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KATA PENGANTAR 

Program Nasional  Pemberdayaan Masyarakat Mandiri  Perdesaan,  PNPM  Perdesaan, menerapkan 
ketentuan OPEN MENU  agar memberi  cukup  ruang  bagi masyarakat  dalam merencanakan  serta 
melaksanakan  program  dan  kegiatan  untuk menjawab  kebutuhan masyarakat  desa. Desa  dengan 
jumlah orang miskin  yang banyak dialokasikan  jumlah dana BLM  yang  lebih  tinggi dari desa‐desa 
dengan  jumlah  orang miskin  sedikit  dan  sedang  sebagaimana  tujuan  program  untuk mengurangi 
kemiskinan dan pengangguran. 

Mengingat  rata‐rata  nasional  tingkat  kehadiran  perempuan  dalam  berbagai  tahapan  kegiatan 
program  yang  mengindikasikan  bentuk  partisipasi  perempuan  adalah  memadai;  maka  sasaran 
program  saat  ini  adalah  meningkatkan  kualitas  partisipasi  perempuan.  Di  lokasi  dengan  jumlah 
penduduk miskin  yang  banyak  diharapkan  usulan  kelompok  perempuan  non‐SPP  akan  ditujukan 
untuk  pemenuhan  standar  hidup  minimum,  bentuk  upaya  meningkatkan  kualitas  kehidupan 
masyarakat. Di desa‐desa dengan jumlah penduduk miskin sedikit usulan kelompok perempuan SPP 
dan non‐SPP dapat diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan rumah tangga anggota kelompok 
perempuan  dengan  melibatkan  kelompok  rumah  tangga  miskin  yang  akumulasinya  menjadi 
kesejahteraan masyarakat, dan pada gilirannya meningkatkan kemakmuran desa.  

Penekanan pada upaya pemenuhan standar hidup minimum diharapkan dapat membuat masyarakat 
terdorong memperjuangkan  kualitas  kehidupan mereka melalui  usulan  desa,  serta meningkatkan 
kesadaran pihak‐pihak  lain agar membantu masyarakat yang belum mengenyam tingkat kehidupan 
layak  untuk  dapat mencapainya.  Selain  itu,  diharapkan  berkembang  kesadaran  akan  pentingnya 
pemenuhan  standar  hidup  minimum  sebagai  bentuk  investasi  sumber  daya  manusia  karena 
memungkinkan masyarakat desa yang mengenyam kehidupan standar memiliki kesehatan memadai 
dan berpendidikan cukup untuk dapat bersaing di pasar kerja atau menciptakan lapangan kerja; dan 
pada gilirannya diharapkan mereka mampu keluar dari lingkaran setan kemiskinan. 

Peningkatan  kualitas  usulan  kelompok  perempuan  merupakan  indikasi  peningkatan  kualitas 
partisipasi  perempuan,  khususnya  dalam  proses  pengambilan  keputusan  terkait  alokasi  dan 
pemanfaatan sumber daya pembangunan yang terbatas yang akan berdampak terhadap kehidupan 
mereka sebagai bagian dari masyarakat desa serta terhadap lingkungan dimana mereka tinggal. 

Gambaran kondisi sebagaimana diatas menjadikan buku pegangan pelatih ini lebih ditekankan pada 
upaya  memotivasi  perempuan  desa  agar  dapat  berpartisipasi  dalam  pembangunan  karena  ada 
tujuan  yang nyata  yang harus dicapai;  serta upaya mewujudkan partisipasi perempuan desa  agar 
lebih berkualitas untuk menaikkan tingkat kehidupan masyarakat desa dan generasi penerus. 

Buku  ini merupakan  serial modul  pelatihan  bagi masyarakat.  Buku‐buku  pegangan  pelatih  lainya 
akan disusun  secara bertahap untuk dapat mendukung kegiatan program di kecamatan dan desa. 
Besar harapan kami penerbitan buku ini akan meningkatkan kualitas pelaksanaan PNPM Perdesaan, 
khususnya  meningkatkan  kapasitas  dan  akses  masyarakat  terhadahap  sumber  daya  untuk 
meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat miskin dan masyarakat desa pada umumnya. 
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CARA MENGGUNAKAN BUKU INI 

Siapa yang dapat menggunakan buku ini? 

Buku  ini dapat digunakan oleh fasilitator atau pelatih yang berada dikabupaten atau di kecamatan, 
yang memiliki tugas untuk memfasilitasi pelaku‐pelaku di tingkat kecamatan dan desa. Jadi buku ini 
dapat digunakan oleh : 

• Tenaga Pelatih Masyarakat 
• Fasilitator Kecamatan 
• Pendamping lokal/Asisten FK 
• Pelaku Kecamatan atau Kabupaten yang berperan sebagai Pelatih 

 

Siapa sasaran dari modul pelatihan ini? 

Modul  ini  didesain  untuk  meningkatkan  pemahaman  dan  kapasitas  para  pelaku  program  dan  
anggota  masyarakat  untuk  melembagakan  partisipasi  perempuan  dalam  proses  pengambilan 
keputusan  dan  pembangunan  pada  umumnya,  melalui  upaya  membudayakan  keterlibatan 
perempuan  dalam  semua  tahapan  kegiatan  program, mulai  dari  perencanaan,  pelaksanaan  dan 
pelestarian kegiatan program. Sasaran akhirnya adalah para tokoh perempuan, pimpinan kelompok 
perempuan dan kader perempuan di desa,  semakin  luas  cakupannya, hingga meliputi masyarakat 
perempuan desa; sehingga  dampaknya diharapkan akan semakin bermakna. 

Pelaksanaan  kegiatan  pelatihan  dengan  konsep  yang  dikembangkan  ini  diharapkan  dapat 
meningkatkan kualitas partisipasi perempuan dalam pembangunan di desa, yang akan diindikasikan 
dari  kecenderungan  arah  usulan  kelompok  perempuan  pada  peningkatkan  kualitas  kehidupan; 
sehingga partisipasi perempuan dalam pembangunan menjadi sebuah kebutuhan. Diharapkan akan 
muncul  lebih banyak dukungan untuk membuat  lebih banyak perempuan berperan dalam proses 
pembangunan  dan  menjadi  kader  perempuan  yang  bersedia  berperan  aktif  sebagai  pelaku 
pembangunan. Sasaran tersebut antara lain: 

• Para pemimpin kelompok perempuan, termasuk kelompok SPP 

• Tokoh/Kader Perempuan desa, termasuk KPMD Perempuan 

• Tokoh perempuan tingkat Kecamatan/Kabupaten 

• Anggota Lembaga Tingkat Desa (Pemerintah Desa, BPD, LPMD, PKK, dan lembaga lain tingkat 
Desa) 

• 11 Pelaku PNPM Mandiri Perdesaan di tingkat Kecamatan dan Desa 

• Anggota Lembaga antar Desa  (Pemerintah Kecamatan, PJOK) dan kelompok peduli  tingkat 
Kecamatan. 

Bagaimana cara menggunakan buku ini? 
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Modul  pelatihan  ini  dirancang  untuk  menyediakan  beberapa  kebutuhan  peningkatan  kapasitas 
masyarakat dan pelaku program untuk menodorong kaum perempuan agar ikut terlibat aktif dalam 
pengambilan  keputusan  pada  seluruh  tahapan  kegiatan  PNPM  Mandiri  Perdesaan,  mulai  dari 
perencanaan, pelaksanaan hingga pelestarian program. Pokok bahasan yang disediakan dan disusun 
menurut urutan proses pelatihan.  
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Modul yang disediakan dalam buku ini meliputi: 

POKOK BAHASAN 1  : Keterlibatan Perempuan dalam PNPM Mandiri Perdesaan 

POKOK BAHASAN 2  : Bentuk keterlibatan Perempuan dalam Program 

POKOK BAHASAN 3  : Bentuk Fasilitasi tingkatkan Kapasitas Perempuan 

POKOK BAHASAN 4  : Bentuk Kegiatan Pengorganisasian Kelompok Perempuan 

  

POKOK BAHASAN 1: Keterlibatan Perempuan dalam PNPM Mandiri Perdesaan  

Modul  ini  bertujuan  untuk  membantu  peserta  latih  menyadari  akan  pentingnya  keterlibatan 
perempuan  sebagai  pengambil  keputusan  dalam  setiap  tahapan  kegiatan,  baik  perencanaan, 
pelaksanaan dan pelestarian program. Keterlibatan perempuan  ini merupakan salah satu Kebijakan 
dari  program  PNPM  Mandiri  Perdesaan  dalam  rangka  meningkatkan  kualitas  hidup  seluruh 
masyarakat  desa.  Bagi  lokasi  yang  sudah  melibatkan  peran  perempuan  dalam  seluruh  tahapan 
kegiatan, diharapkan ada peningkatan yang lebih luas, baik secara kuantitas maupun kualitas dalam 
kehidupan masyarakat secara keseluruhan. 

Modul  ini  juga bertujuan untuk membantu peserta  latih menyadari  akan pentingnya  keterlibatan 
perempuan  dalam  pelaksanaan  PNPM  Mandiri  Perdesaan,  dalam  tahap  perencaaan  dan 
pengambilan keputusan tentang alokasi dan manfaat sumberdaya yang ada serta distribusi manfaat 
dari berbagai produk yang merupakan hasil kegiatan program. 

Secara  khusus, melalui modul  ini  peserta  latih  digugah  untuk mengenali  standar  hidup minimum 
yang menjadi hak rakyat  dan patut dipenuhi oleh masyarakat desa secara mandiri dan/atau dengan 
bantuan pihak‐pihak  lain menggunakan sumber daya yang ada, termasuk dana BLM PNPM Mandiri 
Perdesaan.  

Pada  gilirannya,  peserta  latih  diharapkan mampu membangun  dan membudayakan  keterlibatan 
perempuan  dalam  proses  pengambilan  keputusan  lokal  untuk meningkatkan  kualitas  kehidupan 
masyarakat  desa  yang  diindikasikan  dengan  peningkatan  jumlah  proposal  kelompok  perempuan 
untuk memenuhi standar hidup minimum masyarakat desa dalam SPC (Surat Penatapan Camat).  

Modul ini digunakan jika terdapat beberapa kondisi dimasyarakat sebagai berikut 

• Di desa terdapat banyak keluarga miskin, namun belum ada proposal kelompok perempuan 
non‐SPP yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat desa. 

• Tidak ada atau tidak terealisasinya proposal  kelompok perempuan non‐SPP dan non‐Fisik di 
desa dalam 3 (tiga) tahun berturut‐turut. 

• Tidak terealisasinya (tidak muncul dalam SPC) proposal   desa untuk pemenuhan kebutuhan 
dasar masyarakat setelah 3 (tiga) kali pengajuan di MAD Pengambilan Keputusan. 
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• Hasil penggalian gagasan tentang peningkatan kapasitas banyak yang tidak terealisasikan.  
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POKOK BAHASAN 2: Bentuk keterlibatan Perempuan dalam Program 
Modul  ini bertujuan untuk menjelaskan tentang bentuk – bentuk dari peran partisipasi perempuan 
secara  aktif  dalam  setiap  tahapan  kegiatan  dalam  PNPM  Mandiri  Perdesaan,  khususnya  dalam 
pertemuan  ‐  pertemuan  sosialisasi,  penggalian  gagasan,  pertemuan  tahap  perencanaan, 
pengambilan  keputusan  serta pemeliharaan dan pengelolaan  sarana dan prasarana hasil  kegiatan 
serta kemanfaatannya bagi kaum perempuan. 
 
Modul  ini  digunakan  pada  saat  melakukan  pemahaman  dan  bagaimana  memfasilitasi  peran 
perempuan dalam PNPM Mandiri Perdesaaan kepada  seluruh masyarakat, khususnya kelompok – 
kelompok  perempuan.  Pemahaman  ini  dilakukan  sekaligus  merupakan  penyadaran  kritis,  bagi 
seluruh  masyarakat,  khususnya  perempuan,  tentang  bentuk  –  bentuk  dari  peran  yang  dapat 
dilakukan oleh kaum perempuan dalam setiap tahapan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan. 
 
Modul  ini  juga  bertujuan  untuk memberi  inspirasi  kepada  peserta  latih  tentang  berbagai  bentuk 
kegiatan yang dapat diajukan oleh kelompok perempuan  sebagai proposal desa  (atau dimasukkan 
sebagai  bagian  dari  kegiatan  dalam  proposal  desa  yang  terpilih  dalam  SPC)  dan  ditujukan  untuk 
membudayakan  nilai‐nilai  yang  merupakan  fondasi  dasar  upaya  meningkatkan  kualitas  hidup 
masyarakat  desa.  Diharapkan  agar  peserta  latih  dapat memperluas  dengan  contoh‐contoh  yang 
sesuai kondisi masing‐masing wilayah. 

