereka. dimana provider dari pemerintah dan lernbaga l\ion Got'et'ilntent OrgcmizationA{GO hanya
rengarnbil posisi partisipan, stimulan, dan motivator. (4). Upaya memberdayakan masyarakat hendaknya
:emperhatikan tiga hal yakni: Enabling: menciptakan suasana atau iklim )/ang memungkinkan potensi
rasyarakat berkembang:' Empoweil,g: memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat;
:'rrttectirtg'. Mencegah terjadinya persaingan yang tidak seirnbang. serta eksploitasi yang kuat atas yang
emah.

Kata Kunci: Pemberda)'aan Sosial Ekonomi, Ramah Lingkungan dan Urbanisasi.

l. Pendahuluan
r, Latar Belakang Masalah
Permasalahan ramah lingkungan dan urbanisasi sangat Ltrgent dicarikan solusinya. Lingkungan
:ranggap rnilik bersama akan tetapi perlvatannya han1,a diserahkan kepada pemerintah tanpa diikuti dengan
,rnggungjau'ab setiap warga nergara. Dampak perilaku penl'erahan tanggungjarvab kepada pemerintah
:ien1'ebabkan kebijakan pemerintah terhadap lingkungan tidak berjalan efektif. Ketidakefektifan kebijakan
:emerintah itu terhadap lingkungan akan berdampak pada urbanisasi dari desa ke kota. Kenapa terjadi
-.rbanisasi itu? Terjadainy'a urbanisasi karena pendapatan mereka di desa tidak dapat lagi diandalkan untuk
'.elansungan hidup mereka. Kelangsunqan hidup di desa membLrtuhkan income (pendapatan) yang menetap.
:ituasi inconte yang tidak menetap itu disebabkan oleh kerusakan lingkungan hidup dan alam. Lingkungan
.lam dan hidup yang tidak stabil itu mengakibatkan cuaca yang tidak menentu.
Perrnasalahan perubahan lingkungan sangat kompleks karena lingkungan hidup itu merupakan satu
, stem yang tidak terpisakan dari hidup di dunia. Dikatakan sistem karena ada sebab dan akibat. Bila satu
;)pek terganggu maka aspek yang lain akan terganggu pula. Urbanisasi terjadi karena penduduk desa
- enginginkan perubahan dalam hidupnya dengan mencari kesempatan di kota. Menginginkan perubahan
:.lam hidupnya adalah suatu kebutuhan. Kalau dilihat dari teori Maslor,v, pada level physiological needs dan
, i\'drnor1ofl (security). Data perpindahan penduduk dari desa itu juga terlihat dari data jumlah penduduk
:: iskin desa I9.93 juta atau 16.560/o, lebih besar daripada penduduk miskin kota 11.10 juta atau 9.87o/o
t- :nuruL hasil survei sosial ekonorni sosial (Susensi). Perpindahan secara alamiah itu selalu akan terjadi.
::rrnasalahannya adalah orang miskin di kota semakin bertambah sementara lapangan pekerjaan di kota
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sebagian diambil alih penduduk pendatang karena gaji yang ditentukan lebih murah daripada penduduk kota
sendiri, sehingga timbul kecemburuan sosial. Proses yang terjadi di atas itu disebut lingkaran setan.

Penyelesaian masalah lingkungan dan urbanisasi membutuhkan pemberday'aan sosial ekononri.
Kenapa membutuhkan pemberdayaan sosial ekonomi? Pemberday'aan sosial ekonorni ittt metnbutuhkan
pemberdayaan masyarakat. Pemberdalaan rnasl'arakat muncul karena adanya suatLr kondisi sosial ekononli
masyarakat yang rendah mengakibatkan ntereka tidak mampll dan tidak tahu. Ketidakmampuan dan
rendah
rne reka
produktivitas
mengakibatkan
masl'arakat
ketidaktahuan
(http://teoripemberdayaan.blogspot.corur'2012 031). Pengembarrgan sumberdaya manusia dalarn rarrgka
pemberdayaan ekonomi rakyat. harus mendapat penanganan yang serius. Sebab sumberdaya matrusia
adalah unsur paling fundamental clalam penglratan ekonomi raky'at yang ramah lingkungan dan menekatl
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angka urbanisasi yang dari tahun ke tahun setlakin rneningkat.
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Berdasarkan perrnasalahan cii atas rnaka peruurLlsan masalah diformulasikan seperti di bau'ah ini'

h. Perumusan Masalah
Berdasarkan pendahuluan di atas. tnaka perutnusan masalah sebagai berikut:

"Bagaimana cara memberdal'akan sosial ekonorni yang ramah lingkungan dan menekan urbanisasi di
Kabupaten Jember?"
2. Kajian Teoritis
a. Arti Pemberdayaan
Kata Pemberdayaan (empov'ernlenl") harus diikuti dengan orang yang diberdal'akan ("entpover"'1.
dan Pranarka. t 1996:l ) tlrn
Hal ini sama dengan pendapat Prijono
(http://teoripemberdayaan.blogspot.com/2012i03) )ang men)'adur dari Merriam ll'eb.ster dan Oxfort Engli.sh
Dictionery menyebutkan bahiva pernberdalaan lr.lengandung dua pengertian 1'aitu: pengertian pertarla

adalah to give power or attthority to. dan pengertian kedLra berarti to give ability to or enable. Dalarn
pengertian pertama diartikan sebagai memberi kekuasaan, rlengalihkan kekuatan atau mendelegasikan
otoritas ke pihak 1ain. Sedang dalam pengertian kedua, diartikan sebagai upaya untuk memberikan
kemampuan atau keberd ay aan.
Pemberdayaan adalah terjemahan dari empov,ern'tent. sedang memberdayakan adalah
terjemahan darl empower. Menurut merriam Webster dan Oxford English Dictionary, kata entpower
mengandung dua pengertian, yaitu: (1) to give po\,l)er atau authority to atau memberi ,kekuasaan,
mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas ke pihak lain: (2) to give abitity to atau enable
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atau usaha untuk memberi kemampuan atau keperdal'aan.
Robinson (1994) dari http://u,u,u,.sarjanaku.corn/2011/09. menjelaskan bahwa pembdrdal'aan adalah
suatu proses pribadi dan sosial; suatu pembebasan kemampuan pribadi. kompetensi, kreatifitas dan
kebebasan bertindak. Sedangkan Ife (1995:182) mengemukakan bahrva pemberdayaan mengacu pada kata

"empowerment," yang berarti memberi dava, memberi 'potler" (ktrasa). kekuatan. kepada pihalt .r'ang
kurang berdaya. Dalam buku "coinmunitl, clet,eloprnertt; creating contrnunitv alternalit'es-vision, analy.sis
and practice") menrberikan batasan pemberdayaan sebagai upal'a penl'ediaan kepada orang-orang atas
sumber, kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan untuk meningkatkan kemampuan mereka menentukan
masa depannya dan untuk berpartisipasi di dalam dan mempengaruhi kehidupan kornunitas mereka.
pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, menurut kartasasmita (1996:159-160) dari
http:/iteoripemberdayaan.blogspot.corn/2012103, harus dilakukan melalui beberapa kegiatan: pertama.
menciptakan suasana atau iklirn )'ang memlrngkirrkan potensi masl'arakat berkernbang (enabling). KedLra.
memperkuat potensi atau da,va 1,ang dimiliki oleh masl,arakat (entpou'eritrg). Ketiga, memberdayakan
mengandung pula arti melindungi. Disinilah letak titik tolakn)'a 1'aitu bahu'a pengenalan setiap manusia.
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.:irap anggota masyarkat, merniliki suatu potensi yang selalu dapat terus dikembangkan. Artinya, tidak ada
-r'rs1'arakat
)'ang sama sekali tidak berdaya, karena kalau demikian akan mudah punah.
:r.rSL'p dan Prinsip Pernberday,aan Masyarakat

l1l.
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xli

.rrrnSsP pemberdal'aan masyarakat dalanr pembangunan bersitiit "people cenlerecl,
., p ov, e r in g a n tl,s u s t a i n ab I e (Chanbers, I 995 ).
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berday,akan masyarakat:

Enabling: menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang.
EnrpLtwaing: rnemperkuat potensi atau da)'a yang dimitiki oleh nraslarakar.
Protec/irtg'. N'lencegah terjadiny'a persaingan yang tidak seirnbang, serta eksploitasi
i,ang kuat atas yang
lernah.