Gambaran  tentang  proses  program:  tahap  perencanaan,  pengambilan  keputusan,  pelaksanaan 
kegiatan  dan  tahap  pemeliharaan  diulangi  kembali  secara  kasar  untuk menunjukkan  peran‐peran 
yang  dapat  dilakukan  oleh  kelompok  perempuan  di  tingkatdesa  dan wakil  perempuan  di  tingkat 
antar  desa  untuk merealisasikan  usulan  dan mewujudkan  harapan meningkatkan  kualitas  hidup 
masyarakat desa. 

Modul  ini merupakan  bentuk  penyadaran  kritis  bagi  peserta  latih,  yang  diharapkan  didiseminasi 
kepada  seluruh masyarakat,  tentang  konsep  gender  terkait  peran  dan  fungsi  perempuan  dalam 
konstruksi  sosial  budaya  yang membuka  luas  kesempatan  bagi  perempuan  untuk  bersinergi  dan 
berperan sebagai mitra laki‐laki dalam pembangunan desa. 

Modul ini digunakan jika di tingkat desa terpenuhinya kondisi sebagai berikut: 

• Tingkat  kehadiran  perempuan  dalam  pertemuan  Musdus  penggalian  gagasan  dan  MD 
perencanaan kurang dari 40 (empat puluh) persen peserta yang hadir dalam 3 (tiga) tahun 
berturut‐turut. 

• Tingkat kehadiran masyarakat dalam musyawarah dusun penggalian gagasan dinilai rendah 
dalam 3 (tiga) tahun berturut‐turut. 

•  

 
POKOK BAHASAN 3: Bentuk Fasilitasi tingkatkan Kapasitas Perempuan 
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Modul  ini  bertujuan  untuk  mengajak  peserta  latih  agar  dapat  merumuskan  kebutuhan 
pengembangan  wawasan  maupun  keterampilan  dari  kaum  perempuan,  sehingga  memiliki 
keberanian  serta  kesadaran  tentang  pentingnya  mereka  ikut  terlibat  aktif  dan  ikut  dalam 
pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan program PNPM Mandiri Perdesaan 
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Modul  ini ditujukan untuk meningkatkan kapasitas peserta  latih dalam memfasilitasi perempuan di 
desa agar mampu berperan dalam proses pengambilan keputusan lokal, yang meliputi aktivitas: 

o menggali permasalahan dan harapan yang ada di masyarakat desa khususnya perempuan 
o merencanakan  usulan  kegiatan  dengan  mempertimbangkan  berbagai  usulan  kegiatan 

berdasarkan tingkat kemendesakan kebutuhan, atau asas manfaat, perbandingan biaya dan 
manfaat,  ketersediaan sumber daya, dll. 

o membuat prioritas usulan 
o memformulasikan usulan 
o menyampaikan dan mempertahankan usulan di tingkat desa; dan  
o melalui wakil‐wakil desa, khususnya yang perempuan, di tingkat antar desa menyampaikan 

dan mempertahankan usulan hingga memenangkan pembiayaan bagi pelaksanaan usulan 
kegiatan yang diajukan (tercantum dalam SPC).   

Melalui modul  ini peserta  latih diajak memahami  tentang berbagai pertimbangan dalam membuat 
keputusan yang terkait dengan pembuatan prioritas, serta bentuk‐bentuk keterampilan yang dapat 
diajarkan pada perempuan desa untuk membuat gagasan mereka dituliskan dalam bentuk usulan 
kegiatan  yang  baik,  serta  dapat  dipaparkan  dan  diperjuangkan  dalam  pertemuan  pengambilan 
keputusan antar desa untuk memperoleh pendanaan dari PNPM Mandiri Perdesaaan. 

Modul ini digunakan jika di tingkat desa terpenuhi kondisi sebagai berikut: 

• Rendahnya tingkat keaktifan perempuan dalam pertemuan Musdus penggalian gagasan dan 
MD perencanaan  

• Rendahnya  tingkat  keaktifan  wakil  desa  perempuan  dalam  pertemuan  antar  desa  
pengambilan keputusan (MAD II dan III) 

•  

 
POKOK BAHASAN 4: Bentuk Kegiatan Pengorganisasian Kelompok Perempuan 
Modul  ini bertujuan memberikan penyadaran pada masyarakat,  khususnya pelaku PNPM Mandiri 
Perdesaan di lapangan tentang bentuk dan peran perempuan dalam pengajuan usulan kegiatan yang 
dapat meningkatkan  kualitas  hidup  perempuan, misalnya  peningkatan  dalam  bidang  pendidikan, 
kesehatan,  lingkungan,  kebutuhan  khusus  perempuan,  dan  sebagainya. Modul  ini  pun   mengajak 
peserta untuk mencoba membuat kelompok  ‐ kelompok perempuan dapat meningkatkan kualitas 
hidup  perempuan  itu  sendiri,  baik  melalui  peningkatan  ekonomi  keluarga  maupun  peningkatan 
kapasitas pengetahuan serta keterampilan perempuan 
 
Modul  ini  juga  ditujukan  untuk  meningkatkan  kapasitas  peserta  latih  dalam  memfasilitasi 
pengorganisasian  kelompok‐kelompok  perempuan  desa  untuk  meningkatkan  kualitas  partisipasi 
perempuan  desa  dalam  pembangunan,  melalui  peningkatan  kontribusi  perempuan  dalam 
mensukseskan pelaksanaan berbagai  kegiatan program, peningkatan  kualitas organisasi  kelompok 
perempuan,  perkuatan  dan  pengembangan  jejaring  kelompok  perempuan,  peningkatkan  kualitas  
kemandirian  perempuan  sebagai  individu  atau  kelompok  untuk mengelola  persoalan  terkait  ke‐
rumah tangga‐an atau keluarga hingga kelompoknya dan masyarakat. 
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Modul secara khusus diarahkan pada bentuk kerjasama yang dapat di  fasilitasi sebagai bagian dari 
upaya perkuatan dan pengembangan kelompok perempuan dan diri anggotanya. 

Modul ini digunakan jika di tingkat desa terpenuhi kondisi sebagai berikut: 

‐ Frekuensi pertemuan kelompok perempuan rendah, tidak satu kali dalam satu bulan 
‐ Agenda dalam pertemuan kelompok perempuan tidak bervariasi 
‐ Kurangnya materi  peningkatan  kapasitas  dalam  pertemuan  kelompok  perempuan,  kurang 

dari 4 (empat) kali dalam setahun. 

Modul ini tepat digunakan pada keadaan sebagai berikut 

• Pada  saat  musyawarah  penentuan  skala  prioritas  kegiatan  pembangunan  fisik  maupun 
ekonomi  harus melibatkan  perempuan,  dalam  hal  ini  lebih  pada  indikator  kemendesakan 
dan  kelayakan  serta  jumlah  penerima  manfaat,  sehingga  semua  yang  berkepentingan, 
termasuk kaum perempuan dapat memberikan kontribusinya. 

• Pada saat musyawarah perencanaan kegiatan  fisik, dalam hal  ini desain kegiatan  fisik yang 
akan  dibangun,  harus  mempertimbangkan  kepentingan  perempuan,  dan  mempermudah 
bagi kaum perempuan, seperti desain MCK, desain Pembangunan Air Bersih, dsb. 

• Pada saat musyawarah pelaksanaan kegiatan pembangunan, baik fisik, maupun ekonomi. 

• Pada  saat  pembentukan  kelompok  –  kelompok  Perempuan  seperti  Kelompok  SPP,  dan 
sebagainya. 

 
 
Langkah Penyusunan Proses Pelatihan 
Sebelum menggunakan modul  ini perlu dilakukan  identifikasi kebutuhan pelatihan. Salah satu cara 
untuk mengidentifikasi kebutuhan pelatihan adalah dengan menjawab pertanyaan berikut: 

 
• Apakah perempuan desa sudah terlibat secara aktif dalam tahap perencanaan dan tahap 

pengambilan keputusan PNPM Mandiri Perdesaan?  
• Bagaimana variasi usulan kelompok perempuan dari desa‐desa dalam tiap kecamatan? 
• Sejauh mana kapasitas perempuan merealisasikan usulannya, khususnya usulan kelompok 

perempuan non‐SPP? 
• Bagaimana dinamika kelompok‐kelompok perempuan di desa (aktif, mandiri, mampu 

mempengaruhi)?  
 

 

Bila  perempuan  desa  yang  berpartisipasi  dalam  tahap  perencanaan  dan  tahap  pengambilan 
keputusan PNPM Mandiri Perdesaan dinilai  kurang  aktif; maka disarankan untuk mengakomodasi 
penggunaan  Modul  1  dalam  penyelenggaraan  pelatihan  masyarakat,  sehingga  perempuan  desa 
dapat menentukan harapan atau tujuan mana yang dapat dan ingin dicapai melalui program.  

8 

Bila tidak terlihat cukup variasi usulan kelompok perempuan dari berbagai desa dalam MAD prioritas 
usulan, atau dalam MAD penetapan usulan (yang diwujudkan dalam bentuk SPC) selama tiga tahun 
berturut‐turut;  maka  disarankan  untuk  mengupayakan  sesi  untuk  Modul  2  yaitu  pengenalan 
berbagai  kemungkinan  dan  jenis  kegiatan  dalam  pelaksanaan  pelatihan masyarakat,  agar  usulan 
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yang diajukan oleh kelompok perempuan melalui PNPM Mandiri Perdesaan mengarah pada upaya 
pencapaian harapan dan tujuan masyarakat desa. 

Bila kapasitas perempuan merealisasikan usulannya dinilai belum memadai, dapat diindikasikan oleh 
rendahnya  usulan  kelompok  perempuan  non‐SPP  dan  non‐Fisik  yang membutuhkan  upaya  untuk 
menarik dukungan dari banyak pihak; maka disarankan untuk mengalokasikan waktu bagi Modul 3 
dalam  pelatihan  masyarakat,  untuk  meningkatkan  kapasitas  kader‐kader  desa,  khususnya  kader 
perempuan  desa,  agar  upaya  memfasilitasi  peningkatan  kapasitas  kelompok  perempuan  dan 
anggotanya dapat ditingkatkan dan peran perempuan dalam proses pengambilan keputusan  lokal 
dapat meningkat sejalan dengan meningkatnya kapasitas mereka. 

Bila  dinamika  kelompok‐kelompok  perempuan  di  desa  dinilai  kurang  dari  tingkat  keaktifan, 
kemandirian,  kemampuan  mempengaruhi  pihak‐pihak  yang  dituju,  maka  disarankan  untuk 
menambahkan  sesi  untuk Modul  4  dalam  pelatihan  masyarakat,  untuk  meningkatkan  kapasitas 
kader‐kader desa, khususnya kader perempuan desa, dalam memfasilitasi kelompok perempuan dan 
anggotanya  agar  dapat  mengorganisir  kelompok  di  tingkat  internal  dan  eksternal  yang  akan 
berdampak  terhadap  kualitas  organisasi  kelompok  perempuan,  jejaring  kelompok  hingga  kualitas  
kemandirian  perempuan  sebagai  individu  atau  kelompok  mengelola  persoalan  terkait  ke‐rumah 
tangga‐an atau keluarga hingga kelompoknya dan masyarakat. 

Setelah  teridentifikasi kebutuhan pelatihan,  lakukan pemilihan pokok bahasan yang sesuai dengan 
kebutuhan.  Lihat  pada matrik  kurikulum  sebagai  lembar  ringkasan modul.  Dari matrik  ini  dapat 
dengan mudah memilih pokok bahasan  yang  tepat. Cermati  tujuan  yang  ada dalam  setiap pokok 
bahasan.  Sandingkan  dengan  kebutuhan  pelatihan  untuk memastikan  bahwa  tujuan  pada  pokok 
bahasan  tersebut  dapat  menjawab  kebutuhan  pelatihan.    Ketika  tujuan  tersebut  menjawab 
kebutuhan pelatihan, masukkan pokok bahasan tersebut dalam daftar materi pelatihan.  

Setelah daftar materi pelatihan tersusun, lakukan penyusunan urutan proses pelatihan. Berdasarkan 
urutan proses pelatihan tersebut buatlah daftar acara pelatihan. 
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PELAKSANAAN PELATIHAN MASYARAKAT 

Pelatihan  di  tingkat  masyarakat  perlu  dilakukan  dalam  beberapa  model  penyelenggaraan. 
Penyediaan  beberapa  pilihan  pelaksanaan  agar  dapat  menyesuaikan  dengan  kondisi  peserta 
pelatihan.    Pelaksanaan  pelatihan  tidak  harus  dalam  bentuk  klasikal.  Sebaiknya  bentuk  klasikal 
menjadi pilihan alternatif terakhir.  

Penyelenggaraan  pelatihan  dapat  dilakukan  sekaligus  dalam  beberapa  hari,  sehingga  seluruh 
rangkaian  proses  pelatihan  terselesaikan.  Selain  itu  dapat  juga  dilakukan  secara  bertahap 
disesuaikan dengan  tahapan pelaksanaan program. Sebagai contoh ketika desa  sedang melakukan 
proses  penggalian  gagasan maka,  para  pelaku  sebelum melakukan  kegiatan  penggalian  gagasan 
mendapatkan pelatihan tentang modul 1 dan 2, sehingga perempuan desa lebih percaya diri dalam 
menetapkan harapan dan tujuan yang dapat dan ingin dicapai melalui program, serta dapat mencari 
bentuk‐bentuk  usulan  yang mungkin  diajukan  oleh  kelompok  perempuan melalui  PNPM Mandiri 
Perdesaan yang mengarah pada pencapaian harapan dan tujuan mereka. 

Tempat  penyelenggaraan  kegiatan  pelatihan  sebaiknya  memanfaatkan  tempat  pertemuan  yang 
biasa digunakan oleh masyarakat. Waktu pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan  aktivitas dari 
peserta.   Misalnya pelatihan bagi KPMD yang akan memfasilitasi proses perencanaan desa, dapat 
dilakukan setelah musdes sosialisasi, dapat dilakukan dalam beberapa kali pertemuan bila dianggap 
perlu, hingga saat sebelum proses musdes perencanaan desa dilaksanakan. 

Pertimbangan  lain  yang  perlu  diperhatikan  ketika merancang  penyelenggaraan  pelatihan  adalah 
ketersediaan  pelatih.  Jika  pelatih  tersedia  pada  setiap  desa maka  pelaksanaan  pelatihan  secara 
bertahap  menjadi  pilihan  terbaik.  Jika  tim  pelatih  hanya  tersedia  di  kecamatan  maka  pilihan 
penyelenggaraan    dalam  beberapa  hari  sekaligus menjadi  pilihan  terbaik.  Demikian  juga  dengan 
jarak tempuh antara rumah tinggal peserta dengan pusat kegiatan penyelenggaraan pelatihan. Jika 
waktu tempuhnya singkat penyelenggaraan bertahap dapat dilakukan. Jika waktu tempuhnya  lama 
terpaksa dilakukan sekaligus. 

 



 

MATRIK KURIKULUM 
 

No  Pokok Bahasan  Tujuan Pembelajaran  Metode  Bahan dan Media  Durasi 
1  Keterlibatan 

Perempuan dalam 
PNPM Mandiri 
Perdesaan 

• Peserta  mampu  menunjukkan  cara 
memfasilitasi  masyarakat,  khususnya 
perempuan  desa,    untuk  menggambarkan 
harapan  dan  tujuan  hidup  mereka,  serta 
bentuk desa mereka di masa depan 

• Peserta  mampu  mempraktekkan  cara 
memfasilitasi  masyarakat  perempuan  untuk 
menilai  kualitas  kehidupan  mereka  saat  ini 
serta  menentukan  aspek  mana  yang  masih 
harus  ditingkatkan  melalui  program  untuk 
mencapai standar hidup minimum  

• Peserta  mampu  menggugah  masyarakat 
perempuan agar memanfaatkan  kesempatan 
dengan  memahami  prosedur  mengakses 
sumber  daya  pembangunan  melalui  PNPM 
Mandiri Perdesaan, untuk mencapai harapan 
dan tujuan hidup mereka, serta  mewujudkan 
desa masa depan yang diangankan.  

• Peserta  dapat  membuat  rencana  tindak 
lanjut  pribadi  untuk  meningkatkan 
keterlibatan  perempuan  dalam  PNPM 
Mandiri Perdesaan  

• Ceramah 
• Diskusi Kelompok  
• Presentasi 
 

• Bahan Bacaan :  
(1) Hak rakyat 
(2) Standar Hidup 

Minimum 
 

 

2  Bentuk 
keterlibatan 
Perempuan dalam 
Program 

• Peserta  dapat  memahami  bentuk‐bentuk 
kegiatan yang dapat diajukan oleh kelompok 
perempuan  untuk  mencapai  harapan  dan 
tujuan  hidup  mereka,  serta  mewujudkan 

• Ceramah 
• Diskusi Kelompok 

dan Presentasi 

• Bahan bacaan :  
(1) Penjelasan 3 PTO PNPM 

Mandiri Perdesaan 
(2) Partisipasi Perempuan 

 



desa masa depan yang diangankan 
• Peserta mampu menunjukkan bentuk‐bentuk 

lain  usulan  yang  dapat  diajukan  oleh 
kelompok  perempuan  untuk  meningkatkan 
kualitas hidup masyarakat. 

• Peserta  mampu  menggambarkan  berbagai 
kesempatan  yang  dapat  dimanfaatkan  oleh 
kelompok  perempuan  pada  setiap  tahapan 
kegiatan  program  untuk  merealisasikan 
usulan  mereka,  apakah  berupa  usulan  dari 
kelompok  perempuan  atau  ditumpangkan  
pada usulan desa yang masuk dalam SPC. 

• Peserta dapat menggambarkan kemungkinan 
mengoptimalkan  peran  berbagai  elemen 
dalam  masyarakat  untuk  percepatan 
pembangunan  desa,  sebagai  bentuk 
peyadaran  kritis  tentang  konsep  gender, 
terkait peran  fungsi perempuan dan  laki‐laki 
dalam kontruksi sosial.  

3  Bentuk Fasilitasi 
tingkatkan 
Kapasitas 
Perempuan  

• Peserta  mampu  mempraktekkan  cara 
memfasilitasi  berbagai  aktivitas  kelompok 
perempuan  untuk  meningkatkan  kualitas 
kehidupan  masyarakat  yang  meliputi  upaya 
memformulasi hingga merealisasikan usulan, 
yaitu: 
o menggali  permasalahan  dan  harapan 

masyarakat perempuan 
o merencanakan usulan 
o membuat  prioritas  dengan  berbagai 

pertimbangan 
o memformulasikan usulan 
o memperjuangkan  agar  usulan  untuk 

meningkatkan kualitas hidup masyarakat 

• Ceramah 
• Diskusi Kelompok  
• Presentasi  
 

• Bahan Bacaan :   
(1) Peta Desa 
(2) Komunikasi sebagai 

Sarana Mewujudkan 
Aspirasi 

(3) Kader dan kaderisasi 
 

 

12 
modul masyarakat: partisipasi perempuan dalam PNPM Mandiri Perdesaan 



modul masyarakat: partisipasi perempuan dalam PNPM Mandiri Perdesaan 
13 

desa mendapat dukungan dan tercantum 
dalam SPC 

• Peserta  dapat  membuat  rencana  tindak 
lanjut  pribadi  untuk meningkatkan  kapasitas 
kelompok  perempuan  agar  usulan  
meningkatkan  kualitas  hidup  masyarakat 
desa  mendapat  dukungan  luas  dalam 
pelaksanaan program. 

4  Bentuk Kegiatan 
Pengorganisasian 
Kelompok 
Perempuan 

• Peserta mampu menunjukkan  kekuatan  dan 
kelemahan  kerjasama  antar  anggota  dalam 
kelompok dan antar kelompok perempuan. 

• Peserta mampu memberikan  contoh  bentuk 
kerjasama  yang  mungkin  dilakukan  antar 
antar  anggota  dalam  kelompok  dan  antar 
kelompok  perempuan  di  tigkat  desa  dan 
kecamatan atau lebih luas lagi 

• Peserta  dapat  membuat  rencana  tindak 
lanjut pribadi untuk mengorganisir kelompok 
perempuan  agar  perempuan  desa  secara 
individu  dan  kelompok  lebih  mandiri,  serta 
meningkatkan  kontribusi  mereka  dalam 
mensukseskan pelaksanaan program.  

• Ceramah 
• Diskusi Kelompok 

dan Presentasi 
 
 

• Bahan Bacaan :  
(1) Pengorganisasian 

Masyarakat  
(2) Kerjasama  
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POKOK BAHASAN 1: Keterlibatan Perempuan dalam PNPM Mandiri Perdesaan 

SUB POKOK 
BAHASAN 

:  Keterlibatan Perempuan dalam PNPM Mandiri Perdesaaan 

TUJUAN  :  • Peserta  mampu  menunjukkan  cara  memfasilitasi  masyarakat 
perempuan  untuk  menggambarkan  harapan  dan  tujuan  hidup 
mereka, serta bentuk desa mereka di masa depan 

• Peserta  mampu  mempraktekkan  cara  memfasilitasi  masyarakat 
perempuan untuk menilai kualitas kehidupan mereka saat  ini serta 
menentukan  aspek  mana  yang  masih  harus  ditingkatkan  melalui 
program untuk mencapai standar hidup minimum  

• Peserta  mampu  menggugah  masyarakat  perempuan  agar 
memanfaatkan    kesempatan  dengan  memahami  prosedur 
mengakses  sumber  daya  pembangunan  melalui  PNPM  Mandiri 
Perdesaan,  untuk  mencapai  harapan  dan  tujuan  hidup  mereka, 
serta  mewujudkan desa masa depan yang diangankan.  

• Peserta  dapat  membuat  rencana  tindak  lanjut  pribadi  untuk 
meningkatkan  keterlibatan  perempuan  dalam  PNPM  Mandiri 
Perdesaan 

DURASI  :   

ALAT/BAHAN/MEDIA  :  Bahan bacaan : (1) Hak rakyat dan (2) Standar Hidup Minimum 

 

 

PENGANTAR: 

PNPM Mandiri Perdesaan mengajak masyarakat, khususnya kelompok perempuan, untuk meningkatkan 
partisipasinya  dalam  program  sebagai  upaya  meningkatkan  kapasitas  perempuan  desa  yang  akan 
meningkatkan kualitas kemandiran dan peran mereka dalam pembangunan desa. 

Berpartisipasi dalam program, pada  tahap perencanaan dan pengambilan keputusan, memungkinkan 
kelompok  perempuan memahami  permasalahan  desa  dan  harapan masyarakat, mempertimbangkan 
dan memilih  kegiatan‐kegiatan  untuk mengatasi  permasalahan  dan/atau  untuk memenuhi  harapan, 
serta  memutuskan  besaran  alokasi  sumber  daya  untuk  pelaksanaan  kegiatan  yang  telah  dipilih. 
Diharapkan partisipasi kelompok perempuan desa akan berkontribusi mengarahkan distribusi manfaat 
pembangunan desa  sebagaimana  yang diharapkan, membuka  luas akses mereka  terhadap hasil‐hasil 
pembangunan serta untuk merubah nasib keluarga mereka. 
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Secara  khusus,  keterlibatan  kelompok  perempuan  dalam  program  diharapkan mampu meningkatkan 
kualitas kehidupan masyarakat desa dengan menjadikan pemenuhan standar hidup minimum sebagai 
motivasi, sasaran yang akan diperjuangkan pengalokasian dananya melalui program. 

 

PANDUAN FASILITASI: 

Ceramah 

Jelaskan secara singkat topik‐topik berikut: 

1. Tujuan  diselenggarakannya  program  PNPM Mandiri  Perdesaan,  yaitu meningkatkan  kemandirian 
masyarakat  mengelola  permasalahan  mereka  dan  wilayah  mereka  secara  mandiri  serta 
mensejahterakan masyarakat desa, terutama elemen masyarakat yang tergolong rentan dan kurang 
berperan dalam proses pembangunan seperti kelompok masyarakat miskin dan perempuan. 

2. Berbagai  tahapan  dalam  pelaksanaan  program,  dan  substansi  yang  dikandung  pada  setiap  tahap 
khususnya  tahap perencanaan dan pengambilan keputusan yang memungkinkan berbagai elemen 
dalam masyarakat desa berkesempatan mengakses  sumber daya untuk berjuang mencapai  suatu 
tujuan. 

3. Hak rakyat dan Standar Hidup Minimum sebagai hak yang patut diperjuangkan oleh masing‐masing 
rumah tangga; serta Standar Hidup Minimum sebagai hak positif yang untuk pencapaiannya pihak‐
pihak lain patut membantu. Jelaskan pula indikator‐indikatornya dan perannya untuk mengeluarkan 
masyarakat dari lingkaran setan kemiskinan serta untuk percepatan peningkatan kualitas kehidupan 
masyarakat dan daya saing sumber daya manusia desa. 