Prinsip dasar pernberdal"aan (hnp://teoripemberdayaan.blogspotpom2112l03), untuk me'r.uiudkan
:rlasr'arakat .y-ang berdal'a atau mandiri. Masyarakat ),ang berdaya dan mandiri dari

':ttp:/iid'shvoong.com/rvriting-and-speaking/presenting/2202726

adalah hak untuk menentukan sendiri untuk

lemilih apa )'ang terbaik bagi masyarakat. serta hak untuk memperoleh kesempatan yang sama untuk
,'erkembang sesuai dengan potensi-potensi yang mereka miliki,
Sulistil,ani (2004) dari
rttp://u'uu'.sar.fanaku.coml20l l/09) Kernandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang clialami oteh

di

::lasyarakat yang ditandai dengan kemarnpuan memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang
:

,"").

ipandang tepat

denti ntencapai

pemecahan masalah yang dihadapi dengan mempergunakan

:ava/kemampuan )'ang dimiliki.
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h.

Sumardjo (1999) dari (http://rvurv.sarjanaku.com/201 1/09) menl,ebutkan ciri-ciri warga mas'arakar
::rdaya y'aitu: (a) Vlarnpu memahami diri dan potensinya, mampu merencanakan (rnengantisipasi
kondisi
-:rubahan ke depan). (b) N{ampu mengarahkan dirinya sendiri, (c) Memiliki kekuatan unt,k berunding. (d)
'lemiliki bargaining po\r'er yang memadai dalam melakukan kerjasama yang saling menguntungkan, (e)
ll :rtan ggungj arvab atas tindakannya.
Slamet (2003) dari (hup://rvww.sarianaku.coml20lll0g) menjelaskan lebih rinci bahwa,vang
- maksud dengan masyarakat berdaya adalah masyarakat yang tahu, mengerti. faham termotivasi,
-:rkesempatan, memanfaatkan
peluang, berenergi, mampu bekerjasarna, tahu berbagai alternative, mampu
:ngambil keputusan. berani rnengambil resiko, mampu mencari dan menangkap informasi dan
mampu
'::tindak sesuai dengan situasi. Proses pemberdayaan
yang rnelahirkan masyarakat yang memiliki sitat
:rerti yang diharapkan harus dilakukan secara berkesinambungan dengan ,r.ngopririlkin partisipasi
-,sVarakat
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Ekonomi Hijau
Program Lingkungan PBB (UNEP; Ltnited Nalions Environment Progranurze) dalam laporannl,a
.idul

:-

-t
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Green

Economy

menl,ebutkan,

dari

::'/green'kompasiana,com/penghijauanl2}l2106ll6) dan (http:i/alamendah.g,ordpress.com/2012106103)
lnli hijau adalah ekonomi yang mampu meningkatkan kesejahteraan dan keadilan sosial. Ekonomi hijau
- rnenghilangkan dampak negatif pertumbuhan ekonorni terhadap lingkungan clan kelangkaan sumber

" : alam.
i:

Toy,ords
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Dari definisi yang diberikan UNEP, pengertian ekonomi hijau dalam kalimat sederhana dapat
diartikan sebagai perekonomian yang rendah karbon (tidak menghasilkan emisi dan polusi lingkungan),
hemat sumber daya alam dan berkeadilan sosial.