 
 
Diskusi Kelompok 

Minta peserta untuk membentuk 4 ‐ 5 kelompok untuk mendiskusikan: 
4. Indikator‐indikator standar hidup minimum sebagai tujuan yang patut dicapai setiap desa, suatu misi 

yang  patut  diperjuangkan  alokasi  sumber  dayanya,  termasuk melalui  PNPM Mandiri  Perdesaan; 
sebagai bagian upaya mensejahterakan masyarakat. 

5. Ajak  peserta  untuk menjadi  diri  sendiri,  sebagai  bagian  dari masyarakat  desa,  agar menuliskan 
impian/cita –  cita/harapan masing‐masing  sebagai pribadi,  khususnya  terkait pemenuhan  standar 
hidup minimum  sebagai  bagian  upaya meningkatkan  kualitas  kehidupan masyarakat  desa,  serta 
harapan tentang desa masing‐masing di masa yang akan datang; sebagaimana bentuk fasilitasi yang 
akan diberikan pada masyarakat desa oleh para pelaku program dan para tokoh di desa yang dilatih.  

6. Mengacu  pada  realitas  kehidupan  peserta  di  desa  masing‐masing,  kelompokkan  peserta 
berdasarkan kesamaan ciri desa. Diskusikan bentuk usulan yang dapat diajukan untuk mengurangi 
kelemahan desa yang masih belum memenuhi kualitas kehidupan yang  standar,  sehingga  standar 
hidup minimal terpenuhi melalui PNPM‐MD; sebagaimana bentuk fasilitasi yang akan diberikan pada 
kelompok perempuan terkait usulan mereka.  
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Presentasi 

Minta 2 atau 3 kelompok memaparkan hasil diskusi kelompoknya tentang: 
7. Impian/cita–cita/harapan peserta terkait pemenuhan standar hidup minimum untuk meningkatkan 

kualitas  kehidupan masyarakat  desa;  dan  bahas  bersama  untuk memperkaya  strategi  dan  teknik 
memfasilitasi masyarakat  tentang  standar  hidup minimum  agar menjadi  tujuan  yang  sepatutnya 
dicapai  tiap desa, dan agar menjadi misi yang akan diperjuangkan oleh kelompok perempuan dan 
RTM. 

8. Bentuk usulan yang dapat diajukan untuk memenuhi standar hidup minimal melalui PNPM‐MD; dan 
bahas  bersama  untuk memperkaya  bentuk‐bentuk  usulan  kegiatan  yang mungkin  diajukan  oleh 
kelompok perempuan sebagai usulan desa untuk mengakses sumber daya PNPM‐MD. 

 

PENJELASAN MATERI: 

A. HAK RAKYAT ATAS PEMBANGUNAN 

Pada hakekatnya pembangunan adalah perluasan akses rakyat terhadap kehidupan yang lebih 
berkualitas, sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum dan perwujudan keadilan 
sosisal bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana mandat pembentukan pemerintah Negara 
Indonesia yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945, alinea 4). 

Upaya mewujudkan ini tidak dan bukan merupakan tanggung jawab tunggal pemerintah semata. 
Rakyat dalam entitasnya adalah subyek pembentuk dan pemegang kedaulatan hidup bernegara. 
Kesanggupan dan kesediaan seluruh rakyat mewujudkan kedaulatan hidup bernegara, berbangsa 
dan bermasyarakat di lingkungan terkecilnya sekalipun dan dalam peri kehidupan sehari‐hari 
merupakan penentu, apakah pembangunan dapat berjalan dan mampu mencapai tujuannya. 

Hak atas pembangunan bukan semata hak untuk menikmati hasil dan manfaat pembangunan, tetapi 
mencakup diperolehnya pengakuan dan perlakuan yang adil dan keterlibatan dalam segenap proses 
pembangunan, serta tanggung jawab bersama untuk menata perikehidupan bersama yang lebih 
baik, yakni terselenggaranya pemenuhan dan diperolehnya hak‐hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan 
budaya bagi semua warga. Esensi dari hak‐hak pembangunan lainnya yang mencakup menentukan 
nasib sendiri, partisipasi rakyat, persamaan kesempatan dan peluang, serta menciptakan keadaan 
yang lebih baik bagi sesama untuk memperoleh hak‐haknya, bukan semata mencakup tangggung 
jawab pemerintahan negara namun juga menjadi tanggung jawab warga secara perseorang, 
kelompok/golongan maupun kelembagaan. 

Kontribusi rakyat dalam pembangunan membuat mereka memiliki klaim atas hasil‐hasil 
pembangunan dan dapat mengarahkan distribusi hasil‐hasil pembangunan. Oleh karena itu, hak hak 
rakyat dalam pembangunan meliputi akses rakyat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan, 
khususnya proses perencanaan pembangunan dan pengambilan keputusan alokasi sumber daya 
pembangunan. Perluasan kesempatan dan dukungan bagi berpartisipasinya kelompok masyarakat 
yang relatif tertinggal, yaitu kelompok perempuan dan orang miskin, dalam proses pembangunan 
dalam pelaksanaan pembangunan menjadi penting karena akan membuka akses kelompok 
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masyarakat ini terhadap manfaat pembangunan secara langsung ataupun dalam mengarahkan 
distribusi manfaat pembangunan ke arah yang diharapkan.  

 
B. STANDAR HIDUP MINIMUM 

a. Pada  dasarnya  standar  kehidupan  suatu  masyarakat  sangat  tergantung  pada  tingkat 
kemakmuran, semakin makmur suatu masyarakat semakin tinggi standar hidup masyarakatnya. 
Sehingga tidak jarang kemiskinan yang terjadi pada masyarakat makmur lebih berdimensi relatif; 
dibandingkan  kemiskinan  dalam masyarakat miskin  dimana  tidak  jarang  yang  terjadi  adalah 
kemiskinan  absolut  yaitu  orang‐orang miskin  hanya memperoleh  pendapatan  dibawah  garis 
kemiskinan,  yang  tidak  cukup memadai untuk memenuhi  kebutuhan hidup minimum diri dan 
keluarganya. 

b. Standar hidup minimum merupakan kebutuhan hidup minimum atau kebutuhan dasar  individu 
yang meliputi: 

o konsumsi pribadi: pangan, dinilai dengan kalori yaitu 2.100 kalori/orang/bulan  

o sandang 

o papan; serta  

o pelayanan dasar kesehatan, katersediaan akses terhadap fasilitas kesehatan dasar (sehingga 
disarankan  agar  kelompok perempuan mengupayakan bahwa usulan  kegiatan  fisik  fasilitas 
kesehatan  harus  memastikan  ketersediaan  sumber  daya  untuk  beroperasinya  pelayanan 
kesehatan  hingga  minimal  2  tahun  ke  depan,  dan  pada  tahun  berjalannya  kegiatan 
masyarakat desa harus mengupayakan  sumber daya  rutin bagi keberlangsungan pelayanan 
kesehatan di tahun‐tahun berikutnya) 

o pelayanan  dasar  pendidikan,  ketersediaan  akses  pendidikan  dasar  9  tahun  (sehingga 
disarankan  agar  kelompok perempuan mengupayakan bahwa usulan  kegiatan  fisik  fasilitas 
pendidikan  harus memastikan  ketersediaan  sumber  daya  untuk  beroperasinya  pelayanan 
pendidikan  hingga  minimal  2  tahun  ke  depan,  dan  pada  tahun  berjalannya  kegiatan 
masyarakat desa harus mengupayakan  sumber daya  rutin bagi keberlangsungan pelayanan 
pendidikan dasar di tahun‐tahun berikutnya) 

o air minum, listrik dan   

o sanitasi.  

c. Standar  hidup  minimum  umumnya  dikaitkan  dengan  kelompok  masyarakat  miskin  sebagai 
bagian dari upaya pemenuhan hak dasar dan upaya  agar  tidak  ada  anggota masyarakat  yang 
terjebak dalam  lingkaran setan kemiskinan karena awalnya miskin,  tidak memiliki sumberdaya 
yang cukup tidak mampu memperoleh pendidikan yang memadai sehingga partisipasinya dalam 
pembangunan  kurang  memadai,  produktivitasnya  rendah,  produksinya  rendah,  dan  hanya 
memperoleh  kompensasi  yang  rendah.  Tidak  jarang  masyarakat  miskin  tingkat  investasinya 
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rendah, tabungannya rendah sehingga tidak mampu memperoleh keuntungan dan pendapatan 
yang  cukup  terlebih  bila mereka  berlokasi  di  daerah miskin  sumberdaya  alam  dan  terisolir. 
Kemiskinan dapat pula membudaya  karena  telah berlangsung  lama dan masyarakat  tidak  lagi 
merasakan  kondisi  miskin  tersebut  sebagai  suatu  kekurangan  serta  cenderung  apatis,  dan 
terjebak dalam label malas, bodoh, tidak disiplin, dll.  

d. Kemiskinan, kerentanan dan ketidak‐berdayaan serta keterisolasian tidak  jarang diikuti dengan 
kebijakan‐kebijakan yang tidak pro‐kesejahteraan seperti kebijakan distribusi aset produksi yang 
tidak merata atau kebijakan serta tindakan para pengambil keputusan dan pelaksana kebijakan 
yang  salah  atau  tidak  arif,  seperti  korupsi,  kolusi  dan  nepotisme  sehingga  kemiskinan  dalam 
masyarakat  dipertahankan  dan  terus  berlangsung  karena  berbagai  faktor  tersebut  saling  kait 
mengait antara satu dengan yang lain dan saling mempengaruhi. 

e. PNPM  Mandiri  Perdesaan  diharapkan  dapat  mengurangi  bahkan  memutus  sebagian  rantai 
kemiskinan  dengan  kebijakan  dana  bantuan  langsung  masyarakat  (BLM)  yang  memberi 
masyarakat  keleluasaan  untuk  mengalokasikan  dan  menggunakan  dana  BLM  untuk 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk memenuhi kebutuhan dasarnya. 

f. Masyarakat,  khususnya  kelompok  perempuan,  yang  diberi  kesempatan  berpartisipasi  dalam 
proses perencanaan dan pengambilan keputusan terkait alokasi dan pemanfaatan sumber daya 
pembangunan yang mempengaruhi distribusi hasil‐hasil kegiatan pembangunannya, diharapkan 
dapat memanfaatkan  kesempatan mengajukan  dua usulan  kegiatan  yang  seoptimal mungkin. 
Usulan  kelompok  perempuan  diharapkan  ditujukan  untuk  meningkatkan  kesejahteraan 
masyarakat,  seperti  melalui  kegiatan  ekonomi,  usulan  SPP,  yang  ditunjang  dengan  usulan 
kegiatan  peningkatan  kapasitas  masyarakat  dalam  berproduksi,  distribusi  dan  pemasaran. 
Usulan  kelompok  perempuan  dapat  pula  ditujukan  kegiatan‐kegiatan  yang  menunjang 
peningkatan  kualitas  hidup  dan  pemenuhan  kebutuhan  dasar  masyarakat  desa,  melalui 
pembudayaan  nilai‐nilai  yang  dapat  meningkatkan  kemandirian  masyarakat  atau  bentuk 
kegiatan  peningkatan  kapasitas  yang  menjadikan  masyarakat  terampil  dan  mampu 
memberdayakan diri dan masyarakatnya serta mengelola permasalahan di lingkungannya secara 
mandiri.    

g. Prioritas pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, karena melalui tahapan ini diharapkan 
dapat  ditingkatkan  kualitas  kehidupan masyarakat, memutus  lingkaran  setan  kemiskinan  dan 
menjadi  mekanisme  penyeimbang  terhadap  kesenjangan  pendapatan  yang  cenderung 
meningkat  dan  dapat  menjadi  pemicu  keresahan  di  masyarakat.  Salah  satu  contoh  adalah 
kesempatan  menikmati  tingkat  pendidikan  dasar  9  tahun,  diharapkan  membangun  budaya 
bersekolah,  memotivasi  para  pemuda  sebagai  generasi  penerus  bangsa  untuk  melanjutkan 
pendidikan mereka  ke  tingkat  yang  lebih  tinggi  sekalipun  harus menghadapi  rintangan;  serta 
membuka  lebih banyak kesempatan pada para pemuda untuk mampu bersaing dalam mencari 
kerja dan menciptakan  lapangan kerja mandiri. Pada gilirannya diharapkan agar para generasi 
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penerus  bangsa  mampu  menjadi  andalan  bagi  keberlanjutan  pembangunan  yang 
mensejahterakan di masa mendatang. 

 

POKOK BAHASAN 2: Bentuk keterlibatan Perempuan dalam Program 

SUB POKOK 
BAHASAN 

:  Keterlibatan Perempuan dalam PNPMandiri Perdesaaan 

TUJUAN  :  • Peserta  dapat  memahami  bentuk‐bentuk  kegiatan  yang  dapat 
diajukan oleh  kelompok perempuan untuk mencapai harapan dan 
tujuan  hidup mereka,  serta mewujudkan  desa masa  depan  yang 
diangankan 

• Peserta  mampu  menunjukkan  bentuk‐bentuk  lain  usulan  yang 
dapat  diajukan  oleh  kelompok  perempuan  untuk  meningkatkan 
kualitas hidup masyarakat. 

• Peserta mampu menggambarkan berbagai kesempatan yang dapat 
dimanfaatkan  oleh  kelompok  perempuan  pada  setiap  tahapan 
kegiatan  program  untuk  merealisasikan  usulan  mereka,  apakah 
berupa usulan dari kelompok perempuan atau ditumpangkan  pada 
usulan desa yang masuk dalam SPC. 

• Peserta  dapat  menggambarkan  kemungkinan  mengoptimalkan 
peran  berbagai  elemen  dalam  masyarakat  untuk  percepatan 
pembangunan  desa,  sebagai  bentuk  peyadaran  kritis  tentang 
konsep gender, terkait peran fungsi perempuan dan  laki‐laki dalam 
kontruksi sosial. 

DURASI  :   

ALAT/BAHAN/MEDIA  :  Bahan bacaan : Penjelasan 3 PTO PNPM Mandiri Perdesaan dan 
(2)Partisipasi Perempuan 

 

 

PENGANTAR: 

Dalam  pelaksanaan  kegiatan  PNPM  Mandiri  Perdesaan  dibutuhkan  partisipasi  aktif  dari  seluruh 
masayarakat,  laki‐laki dan perempuan, di desa hingga kecamatan di  lokasi penerima program. Tanpa 
adanya keterlibatan masyarakat secara utuh, maka program ini tidak akan dapat berjalan sesuai tujuan 
dan  targetnya.  Kesuksesan  dari  program  ini  ditentukan  juga  oleh  kreativitas  masyarakat  untuk 
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menemukan berbagai terobosan dalam bentuk usulan kegiatan yang bermakna  terhadap peningkatan 
kualitas hidup bahkan peningkatkan taraf hidup masyarakat desa. 

Pengenalan dan pembudayaan nilai‐nilai  terkait  tujuan desa, pentingnya peningkatan kualitas sumber 
daya manusia desa secara fisik terkait tingkat kesehatan mereka, dalam hal wawasan dan keterampilan 
terkait tingkat pendidikan dan pelatihan, dalam mental spiritual terkait lingkungan seperti sanitasi, dan 
lain  sebagainya.  Peningkatan  kualitas  sumber  daya manusia  desa memungkinkan masyarakat  desa 
berperan dalam proses pembangunan dan berhak mengakses manfaat hasil‐hasil pembangunan secara 
langsung. 

Secara khusus, keterlibatan kelompok perempuan dalam program diharapkan mampu melembagakan 
partisipasi perempuan dalam perencanaan dan proses pengambilan keputusan pembangunan, serta 
meningkatkan kualitas partisipasi perempuan dalam pembangunan desa. 

 
 
PANDUAN FASILITASI: 

Ceramah 

Jelaskan secara singkat topik‐topik berikut: 

1. Berbagai tahapan dalam pelaksanaan program dan dan substansi yang dikandung pada setiap tahap, 
yang  memungkinkan  kelompok  perempuan  merancang  strategi  mencapai  tujuan  meningkatkan 
kualitas hidup masyarakat desa, dengan target pemenuhan standar hidup minimal bagi masyarakat 
desa. 

2. Berbagai contoh kegiatan dan bentuk usulan yang meliputi pembudayaan nilai‐nilai yang dianggap 
perlu  untuk  percepatan  pemberdayaan  masyarakat  serta  memungkinkan  untuk  difasilitasi 
pelaksanaannya melalui program. 

 
 
 
Diskusi Kelompok & Presentasi 

Minta  peserta  untuk  membentuk  4  ‐  5  kelompok  untuk  mendiskusikan,  dan  kemudian 
mempresentasikan hasil diskusi kelompok masing‐masing, tentang : 
1. Partisipasi,  khususnya  partisipasi  perempuan,  dan  kesempatan  kelompok  perempuan  desa  untuk 

berperan  dalam meningkatkan  kualitas  kehidupan masyarakat  desa melalui  ajuan  dua  (2)  usulan 
kegiatan  dalam  PNPM‐MD,  sebagai bentuk  peningkatan peran dan  kualitas partisipasi perempuan 
dalam pembangunan desa dan bentuk peyadaran kritis tentang konsep gender, terkait peran fungsi 
perempuan dan laki‐laki dalam kontruksi sosial. 

2. Nilai‐nilai  yang  dianggap  perlu  untuk  percepatan  pemberdayaan  masyarakat,  serta  berbagai 
kemungkinan  contoh  kegiatan  dan  bentuk  usulan  yang  dapat mengakomodasi  pengenalan  hingga 
pembudayaan nilai‐nilai ini melalui program yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat 
desa, atau  pemenuhan standar hidup minimal bagi masyarakat desa. 
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PENJELASAN MATERI: 

A. PENJELASAN 3 PTO PNPM MANDIRI PERDESAAN 

Program PNPM Mandiri Perdesaan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan 
kerja  masyarakat  miskin  di  perdesaan  dengan  mendorong  kemandirian  dalam  pengambilan 
keputusan dan pengelolaan pembangunan. Untuk mencapai tujuan tersebut harus didukung dalam 
pelaksanaan  programnya.  Untuk  itu  diharapkan masyarakat  desa  yang menerima  program mau 
terlibat aktif dalam menjalankan program tersebut. Kesuksesan program ditentukan oleh kesediaan 
seluruh  masyakarat  untuk  mendukung  program  dengan  cara  ikut  terlibat  secara  aktif  disetiap 
tahapan  kegiatan  PNPM Mandiri  Perdesaan.  Tanpa  dukungan masyarakat,  tentu  program  tidak 
akan berjalan dengan baik dan mencapai  tujuan yang diharapkan bersama dalam PNPM Mandiri 
Perdesaan.  Dukungan  masyarakat  tersebut  tidak  terbatas  pada  kelompok  –  kelompok  elite 
masyarakat  saja, melainkan  kelompok  –  kelompok masyarakat  sasaran,  yaitu masyarakat miskin 
dan kaum perempuan, yang selama ini selalu terpinggirkan. 
 
Adapun  bentuk  –  bentuk  keterlibatan  masyarakat,  dapat  berupa  bantuan  atau  terlibat  dalam 
menyumbangkan  pemikirannya,  membantu  program  dan  terlibat  dalam  seluruh  kegiatan,  ikut 
mengusulkan  kegiatan  yang  dilaksanakan  sesuai  dengan  kebutuhan  desa,  ikut  menentukan 
pembangunan  yang  akan  dilaksanakan  di  wilayahnya,  memantau  kegiatan  pembangunan  yang 
dilakukan, dan sebagainya. Keikutsertaan masyarakat, khususnya masyarakat sasaran  (miskin dan 
kaum  perempuan)  sangat  diharapkan  sekali,  karena  tujuan  program  adalah  meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat miskin. Dengan keikutsertaan masyarakat miskin dan kaum perempuan 
dalam setiap tahapan kegiatan serta mampu memberikan keputusan dalam kegiatan pembangunan 
sangat diutamakan, mengingat sasaran program adalah mereka. Apabila mereka sendiri tidak mau 
terlibat, bagaimana dengan tujuan program yang  ingin memajukan mereka, karena program tidak 
mengetahui kebutuhan mereka. 
 

 
 
B. PARTISIPASI PEREMPUAN 

Partisipasi merupakan  cara  kelompok  tertinggal,  seperti  kelompok  perempuan  dan  orang miskin, 
serta masyarakat  umum  untuk mendorong  reformasi  sosial  yang memungkinkan mereka  berbagi 
manfaat  pembangunan  atau  mengarahkan  distribusi  manfaat  yang  dihasilkan  dari  produk  yang 
konstruksinya menggunakan sumber daya pembangunan desa sebagaimana yang diharapkan. 
 
Bila  partisipasi  merupakan  tahapan  tertinggi  dalam  tangga  partisipasi  masyarakat,  dan  bagian 
tengah adalah kategori sedikit partisipasi, maka tahapan terendahnya adalah tidak partisipasi, yaitu 
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suatu kondisi dimana kelompok masyarakat yang tertinggal hanya sebagai pendengar dan diberikan 
pengarahan, tanpa suatu kontribusi aktif dalam proses pembangunan. 
 
Tahap sedikit partisipasi, adalah kondisi dimana kelompok tertinggal mulai menunjukkan perannya, 
tidak  hanya  diberi  informasi  (mendengar)  tetapi  juga  menyuarakan  (didengar)  hingga  memberi 
saran. Namun, pada tahap ini kelompok masyarakat yang tertinggal masih belum memiliki kekuatan 
untuk memastikan  bahwa  pandangan  dan  saran mereka  akan  dapat  dilaksanakan  dalam  proses 
pembangunan.  Pada  tahap  ini  belum  ada  kepastian  bahwa  kelompok  miskin  dapat  merubah 
nasibnya, karena keputusan tetap tergantung pada kelompok yang berkuasa.  
 
Sedangkan tahap partisipasi adalah tahap dimana masyarakat, termasuk kelompok miskin, mampu 
mempengaruhi pengambilan keputusan. Tahap ini merupakan tahap yang memungkinkan kelompok 
masyarakat yang tertinggal dalam proses pembangunan, yaitu perempuan desa dan rumah tangga 
miskin, berperan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan.  
 
Pada  pelaksanaan  Program  Nasional  Pemberdayaan Masyarakat Mandiri  Perdesaan  (PNPM‐MD), 
yang  merupakan  bentuk  sederhana  proses  pengambilan  keputusan  terkait  pembangunan  dan 
pengelolaan sumber daya pembangunan, masyarakat umum serta kelompok masyarakat tertinggal 
diberi  keleluasaan untuk meningkatkan perannya dalam perencanaan  kegiatan di wilayahnya dan 
pengambilan  keputusan  alokasi  sumber  daya  program  untuk  membiayai  kegiatan‐kegiatan 
pembangunan yang telah disepakati. 
 
Di  dalam  pelaksanaan  program,  perempuan  dan  rumah  tangga  diberi  keleluasan  lebih  untuk 
berpartisipasi  dalam  seluruh  tahapan  program. Mereka  bahkan  berkesempatan,  dan  tidak  jarang 
juga  berwenang,  mengelola  kegiatan‐kegiatan  pembangunan  sehingga  partisipasi  menjadi  ajang 
belajar  dan  berlatih  untuk meningkatkan  kapasitas   mereka  agar mampu menolong  diri  sendiri. 
Dalam  prosesnya  mereka  menentukan  bagaimana  informasi  pembangunan  disosialisasikan, 
bagaimana  tujuan pembangunan diformulasikan dalam bentuk kebijakan dan kemudian didetilkan 
dalam program, yang sesuai dengan harapan mereka; serta memastikan realisasinya dalam bentuk 
kegiatan,  yang  pelaksanaannya  meliputi  keputusan  tentang  prioritas  pembangunan  dan  alokasi 
sumber daya pembangunan.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

modul masyarakat: partisipasi perempuan dalam PNPM Mandiri Perdesaan 



 

23 

23 

POKOK BAHASAN 3: Bentuk Fasilitasi tingkatkan Kapasitas Perempuan 

SUB POKOK 
BAHASAN 

:  Bentuk Fasilitasi Tingkatkan Kapasitas Perempuan 

TUJUAN  :  • Peserta  mampu  mempraktekkan  cara  memfasilitasi  berbagai 
aktivitas  kelompok  perempuan  untuk  meningkatkan  kualitas 
kehidupan masyarakat  yang meliputi  upaya memformulasi  hingga 
merealisasikan usulan, yaitu: 
o menggali permasalahan dan harapan masyarakat perempuan 
o merencanakan usulan 
o membuat prioritas dengan berbagai pertimbangan 
o memformulasikan usulan 
o memperjuangkan  agar  usulan  untuk  meningkatkan  kualitas 

hidup  masyarakat  desa  mendapat  dukungan  dan  tercantum 
dalam SPC 

• Peserta  dapat  membuat  rencana  tindak  lanjut  pribadi  untuk 
meningkatkan  kapasitas  kelompok  perempuan  agar  usulan  
meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa mendapat dukungan 
luas dalam pelaksanaan program. 

DURASI  :   

ALAT/BAHAN/MEDIA  :  Bahan bacaan : (1) Kader dan Kaderisasi, (2) Peta Desa, dan 
(3)Komunikasi sebagai Sarana Mewujudkan Aspirasi 

 

PENGANTAR: 

PNPM Mandiri Perdesaan berkontribusi mencetak dan mencari kader,  serta mengembangkan kualitas 
kader  untuk  memfasilitasi  masyarakat  desa,  laki‐laki  dan  perempuan,  agar  dapat  meningkatkan 
kapasitas mereka khususnya terkait pembangunan desa. 