)

Kemudian apa bedanya ekonomi hijau (green econotily) dengan pem.bangunan berkelanjutan
(sttstainable developnlent)? Konsep ekonomi hijau melengkapi konsep pembangunan berkelanjutan.
Sebagaimana diketahui prinsip utama dari pembangunan berkelanjutan adalah "memenuhi kebutuhan
sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi tnasa depan". Sehingga dapat dikatakan
bahr.r,a

- ,-;

Menurut Kingsley Davis (1965) urbanisasi adalah jr-rmlah pendr-rduk yang memusat
rkolaan atau me
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di daerah
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te rse br-rt.

V{elurut Bintarto ( 1986: I 5) urbanisasi dapat clipandang sebagai suatu proses clalam artian: (a)

- '.:

\,leningkatnl,a jun-rlah dan kepadatan pendLrdr-rk kota; kota rner.ijadi lebih padat sebagai akibat dari pertambahan
penduduk, baik oleh hasil kenaikan fbrtilitas pengl-runi kota mauputr karena adanya tambahan penduduk dari
desa yang berrnukirn clan berkembang di kota. (b) Bertambahtrl'a j Lrrnlah kota dalam suatu negara atau

ri ilayah sebagai akibat clari perkernbangan ekonomi.
atalr slrasana desa menjadi suasana kehiclupan kota.

br-rda1'a

:
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clan teknologi, (c) Berubahnya kehidupan desa

l)

rlen\

..

Urbanisasi merupakan salah satu faktor pemicu perkernbangan kota. Terjadinya perpindahan
penduduk dari clesa ke kota disebabkan oleir berbagai faktor, baik faktor penarik maupun pendorong.
Perkembangan industri dan perdagangan di kota merupakan faktor penarik yang menyebabkan banyak
oraltg 1rntuk mendatanginl a. Keir-rginarn nrendapatkar pcnghasilan ) artg lebih baik untuk mencukupi kebutuhan
h idr-r

rrl

ekonomi hijau merupakan motor utama pernbangtrnan berkelanjutan.

d. Konsep Urbanisasi
pe
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p merupakan pen1'ebab Lltama terj ad i rl1'a urbauis:tsi.

:
-:lbcr.:

Dampak Positif Urbanisasi

:

Sebagai akibat dari cepatnya pertambahar.r penduduk yang ditunjang dengan perkembangan
ekonomi. transpoftasi dan penclidikan. frekurensi rnobilitas )'ang semakin meningka! urbanisasi memiliki
implikasi terhadap berbagai sektor kehidupan (Bintoro, 1986:13) adalah: (a) Sektor ekonomi, srtuktur
ekonomi menjadi lebih bervariasi. Bermacammacam usaha atau kegiatan di bidang transporiasi, perdagangan
dan .jasa timbul clari mereka yang bermodal kecil sampai bermodal besar, (b) Perkembangan di bidang
w,iraswasta juga tampak meluas misainya saja peternakan, kerajinan tangan dan lain-lain, (c)
Berkembangr-rya bidang pendidikan mulai tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi, (d) Meluasnya kota
kearah pinggiran kota sehingga transpofiasi menjadi lebih lancar, (e) Meningkatnya harga tanah, baik di kota

- --r are..
:,:_ 3. 3t;

maupun pinggiran kota. (f) Berkembangnya industrialisasi sebab tenaga kerja murah dan melimpah, pasaran
meluas industri cenderung lebih berkembang.

Dampak Negatif Lingkungan
Akibat dari pengembangan dan pembangunan w'ilayah perkotaan dapat menimbulkan berbagaijenis
dampak lingkungan baik yang positif maupun yang negatif. Dampak lingkungan kota yang bersifat
negatif dapat timbul dari kota - kota besar di dunia dan terutama di Negara - Negara berkembang.
Gangguan terhadap kualitas hidup adalah adanya ketimpangan interaksi antara manusia dan
lingkungarrnya. Adapun dampak lingkungan kota yang berkaitarr dengan urbanisasi adalah antara lain:
(a) Pertambahan pendudLrk kota yang begitu cepat, sudah sulit diikuti dengan kemampuan daya dukung
kotanya, (b) Penambahan kendaraan bermotor roda dua dan roda empat yang membanjiri kota tidak
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3rrti - herrtiny4 rnerrimbr.rlkan berbagai polusi atau pencemaran sepefii polLrsi udara dan kebisingan atau
:'-'lLtsi sLrara bagi pendengaran tnanusia, (c) Pengembangan industri di kota atar-r dekat kota menghasilkan
.iltan sisa indLrstri y'ang harus dibuang dan berbagai lirnbah indLrstri lainnya.

tan

an.