Peningkatan  kapasitas  perempuan  desa  merupakan  salah  satu  sasaran  penting  program,  karena 
merupakan  bagian  dari  upaya  meningkatkan  kualitas  sumber  daya  manusia  desa  yang  akan 
mengurangi  potensi  terjadinya  sekelompok  masyarakat  menjadi  beban  pembangunan,  serta 
meningkatkan  kontribusi  dan  kualitas  anggota  masyarakat,  laki‐laki  dan  perempuan,  dalam 
pembangunan desa. 

Sebagai  kelompok masyarakat  yang  seringkali dikategorikan  sebagai  rentan,  tertinggal  dalam proses 
pembangunan,  PNPM‐MD  mendorong  peningkatkan  partisipasi  perempuan  desa  dalam  tahap 
perencanaan  dan  pengambilan  keputusan  tentang  alokasi  sumber  daya  pembangunan  dan 
mengarahkan distribusi manfaat hasil‐hasil pembangunan sebagaimana harapan mereka. 
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Partisipasi  dalam  tahap  perencanaan  dan  pengambilan  keputusan  merupakan  bagian  dari  proses 
peningkatan kapasitas perempuan desa. Selain itu, upaya peningkatan kapasitas perlu dilakukan dengan 
memfasilitasi  perempuan  desa  agar  memahami  permasalahan  yang  terjadi  dan  berpotensi  terjadi 
sehingga mengalokasikan sumber daya pembangunan untuk upaya mengurangi potensi terjadinya atau 
besaran terjadinya permasalahan tersebut, atau besarnya dampak atas permasalahan tersebut menjadi 
penting dan mendesak.  

Selain  itu,  perempuan  desa  dapat  pula  difasilitasi  untuk  berperan  dalam  tahap  perencanaan  dan 
pengambilan  keputusan  untuk  mengarahkan  alokasi  sumber  daya  pembangunan  bagi  upaya 
pencapaian impian dan harapan masyarakat desa. 

 

PANDUAN FASILITASI: 

Ceramah 

Jelaskan secara singkat topik‐topik berikut: 

1. Pentingnya peran kader dan upaya kaderisasi bagi percepatan pembangunan desa. 
2. Pentingnya mengenalkan  cara membuat  dan membaca  peta  desa  dan  peta  pendukungnya  untuk 

memberi gambaran tentang permasalahan desa dalam format yang mudah dibaca. 
3. Keterampilan  berkomunikasi  sebagai  sarana  mewujudkan  aspirasi  masyarakat  desa,  khususnya 

perempuan desa. 
 

Diskusi Kelompok 

Minta peserta untuk membentuk 4 ‐ 5 kelompok untuk mendiskusikan: 
1. Indikator‐indikator yang perlu dimasukkan dalam: 

• peta (utama) desa dan  
• peta pendukung desa. 

2. Berbagai upaya untuk mengkader  anggota masyarakat  yang dinilai potensial menjadi  kader untuk 
percepatan pemberdayaan masyarakat desa agar berkontribusi secara lebih berkualitas dalam proses 
pembangunan  desa,  khususnya  meningkatkan  peran  dan  kualitas  peran  masyarakat  desa  dalam 
pelaksanaan program 

 
 

Presentasi 

Minta 2 atau 3 orang peserta latih untuk: 
1. Menunjukkan  tata  cara berbicara di depan publik, dengan menceritakan  sedikit  tentang persiapan 

yang dibutuhkan sebelum beraksi sebagai pembicara di depan publik. 
 
 
 

2. Menggambarkan rencana aksi pribadi: 
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• mengkader anggota masyarakat yang dinilai potensial untuk menjadi kader bagi percepatan 
pemberdayaan  masyarakat  desa  atau  berperan  secara  berkualitas  dalam  pelaksanaan 
program 

• memfasilitasi  masyarakat  dan  khususnya  kelompok  perempuan  tentang  bagaimana 
memahami permasalahan desa, merencanakan usulan, mempertimbangkan dan membuat 
prioritas,  memformulasikan  usulan  hingga  memperjuangkan  agar  usulan  yang  ditujukan 
untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat mendapat dukungan dan tercantum dalam SPC.  

 
 

PENJELASAN MATERI: 

A. Kader dan Kaderisasi 

PNPM Mandiri  Perdesaan  berkontribusi membentuk  dan mencari  kader,  serta mengembangkan 
kualitas  kader  untuk  memfasilitasi  masyarakat  desa,  laki‐laki  dan  perempuan,  agar  dapat 
meningkatkan kapasitas mereka khususnya  terkait pembangunan desa. Percepatan pembangunan 
desa membutuhkan  lebih banyak dukungan warganya dengan sifat dan tingkah  laku kader sebagai 
pelopor  pembangunan  yang mampu mencerahkan  dan membangun  kesadaran  kritis masyarakat 
agar mengarah pada upaya mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana bunyi pembukaan UUD 
1945 pada alinea keempat.  

Sebagian kader desa yang dinilai potensial, yaitu para pelaku program, menjadi  tumpuan harapan 
untuk memikul tanggung jawab mewujudkan harapan masyarakat desa, seperti peningkatan kualitas 
kehidupan masyarakat desa dan kemakmuran desa. Keteladanan para kader desa dan kemampuan 
membentuk  lebih banyak kader pembangunan desa, serta kerja nyata dalam proses pembangunan 
di desa seperti memfasilitasi masyarakat, laki‐laki dan perempuan, agar terlibat aktif dalam berbagai 
tahapan  program  akan  meningkatkan  partisipasi  masyarakat  dalam  proses  pembangunan. 
Partisipasi masyarakat dalam pembangunan  akan membuka  akses mereka  terhadap manfaat dan 
dapat mempengaruhi distribusi  hasil‐hasil pembangunan. 

Secara  khusus  PNPM‐MD  menargetkan  pembangunan  partisipatif  yang  pada  gilirannya  dapat 
melahirkan  kebijakan  pembangunan  yang  pro  rakyat miskin. Dalam  rangka  itu  pula  perencanaan 
partisipatif diintegrasikan ke dalam sistem pembangunan reguler. Integrasi tentunya tidaklah dapat 
diartikan  hanya  sebagai  penyamaan  jadwal,  kebersamaan  dalam  forum  Musrenbang.  Integrasi 
hendaknya dipahami sebagai meletakkan dan memfungsikan perencanaan berbasis rakyat desa ke 
dalam  ranah  perencanaan  publik.  Tidak  saja  dituntut  kompetensi  untuk  mencapai  tujuan  ini. 
Pemusatan sasaran dan perluasan dukungan lingkungan strategis diperlukan; yang di dalamnya akan 
mencakup  penyamaan  tujuan,  persepsi,  pemikiran  dan  tindakan  di  tengah  kelompok‐kelompok 
sosial  yang  berbeda.  Pengorganisiran  kelompok‐kelompok  sosial  menuju  terbangunnya  norma‐
norma  yang  selaras  dengan  nilai,  tujuan  dan  norma‐norma  yang membuka  lahirnya  Tata  aturan 
(rules)  permanen  bagi  pembangunan  partisipatif  sejati  menjadi  agenda  dan  sebuah  tantangan 
khusus. Para pelaku program di desa, dan kecamatan, adalah   garda terdepan dan yang dipersepsi 
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sebagai kader pemberdayaan masyarakat akan berada pada posisi dan situasi  ini; yang dalam saat 
yang sama berperan sebagai pemberdaya masyarakat desa. 

Adalah  layak kiranya untuk mempersepsi desa adalah sebuah “Negara” kecil. Dengan pemahaman 
ini maka dalam rangka menegakkan kemandirian desa dan otonomi desa maka segenap kelompok 
sosial di desa atau pihak‐pihak yang berpengaruh dalam perubahan sosial dalam masyarakat desa 
perlu  dipandang  sebagai  sebuah  potensi.  Perbedaan‐perbedaan  kepentingan  dan  pemahaman 
dalam  masyarakat  desa  dengan  demikian  harus  dapat  dikelola  dan  dikondisikan  hingga  dapat 
dikelola oleh masyarakat  sendiri. Rakyat desa  sesuai konstitusi harus dipandang dan diperlakukan 
sebagai subyek yang memiliki otoritas yang bertanggung jawab dan berdaulat secara nyata sehingga 
keputusan‐keputusan  pembangunan,  pengelolaan,  pemanfaatan  dan  pengawasan  berbasis  rakyat 
dapat  diwujudkan.  Norma‐norma  yang  adil  yang  menyangkut  hak‐hak  rakyat  desa  secara 
menyeluruh  patut  dibangun. Hak  atas  kesehatan,  hak  atas  pendidikan,  hak  atas  kehidupan  yang 
layak, hak atas perlakuan yang adil  termasuk  relasinya dengan desa‐desa  lain dalam  “Negara”  ini 
perlu  dibangun.  Upaya  pembangunan  yang  di  antaranya menyangkut  pembangunan  kecerdasan 
umum,  kesamaan  derajat  tanpa  membedakan  status  sosial  atau  jenis  kelamin,  pembangunan 
martabat dan harga diri yang akan dapat berhadapan dengan berbagai kepentingan, pandangan dan 
kebiasaan atau bahkan tradisi yang telah mengakar. 

Kader  desa  diharapkan  mampu  mengurangi  konflik  antara  kebiasaan  atau  tradisi  yang  telah 
mengakar dengan nilai‐nilai yang dianggap dapat mempercepat proses pembangunan, antara  lain 
dengan  menjadikan  kelompok  perempuan  desa  sebagai  agen  pembangunan  penting  terkait 
pengenalan dan pembudayaan nilai‐nilai dalam  keluarga,  seperti nilai‐nilai  tentang  standar hidup 
minimum  –meliputi  pangan,  sandang,  perumahan,  pendidikan,  kesehatan,  utilitas  dan  sanitasi 
lingkungan— yang patut dipenuhi sebagai bentuk peningkatan kualitas hidup masyarakat. 

 

B. Peta Desa dan Peta Pelengkap 

Upaya  meningkatkan  kualitas  partisipasi  perempuan  dalam  pembangunan  dilakukan  dengan 
meningkatkan  wawasan  perempuan  tentang  standar  hidup  minimum;  keterampilan  perempuan 
untuk memahami  kondisi masyarakatnya,  permasalahan,  potensi  desa  dan  harapan  akan  bentuk 
desa di masa datang melalui peta desa dan peta pendukungnya, serta  mengkomunikasikan aspirasi 
mereka dalam berbagai pertemuan untuk memperoleh pembiayaan melalui program. 

Peta  desa  merupakan  peta  dasar  yang  memberi  gambaran  tentang  sketsa  desa,  kondisi  desa 
berdasarkan  penggunaan  lahan  secara  kasar, meliputi:  batas  desa,  jalan,  sungai,  sumber  air  lain, 
lahan hutan – pertanian – perkebunan –  industri, keberadaan prasana fisik seperti  irigasi – pasar – 
pembangkit  listrik  dll.  Peta  ini  tidak  harus  akurat  tetapi   memudahkan  bagi  pembacanya  untuk 
mengetahui kondisi desa dengan cepat. Peta desa dapat dibuat kapan saja sepanjang mengacu pada 
simbol yang  lazim digunakan dan dipahami oleh masyarakat. Peta desa dapat menjadi alat untuk 
mengetahui potensi dan masalah desa secara kasar.  
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Sebagai  peta  dasar, maka  pada  peta  desa  sebaiknya  tidak  ditampilkan  informasi‐informasi  yang 
rumit  dan  detil.  Informasi  detil  tentang  permasalahan  desa  sebaiknya  digambarkan  pada  peta 
pelengkap. Peta pelengkap dibuat disesuaikan dengan kebutuhan. Misal, bila kelompok perempuan 
ingin  mengajukan  suatu  usulan  kegiatan  dalam  PNPM  Mandiri  Perdesaan,  maka  kelompok 
perempuan disarankan untuk membuat peta pelengkap yang berisi data dan  informasi pendukung 
untuk peta dasar.  
 
Peta dasar dan peta pelengkap dapat menjadi alat untuk meyakinkan para pihak yang hadir dalam 
pertemuan tahap perencanaan hingga tahap prioritas dan pengambilan keputusan agar memberikan 
dukungan  terhadap usulan  kelompok perempuan. Bagi  kaum perempuan  sendiri, peta pelengkap 
juga  berguna  untuk  meningkatan  pengetahuan  dan  kepekaan  kaum  perempuan  terhadap 
permasalahan desa.  Kelompok perempuan dapat  pula menggambarkan perkembangan  desa, dan 
permasalahannya, dari waktu ke waktu dengan membuat peta sendiri mengacu pada peta yang ada. 
Pengetahuan  ini akan membantu kaum perempuan untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses 
pengambilan keputusan di desa.  
 
Gambaran  yang  lebih  detil,  nyata  dan  terkini  tentang  masalah  desa  digambarkan  pada  peta 
pelengkap  dikaitkan  dengan  usulan  yang  diajukan.  Bila  usul  yang  diajukan  adalah  usulan  terkait 
pendidikan maka  dibuat  peta  pelengkap  tentang  pendidikan;  bila  tentang  kesehatan  dibuat  peta 
pelengkap  tentang  kesehatan;  bila  tentang  upaya  peningkatan  ekonomi  melalui  peningkatan 
kapasitas maka  dibuat  peta  sosial  ekonomi masyarakat  dan  potensi  sumber  daya  yang  ada  atau 
potensi  pasar  yang  terbuka,  dlsb.  Data  dan  informasi  yang  ditampilkan  pada  peta  pelengkap 
sebaiknya  tidak  terlalu  luas agar  tidak sulit membuatnya serta  tidak membuat bingung para pihak 
yang  akan  jadi  target  sebagai  pembaca  peta.  Namun,  peta  pelengkap  harus  memperjelas  dan 
menegaskan tentang  pentingnya gagasan yang diusulkan.  
 
Secara  teknis seluruh peserta penggalian gagasan dapat dilibatkan dalam pembuatan peta. Media 
untuk membuat peta dapat menggunakan materi  yang ada dan dianggap cocok untuk menggambar 
peta  di  lingkungan  tempat  dilaksanakannya  pertemuan,  seperti menggunakan  permukaan  tanah 
dengan ranting, lantai dengan kapur atau arang, dll. Namun, bila peta akan disimpan untuk nantinya 
digunakan lebih lanjut bagi kepentingan lain, maka peta dasar desa dapat dibuat atau disalin di atas 
kerta tebal, dengan meminta pada seseorang yang dinilai terampil dan hadir pada pertemuan. Peta 
dapat  pula  dibuat menggunakan  komputer  untuk memudahkan  penyimpanan  data.  Ada  baiknya 
peta  dasar  dibuat  beberapa  copy,  agar  ada  anggota masyarakat  yang memilikinya  seperti  ketua 
kelompok  atau  tokoh masyarakat,  untuk memudahkan  bila  akan membuat  peta  pelengkap  bagi 
berbagai kepentingan lain. 
 
Dalam  peta  dasar  desa  ditentukan  simbol‐simbol  yang  akan  dipergunakan  untuk  berbagai  objek. 
Setelah itu, dengan arahan dari para peserta, digambarkan peta yang meliputi: 

 Batas desa 
 Alokasi  lahan  berdasarkan  pemanfaatannya  seperti  lahan  hutan,  lahan  pertanian,  lahan 
perkebunan, lahan industri, dll. 
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 Objek‐objek penting di desa seperti jalan, sungai, sumber air lain, dll. 
 Keberadaan prasana  fisik  seperti  irigasi, pasar, pembangkit  listrik,  terminal,  sekolah, balai 
desa, sarana ibadah, dll. 

 Di bawah peta diberikan keterangan tentang simbol‐simbol yang digunakan pada peta. 
 
Setelah  itu baru dibuat peta pelengkap  (pada plastik/kertas transparan), yang nantinya dapat pula 
disalin menggunakan komputer. Bila peta dasar  sudah pernah dibuat, maka peta pelengkap yang 
berisi data dan  infornasi penunjang usulan kegiatan hasil penggalian gagasan disarankan mengacu 
pada peta dasar desa yang ada.  
 
Bila usulan kelompok perempuan  terkait pendidikan, maka peta pelengkap dapat berisi  informasi 
tentang keberadaan fasilitas pendidikan di desa, kondisi anak‐anak usia wajib belajar, jumlah anak‐
anak dan  remaja desa. Data deskripsi dapat disertakan misalnya  tentang  kegiatan anak‐anak dan 
remaja  sepulang  sekolah, harapan  keluarga dan masyarakat atas anak‐anak dan  remaja desa, dll. 
Membandingkan  kondisi  yang ada dengan harapan dapat menjadi alasan untuk meyakinkan para 
peserta pertemuan dan para pengambil keputusan, agar usulan kelompok perempuan memperoleh 
dukungan dan pelaksanaannya dapat dialokasikan dari dana BLM PNPM Mandiri Perdesaan. Lebih 
lanjut usulan kelompok perempuan dapat diperkuat dengan informasi tentang manfaat dari fasilitas 
fisik yang akan diusulkan dan kegiatan non‐fisik yang akan menyertainya sebagai bagian dari proses 
pembudayaan nilai‐nilai terkait pendidikan yang diharapkan seperti menanamkan kecintaan belajar 
pada anak, dll.  

 
 
C. Komunikasi sarana Mewujudkan Aspirasi 

Keterampilan berkomunikasi akan membantu seseorang mengungkapkan aspirasinya, 
memperjuangkan agar aspirasi tersebut memperoleh dukungan dari berbagai pihak atau pihak‐
pihak tertentu yang dinilai dapat memberi pembelaan sehingga aspirasi tersebut disepakati dan 
dilaksanakan. Komunikasi adalah suatu upaya disengaja, dimana seseorang menyampaikan 
informasi, gagasan atau fikirannya menggunakan kata‐kata, gambar, dan simbol ‐simbol lain untuk 
mempengaruhi, mengubah atau membentuk perilaku orang lain. Melalui komunikasi seseorang 
mengungkapkan secara secara jelas apa yang ingin sampaikan pada orang lain. 
 
Kelemahan berkomunikasi, khususnya di depan publik, dapat membuat seseorang lebih memilih 
diam sekalipun ia memiliki gagasan di kepalanya. Tidak sedikit perempuan yang mengalami kondisi 
ini terutama pada pertemuan‐pertemuan tingkat desa yang dihadiri oleh laki‐laki dan perempuan; 
dan tidak jarang dihadiri oleh lebih banyak laki‐laki. 
 
Ketidak‐siapan berbicara dalam pertemuan yang melibatkan banyak orang dan tidak semuanya 
dikenal baik, keraguan akan penerimaan peserta lain terhadap gagasan yang ada di kepalanya, 
misalnya takut ditertawakan karena gagasannya dinilai aneh atau luar biasa, menyebabkan yang 
bersangkutan tidak mampu mengungkapkan aspirasinya dengan baik. Pertemuan yang dihadiri 
banyak orang, yang tidak semua kita kenal dengan baik, membutuhkan keberanian. Hilangnya 
suasana nyaman sewaktu berbicara secara pribadi dengan orang yang kita kenal, dalam lingkungan 
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yang biasa kita hadapi, yang membuat seseorang tidak merasa takut salah ucap, menyebabkan 
seseorang lebih memilih diam. Padahal dengan diam yang bersangkutan kehilangan kesempatan 
untuk merealisasikan mimpinya, harapannya atau ide‐idenya melalui program.  
 
Untuk membangun keberanian berbicara di depan publik perlu dilakukan beberapa persiapan yang 
meliputi: 

1. Persiapan mental, untuk mengurangi rasa gugup atau tidak nyaman lakukan hal‐hal berikut:  
a. Rileksasi, dengan menarik nafas panjang dan dalam, lalu atur pernafasan 
b. Gerakan badan, tidak harus teratur, untuk melemaskan otot‐otot dan agar darah 

mengalir lancar, kemudian tegakkan badan dengan bahu dan dada yang tegap, serta 
tersenyum 

c. Tingkatkan volume suara pada saat mulai berbicara untuk memberi semangat pada diri 
sendiri. 

2. Persiapan materi, untuk meyakinkan diri bahwa apa yang nanti disampaikan sudah 
dipersiapkan dengan baik dan diharapkan dapat diterima oleh yang mendengar: 
a. Cari data/informasi yang diperlukan, bila perlu agak detil misalnya untuk kegiatan sosial 

membantu anak dari keluarga RTM agar tidak putus sekolah, maka disiapkan nama anak 
yang akan dibantu, kelas berapa, apa yang dibutuhkan untuk dibantu, nama orang tua, 
pekerjaan, alamat, kondisi keluarga, dll. 

b. Siapkan substansi materi pembicaraan, yang dapat terdiri dari: 
o Pembukaan: berupa pemecah kebekuan, gunakan humor yang tidak bersifat 

individual agar tidak ada yang tersinggung atau masukan kisah kejadian sehari‐hari, 
pengalaman orang lain, hasil riset, dlsb; setelah itu pembicara dapat langsung masuk 
ke pokok persoalan (mulai dari gagasan utama ke rincian atau mulai dengan kasus ke 
kesimpulan). 

o Isi: merupakan inti pembicaraan, untuk menjaga suasana dapat dilakukan 
penekanan pada kata‐kata tertentu yang dianggap penting.  

o Penutupan: berupa kesimpulan, mengingatkan kembali gagasan utama, ucapkan 
salam bila waktu telah habis. 

3. Pengenalan lingkungan, untuk menambah keyakinan diri dan menamberi rasa nyaman:  
a. Kenali peserta yang akan hadir, seperti: usia, pekerjaan, motif kehadiran dan 

kemungkinan reaksi mereka, untuk membantu kita memilih ‐ menyusun ‐ menyajikan 
gagasan dengan strategi penyampaian yang tepat, termasuk alat bantu yang tepat untuk 
menunjang gagasan yang disampaikan seperti peta desa dan peta pelengkap. 

b. Bila lokasi pertemuan bukan di tempat yang biasa dan belum dikenal baik, usahakan 
untuk datang lebih awal sebelum acara dimulai, sehingga kita dapat mempersiapkan 
diri, menyiapkan strategi saat berbicara misalnya bergerak ke depan atau ke samping, 
memilih tetap di tempat sambil menggunakan alat bantu, dll.  

4. Penampilan fisik:  
Pastikan kondisi badan dalam keadaan sehat, dan suara normal; kenakan pakaian rapi 
sesuaikan dengan suasana acara; saat berbicara lakukan kontak mata dan perlihatkan 
wajah yang meyakinkan; usahakan volume suara lebih keras dari berbicara sehari‐hari 
dengan kata‐kata yang jelas dan tidak terlalu cepat; atur tinggi‐rendah suara dan beri 
jeda dalam berbicara agar ekspresi yang muncul tepat dan tidak membosankan. 
 

Bila ada pembicara sebelumnya, ada baiknya mengasah dan meningkatkan kemampuan memahami 
apa yang dibicarakan oleh orang lain, misalnya dari pernyataan moderator yang mengantarkan kita 
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untuk mulai berbicara atau dari materi pembicara sebelum kita. Materi pembicara sebelumnya 
dapat digunakan sebagai pengantar pembicaraan, membantu memfokuskan pada sebagian materi 
tertentu karena bagian yang lain sudah disampaikan, membahas lebih detil materi yang 
disampaikan, atau memperluas cakupan materi yang akan disampaikan. 

Keterampilan mendengar merupakan sarana menyerap ilmu karena pada dasarnya pengetahuan 
lebih banyak diperoleh melalui telinga, selain mata. Mendengar adalah upaya memahami apa yang 
dikatakan orang lain. Mendengar tidak hanya memperhatikan kata‐kata yang diucapkan si 
pembicara atau memilih yang ingin didengar, bagian‐bagian tertentu dari pembicaraan, sehingga 
pemahaman yang diperoleh dari mendengar tidak lengkap.  

Mendengar membutuhkan konsentrasi dan kesabaran, jangan mengantuk atau sibuk dengan pikiran 
sendiri, jangan mendahului pikiran pembicara. Mendengar adalah mendengar empatik, mendengar 
gagasan yang diungkap pembicara, mendengar apa yang tersirat bukan hanya fakta atau contoh 
yang diberikan, bukan cara penyampaiannya tetapi isinya. Buat catatan bila dianggap perlu, dapat 
pula bertanya pada diri sendiri akan maksud si pembicara atau uji yang dimengerti dengan bertanya 
pada pembicara. Terkait dengan pelaksanaan program, mendengar adalah upaya untuk mengerti 
tentang kondisi desa, permasalahan dan harapan masyarakat, untuk menjawab persoalan atau 
mencapai tujuan. 
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POKOK BAHASAN 4: Bentuk Kegiatan Pengorganisasian Kelompok Perempuan 

SUB POKOK 
BAHASAN 

:  Bentuk Kegiatan Pengorganisasian Kelompok Perempuan 

TUJUAN  :  • Peserta mampu menunjukkan kekuatan dan kelemahan kerjasama 
antar anggota dalam kelompok dan antar kelompok perempuan. 