-r. Pcmbahasan

han

Menjarvab pertanyaan yang ada diperurnusan masalah di atas: "Bagaimana caranya pemberdayaan
, 'sial ekonomi yang ramah lingkungan dan menekan ulbanisasi di Kabupatcn Jember?" potensi dan
..rrrberdal'a 1'ang dimiliki setiap orang tidak sama. Potensi dan sumberdaya itu tidak sama bukan karena

kan

:rah

han
rri

:-,aS\'ar&kot tidak berusaha untuk produktif akan tetapi kesempatan mereka tetah diambil oleh orang lain
':lrena kurangnl'a modal. pengetahuan dan keahlian mereka. Oleh sebab itu masyarakat yang lemah harus
:,berda1'akan dan didampingi untuk mandiri.
Kemandirian adalah harapan setiap masyarakat namun perlu diperhatikan bahwa mendapatkan

-:ndapatan (incrtnte) harus memperhatikan generasi yang
akan datang dengan cara melestarikan lingkungan
rJLrp. Tanpa tlemperhatiakan kelestarian lingkungan akan menl,ebabkan pemberdayaan itu tidak akan
--'rhasil. Oleh karena itu ekonomi hijau rnengamanatkan bahlva:
ekonomi yang mampu meningkatkan
'.-'sejahteraan dan keadilan sosial dan memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan
. -'bLrtLrhan generasi masa depan.
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kota
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di

pedesaan karena iklim yang tidak rnenentu disebabkan oleh
:trgrusakan alarn berakibat kepada aktivitas masyarakat pedesaan. Akibat dari iklirn yang tidak mementu
-i metrYebabkan mereka melakukan urbanisasi. Keinginan mendapatkan penghasilan yang lebih baik untuk
-;'ncLrklrpi kebutuhan hidup
rnerupakan penyebab utama terjadinya urbanisasi.
Sernakin bany'ak penduduk desa 1'ang melakukan urbanisasi maka kepadatan penduduk di kota akan
Pernberday'aan hendaknya dilakukan

-':nvebabkan kualitas hidup semakin menLrrun. Kualitas hidup yang
menurun akan mengakibatkan
::-,duktivitas mereka semakin menurun sehingga mereka akan tidak berdaya.
Sirpal'a pemberdayaan yang dilakukan pendamping semakin efektif maka konsep-konsep
:Jlnberda)'aan hendaknya dipelajari dan. dipahami dengan baik. Salah satu konsep pemberdayaan
-',rs1'arakat meurut Sumidiningrat, Gunarvan (1999), dapat disimpulkan. sebagi berikut: (l) pemberdayaan
--:syarakat tidak dapat dilakukan hanya melalui pendekatan
daun saja, atau cabang saja, atau batang
,:,:a. atou akar saja; karena permasalahan yang dihadapi memang ada pada masing-masing
::3€k, (2) pemberdayaan .masyarakat dalam bidang ekonomi, tidak cukup hanya dengan
:::llberian modal bergulir, tetapi juga harus ada penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat,
:-nguatan sumberdaya manusianya, penyediaan prasarananya, dan penguatan posisi tawamya; (3)
: illberda)'aan masl'arakat dalam bidang ekonomi atau penguatan ekonomi rakyat, harus dilakgkan
, - -&r& elegan tanpa menghambat dan mendiskriminasikan
ekonomi kuat; untuk itu kemitraan antar
. :na mikro. usaha kecil usaha menengah, dan usaha besar adaiah jalan yang harus iitempuh; (4)
::rberda)'aan masyarakat dalam bidang ekonomi adalah proses penguatan ekonomi rakyat menuju
:' - nomi rakyat yang kokoh, modern. efisien; dan (5) pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi,
' -:k dapat dilakukan melalui pendekatan individu, melainkan harus melalui pendekatan kelompok.
Strategi pemberdayaan sistem perekonomian menurut Soemarno harus didukung oleh langkah-langkah

::rlgoiberikut:

.O1n
lain:
'ku.n:
tidak

,l'lobilisasi sumber keuangan (inancial resources mobilizution). Untuk mendorong akumulasi modal
di perdesaan, maka perlu dibangun lernbaga ekonomi rakyat yang mengakar dan mandiri. Lembaga ini
digunakan bagi peningkatan tabungan masyarakat dan investasi untuk diversifikasi ekonomi rakyat di
:eclesaan. Lernbaga ini diketola secara amanah dan profesional oleh tenaga-tenaga muda desa, yang
Jidampingi oleh "supervisor" tenaga terdidik perbankan. Peranan pemerintah adalah pendidikan dan
:elatihan tenaga-tenaga muda perbankan, bekerja-sama dengan lembaga -lembaga perbankan. Untuk

.E,

memberdayakan kelembagaan ekonomi

ini diperlukan kebijakan publik yang memihak kepada rakyat

fuga:

F

banyak.

2.

Nilai Tukar Desu (Ternts of trude). Nitai tukar desa yang tinggi perlu diupayakan pemerintah melalui
keterpadr"ran ekonomi pedesaan ke dalarn reformasi nasional dan internasional. Untuk itu perlu
ketersediaan prasarana komunikasi dan teknologi tepat guna. Upaya lainnya ialah peningkatan
kelancaran arus barang dan jasa. Untuk itu alokasi dana pembangunan perlu ditekankan pada
pembangunan prasarana flsik dan perbaikar-r sistem transportasi ke wilayah perdesaan yang langsung
berkaitan clengan kegiatan ekonorni raky'at. Sasaranny'a adalah rendahnya biaya transpor datt
peningkatan keuntungan yang diterinla oleh pengusaha-pengusaha di desa.

3.

4.

program Paritas Pendapatan (Income Poritl, Program). Maksud dari kebijaksanaan sektor-sektor
perdesaan ini adalah meniaga kesetirnbangan tingkat pendapatan antara perdesaan dan perkotaan.
program ini terdiri atas: (a). pengernbangan struktur ekonomi pedesaan untuk mencapai skala ekonomi.
(b).perluasan sistern produksi secara selektif-. )ang sesuai dengan perubahan permintaan. (c)
Kebijaksanaan harga pangan untuk pemantapan nilai tukar produk-produk perdesaan.
Pertingkatun kemantpurttt teknoktgi teptil guna. Kemarnpuan teknologi perlu diarahkan untuk

Iklinr bi
-'r,l.a n

Pemberclayaan kelompok-kelompok fungsional masyarakat di wilayah perdesaan menjadi
,,Receivilg Systems" \'ang mampu rnengakses dan mengadopsi berbagai peluang inovasi dari berbagai
sumber inovasi yang umLlmnl"a berada di rvilal'afi perkotaan.
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Strategi Utama Pemberdayaan NIasl'arakat
a. Pemberdal,aan masyarakat (comnunitt' ernpoternrent) dengan cara: (a) Pembentukan iklirn
demokrasi dan partisipasi ditingkat nasional sarnpai desa, (b) Desentralisasi dan kemandirian dalam
pengearnbilan keputusan, (c) Peningkatan kemampuan pemerintah dalam melayani kebutuhan
penduduk, (d) Kebertanjutan program atau proyek, (e) Penyediaan fasilitator untuk menggerakkan
kehidupan kelompok dan masyarakat lokal.
b. Perluasan kesempatan (proruoting opportunitl,) dengan cara: (a) Penyusunan kebijakan publik kepada
tapisan miskin dan marjinal, (b) Pemberian akses kepada setiap lembaga dengan demikian lapisan
bawah dan kelompok marjinal memiliki modal untuk bersaing dalam kehidupan modem.
c. Pengembangan perlindLrngan sosial (enhancing sosial security) dengan cara: (a) Pemberian legalitas
kepada properti penduduk miskin agar bisa digunakan sebagai modal kerja dan perolehan kredit
.. mikro,4<ecil, (b) Pembentukan atau penguatan kelornpok atau organisasi secarb modern, (c)
Pembangunan jaringan kerjasama antara individu dan lemabaga-lembaga lain sebagai pertahanan dari
krisi yang rnungkin menghadang secara mendadak.

-.

:;-lllelltli

pemanlaatan dan pengelolaan sumberda."-a alam di pedesaan. Aiokasi dana dan anggaran pembangunan
untr-rk bia,va penelitian (research and development) teknologi desa perlu mendapat prioritas. Pola
penelitian partisipatif perlu dikembangkan. bekerjasama dengan lembaga-lembaga penelitian pemerintah
dan sr.vasta.

5.

,....::l:.

:pentinr
.rng dik

-.1\

ana tC
:ttuk terl

P'
::'r-f

ubaha

:llpB

lTIe

lak

ber

-:ri

peri

::rkelanj

feori Me
-98

TI
lew,

,lproven

,:dangka
Peran Pendamping
1. Masyarakat pada umumnya mempunyai keterbatasan dalam pengembangan dirinya. Oleh karena itu.
diperlukan pendamping untuk membimbing dalam upaya memperbaiki kesejahteraannya.
2. Pendamping bertugas mengerti proses pembentukan dan penyelenggaraan kelompok masyarakat sebagai
fasilitator, komunikator, ataupun dinamisator bentuk peningkatan kualitas sumber daya manusia.
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Iugas Para Pendamping Terhadap Permasalahan Perubahan Iklim dan Urbanisasi.
Tugas para pendatnping terhadap permasalahan lingkungan dan urbanisasi perlu mengkornunikasikan
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Iklim bisa berubah secara fisik, tetapijuga ideologis (Hulme,2009).
iklim bisa berubah secara fisik:
:ndapat ini benar bahrva manusia itu mempunyai kebutuhan. Kebutuhan pimer, sekunder dan tersier.
:inenuhan kebutuhan manusia itu membutuhkan sumberdaya alam. Sumberday'a alam ;'ang dapat
,, ,'enev,able dan non renewable dan membutuhkan investasi besar untuk mengadakan/meremajakan
:butuhan itu, seperti minyak tanah, solar dan gas.
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klim bisa berubah secara ideologis:
,la pikir akan menjadi penentJ dalam pengambilan keputusan dan dalam perilaku kita. Pola pikir
1,ang dulu
.,irua air dan udara tidak terbatas maka setiap orang mempergunakan air secara berlebihan sementara
:rber da1'a irri langka di tempat Iain. Karena adanya pencemaran lingkungan dari penduduk dan industri
,ika air dan udara sernakin langka. Sumber daya yang langka akan otomatis menujukkan harganl,a lebih
,ihal. DuapulLrh tahun kedepan air dan udara sangat mahal. Kelangkaan dalam bahasa ekonomi
-'mpengarLlh i perm intaan dan penawaran.
Pola pikir bah*a alam ini adalah milik Tuhan maka serahkan saja kepada Tuhan. Atau tebih
-:sifikny'a, tanah air ini dikuasai oleh negara, biarlah negara merawat tanah air ini. Akan tetapi penduduk
.ra bahlva, mereka membutuhkan air dan udara untuk kehidupannya. Kalau penduduk membutuhkan air
:n udara maka, mereka wajib melestarikannya untuk keberlanjutan hidupnya dan anak-anaknya.
Pola pikir bahrva setiap yang dimiliki sebebasnya melakukan apapun boleh tanpa memperhatikan
.:entingan orang [ain. Kalau pola pikir seperti ini akan berlanjut maka setiap orang akan ada pihak-pihak
:rg dikorbankan di atas kebebasannya. Misalkan kalau setiap orang mengembang biakkan ternahknla di
.lna tertentu. niaka peternak lain juga malakukan hal yang sama maka akan terjadi kelangkaan rLlntput
'.uk ternaknya.

ihan

Perubahan iklim memaksa kita untuk menyadari bahwa l/l[te/It secara bersama-sama (O'Brien).
::ubahan pola pikir bahrva alam ini adalah obyek maka tindakan kita akan memanfaatkan sumberdaya alam

-kan

lada
,i

san

:pa tnernikirkan untuk merarvatnya. Dan bila'7'si pemilik kebutuhan itu melakukan kebebasan lang
--ik bertanggung jawab, maka "lle" sebagai bagian dari sistem sosial akan mendapatan dampak negatif
-i perilaku si ''1'. Akibat dari bentuk pola pikir di atas tadi akan membuahkan kerniskinan
)'ang
""relanjutan.
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}lalthui

Thomas Robert Malthus, seorang pendeta Inggris, hidup pada tahun 1766 sampai 183'4. Pada tahun
--S lewat karangannyayang berjudul
"essai on principle of populations as it affict the future
'''ovement of society ". Malthus berpendapat bahwa manusia untuk
hidup memerlukan bahan makanan,
-rngkan laju pertumbuhan bahan makanan jauh lebih lambat dibandingkan dengan laju pertumbuhan
' .n penduduk. Apabila tidak diadakan pembatasan terhadap pertumbuhan, maka manusia akan

.

3alami kekurangan bahan makanan.
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Tabel: Pertumbuhan Makanan Vs Pefturnbuhan Pen(uduk
Pertumbuhan

Makanan

2

3

4

5

2

1

t6
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-: lQr)

Pertumbuhan

Penduduk

'.1elthLr

Ehrlich, Paul dalam bukunya "the populcttion bontb" pada tahun 1971, menggambarkan penduduk
>-'lilrin.
dan lingkungan yang ada di dunia dewasa ini sebagai berikr,rt: (a) DLrnia ini sudah terlaltr banyak manusia,
(b) Keadaan bahan makanan semakin terbatas. (c) Karerra terlalu barryak ntanusia di dLrnia ini lingkungan
sudah banyak yang rusak dan

tercemar.

'-renlal'

'

{. Kesimpulan

..:-l3l''1.

Kesimpulan dari kajian penelitian literatur ini adalah sebagai berikut: 1) Pengembangan
sumberdaya manusia dalam rangka pemberdal aan ekonorni rakl at. harus mendapat penanganan yang
t
serius, Sebab sumberdaya manusia adalah unsur paling tirndamental dalam penguatan ekonomi rakyat. '.:Iidii
(2) Pemberdayaan masyarakat, secara umum dapat diartikan sebagai suatu proses yang membangun manusia
3rien
atau masyarakat melalui pengembangan kemampuan maslarakat. perubahan perilaku masyarakat, dan
(

pengorganisasian masyarakat. (3) Pemberdayaan adalah sebagai upa)/a berencana yang dirancang untuk
merubah atau melakukan pembaruan pada suatu komunitas atau masl'arakat dari kondisi ketidakberdayaan
menjadi berdaya dengan menitikberatkan pada pembinaan potensi dan kemandirian masyarakat. Dengan
demrkian mereka diharapkan mempunyai kesadaran dan kekuasaan penuh daiam menentukan masa depan

mereka, dimana provider dari pemerintah dan lembaga Non Crovernntent OrganrzationNGO hanya
mengambil posisi partisipan, stimuian, dan motivator. (.1) Ketidakmarl-lpuan dan ketidaktahuan masl'arakat
mengakibatkan produktivitas mereka .rendah sehingga masl'arakat melakukan urbanisasi untuk mengubah
nasibnya.
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nemun

7.

nrrql*nbrlr*t

isinya.

krtdtmsn, bsrisi tentang umbn hadl

penelltian bagdmana penelltlan yarq diaportat
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dil
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