• Peserta  mampu  memberikan  contoh  bentuk  kerjasama  yang 
mungkin dilakukan antar antar anggota dalam kelompok dan antar 
kelompok perempuan di tigkat desa dan kecamatan atau lebih luas 
lagi 

• Peserta  dapat  membuat  rencana  tindak  lanjut  pribadi  untuk 
mengorganisir kelompok perempuan agar perempuan desa  secara 
individu dan kelompok lebih mandiri, serta meningkatkan kontribusi 
mereka dalam mensukseskan pelaksanaan program.  

DURASI  :   

ALAT/BAHAN/MEDIA  :  Bahan bacaan : (1) Pengorganisasian Masyarakat dan (2) Kerjasama 

 

 

PENGANTAR: 

PNPM  Mandiri  Perdesaan  mengajak  masyarakat,  khususnya  perempuan  desa,  untuk  meningkatkan 
kemandiriannya dalam memanfaatkan dan mengoptimalkan sumber daya sosial dan ekonomi yang ada 
bagi  peningkatan  taraf  hidup,  pengembangan  kemampuannya  agar  lebih  berkontribusi  dalam 
mensejahterakan keluarganya dan berperan dalam perekononian dan pembangunan desa. 

Program  juga menawarkan  ide pada kelompok perempuan untuk meningkatkan kualitas organisasinya 
dengan meningkatkan kapasitas anggotanya, khususnya di bidang ekonomi, serta memperkuat jejaring 
kelompok perempuan agar wilayah desa dan  kecamatan dapat memperoleh nilai  tambah  yang  lebih 
baik dari berbagai kegiatan ekonomi produktif masyarakatnya. 

Secara khusus para pelaku program diharapkan mampu bersinergi dengan para pihak terkait di tingkat 
lokal  untuk  memfasilitasi  dan  membangun  ruang  yang  memadai  bagi  berkembangnya  kerjasama 
ekonomi dalam kelompok dan antar kelompok di desa. 
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PANDUAN FASILITASI: 

Ceramah 

Jelaskan secara singkat topik‐topik berikut: 

1. Pengorganisasian masyarakat  yaitu bentuk  fasilitasi  yang dapat dikontribusikan oleh para pelaku 
program  untuk  mensinergikan  masyarakat  desa  yang  memiliki  suatu  tujuan  bersama,  yang 
disepakati, dalam upaya mereka mencapai tujuan tersebut. Diharapkan agar para pelaku program 
dapat mengorganisir kelompok perempuan, dan masyarakat desa pada umumnya, hingga mereka 
dapat  meningkatkan  kapasitas  anggota  kelompok,  meningkatkan  kualitas  kelompok,  serta 
memperkuat dan mengembangkan  jejaring kelompok perempuan untuk mengakses  sumber daya 
bagi pencapaian  tujuan  yang disepakati,  termasuk  kapasitas mengakses dan memanfaatkan data 
dan informasi di sekitar mereka. 

2. Kerjasama sebagai bagian dari kebutuhan manusia untuk meningkatkan manfaat dari dilakukannya 
berbagai  kegiatan,  khususnya  kegiatan  ekonomi produktif,  yang diharapkan dapat meningkatkan 
kemakmuran rumah tangga dan masyarakat desa, dengan menciptakan kesempatan kerja produktif 
dan  meningkatkan  nilai  tambah  bagi  masyarakat  desa  sebagai  produsen.  Diharapkan  agar 
kerjasama  dapat meningkatkan  keterampilan  perempuan  desa  dalam  berproduksi,  dan menjaga 
kelangsungan serta mengembangkan usaha ekonominya. 

 
 

Diskusi Kelompok & Presentasi 

Minta peserta untuk membentuk 4  ‐ 5 kelompok untuk mendiskusikan, dan kemudian minta 2 atau 3 
kelompok memaparkan hasil diskusi kelompoknya, tentang: 
1. Manfaat  dan  kelemahan  kerjasama  secara  umum,  dengan  penekanan  pada  manfaat  terhadap 

kelompok perempuan, anggota kelompok dan pembangunan desa. 
2. Bentuk‐bentuk kerjasama yang dapat diorganisir oleh pelaku program bagi kelompok perempuan, 

termasuk kemungkinan mensinergikan dua  (2) usulan kelompok perempuan yang dapat diajukan 
melalui PNPM‐MD atas nama desa untuk memperoleh pembiayaan pelaksanaannya. 

 
 

PENJELASAN MATERI: 

A. Pengorganisasian Masyarakat 

Pengorganisasian masyarakat adalah bentuk  fasilitasi yang dapat dikontribusikan oleh para pelaku 
program  untuk  mensinergikan  masyarakat  desa  yang  memiliki  suatu  tujuan  bersama,  yang 
disepakati,  untuk  mencapai  tujuan  tersebut.  Dalam  PNPM  Mandiri  Perdesaan,  keberpihakan 
pada  masyarakat,  khususnya  rumah  tangga  miskin,  ditujukan  untuk  memperluas  akses 
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masyarakat  memenuhi  kebutuhan  dasar  mereka,  hak‐hak  yang  bila  diingkari  akan 
mempertahankan kemiskinan yang ada.  
Pemenuhan  hak  dimaksud  harus  diwujudkan  dalam  kebijakan  pembangunan  yang menjadi 
dasar  dan  acuan  pemerintah  menyelenggarakan  pembangunan.  Keberpihakan  dimaksud 
adalah  pembelaan  negara/  pemerintah  secara  sadar,  sebagai  institusi  yang  memiliki 
wewenang  dalam   mendayagunakan  sumber‐sumber  daya  yang  ada,    untuk memampukan 
masyarakat, khususnya orang miskin, agar membangun kekuatan untuk mendapatkan kembali 
hak‐hak mereka, sehingga mereka dapat hidup layak.  

Pengorganisasian  masyarakat  adalah  upaya  sistematis  membangun  kesadaran  politik 
masyarakat, yang berangkat dari persoalan hak dan persoalan kebijakan untuk kepentingan 
masyarakat  secara  umum.  Upaya  ini  merupakan  proses  transformasi  untuk  meningkatkan 
posisi  tawar dan daya  tekan politik rakyat, karena pemenuhan hak rakyat untuk hidup  layak 
terkait dengan kebijakan pembangunan sebagai sarana mewujudkannya. 

Dalam  era  otonomi  daerah  dewasa  ini,  upaya  pengorganisasian  masyarakat  terkait  erat 
dengan  pemerintahan  pada  aras  lokal  karena  persoalan  terkait  masyarakat  atau  rakyat 
menjadi  urusan  dan  tanggung  jawab  pemerintah  lokal.  Kebijakan  pembangunan  di  tingkat 
lokal menjadi jawaban atas persoalan pemenuhan hak rakyat untuk hidup secara  layak, untuk 
meningkatkan  kesejahteraan,  sebagaimana mandat  yang  diberikan  rakyat melalui  pemilihan 
langsung. 

Secara  khusus di  tingkat  kelompok, pengorganisasian masyarakat  yang diharapkan  adalah bentuk 
upaya pelaku program untuk memfasilitasi masyarakat, dalam hal  ini kelompok perempuan, untuk 
meningkatkan  keterampilan  berproduksi  dan  kapasitas  anggota  kelompok, meningkatkan  kualitas 
kelompok, serta memperkuat dan mengembangkan jejaring kelompok perempuan untuk mengakses 
sumber  daya  bagi  pencapaian  tujuan  yang  disepakati,  termasuk  kapasitas  mengakses  dan 
memanfaatkan data dan informasi di sekitar mereka.  

 

B. Kerjasama  

Sebagai makhluk sosial manusia tidak dapat hidup sendirian. Manusia membutuhkan manusia lain, 
bahkan  mahluk  hidup  lainnya.  Kerjasama  merupakan  kebutuha  manusia  untuk  meningkatkan 
manfaat  dari  dilakukannya  berbagai  kegiatan,  khususnya  kegiatan  ekonomi  produktif,  yang 
diharapkan  dapat  meningkatkan  kemakmuran  rumah  tangga  dan  masyarakat  desa,  dengan 
menciptakan  kesempatan  kerja  produktif  dan meningkatkan  nilai  tambah  bagi masyarakat  desa 
sebagai produsen. 

Dalam  sejarahnya,  masyarakat  tradisional  bergabung  dan  membentuk  suatu  komunitas  untuk 
menjaga diri, sawah dan kebunnya dari serangan binatang buas kelompok manusia  lainnya; untuk 
menghadapi  kondisi  alam  yang  terkadang  tidak  bersahabat;  untuk mengambil  hasil  hutan  atau 
melakukan  perburuan  di  hutan  yang  berbahaya.  Berkelompok  juga  dapat mengurangi  sebagian 
beban  rumah  tangga  seperti  dalam mendidik  anak,  dimana  proses  pendidikan  dapat  dilakukan 
secara  bersama,  bergantian,  atau  dengan memilih  yang  terbaik  dari  komunitas  untuk  menjadi 
pelatih, dll. 
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Dalam masyarakat modern sebagian kebutuhan manusia dapat diperoleh melalui mekanisme pasar. 
Manusia  tidak  lagi harus memenuhi  segala kebutuhan hidup diri dan keluarganya  secara mandiri 
atau   berkelompok. Dengan berproduksi untuk pasar, menjual  tenaganya  atau membuat barang 
yang dapat dijual di pasar, seseorang akan memperoleh pendapatan yang dapat digunakan untuk 
memperoleh barang dan jasa yang dibutuhkan. 

Dalam  masyarakat  tradisional  tugas  mendidik  anak‐anak  dilaksanakan  dalam  keluarga  atau 
kelompok. Anak perempuan dilatih oleh  ibu untuk keterampilan mengelola  rumah  tangga seperti 
memasak, mengolah hasil bertani/melaut/berburu, mangasuh bayi dan anak, menenun, menjahit, 
dan  lain‐lain;  sedangkan  anak  laki‐laki  dilatih  oleh  bapak  dalam  bertani,  berdagang  atau  oleh 
kelompok laki‐laki dalam melaut dan berburu, dll. Dalam masyarakat modern tugas mendidik anak 
dapat dialihkan, karena jasa pendidikan anak dapat diperoleh dengan mempekerjakan guru pribadi 
atau mengirim anak‐anak ke sekolah umum, pesantren, dll. Model pengajaran rumah tangga atau 
tradisional menjadi lebih terbatas antara lain tentang nilai‐nilai, sedangkan untuk pengetahuan dan 
keterampilan  sudah  tidak  lagi memadai  bila  disediakan  secara mandiri  oleh  rumah  tangga  atau 
komunitas. 

Di  luar rumah, sekolah‐sekolah mampu menawarkan jasa pendidikan dengan pengajar dan pelatih 
tenaga  ahli  atau  tenaga  terampil,  dengan  fasilitas  pendukung  yang  tidak  dapat  disediakan  oleh 
rumah  tangga  seperti  lapangan olah  raga dan perlengkapannya; bengkel dan  kelengkapan untuk 
keterampilan  teknis;  bengkel  seni  dan  perlekapannya  seperti  kostum,  alat musik,  sound‐system; 
bengkel film dan theater; laboratorium fisika, kimia, biologi/kedokteran; laboratorium bahasa; dan 
lain‐lain. Berbagai fasilitas pendukung dan kelengkapannya sangat membantu dalam meningkatkan 
kapasitas anak, namun biaya memperoleh dan merawatnya tidak sedikit sehingga menjadi  terlalu 
mahal bila harus disediakan oleh rumah tangga secara mandiri atau berkelompok. Semakin banyak 
siswa/mahasiswa  yang  menggunakan  fasilitas  pendukung  ini  semakian  rendah  biaya  yang 
dibebankan  pada masing‐masing  siswa/mahasiswa,  dan  semakin  kecil  jumlah  pengguna  fasilitas 
pendukung ini semakin besar biaya yang dibebankan pada setiap siswa/mahasiswa. 

Dibutuhkan  sejumlah  biaya  untuk  menyekolahkan  anak‐anak,  seperti  untuk  seragam,  buku, 
transportasi, jajan anak, bahkan biaya sekolah –kecuali di sekolah negeri tingkat SD dan SLTP karena 
pemerintah memberikan pembebasan biaya sekolah bagi warganya.   Untuk memenuhi kebutuhan 
dasar  anggota  keluarga  dibutuhkan  sejumlah  pendapatan  sehingga  kebutuhan  tersebut  dapat 
diperoleh setiap keluarga melalui pasar. Artinya tingkat kesejahteraan suatu keluarga akan sangat  
tergantung pada kapasitas keluarga tersebut berpartisipasi dalam  produksi barang dan jasa untuk 
pasar. 

Di dalam mekanisme pasar berlaku hukum penawaran dan permintaan yang menentukan harga. 
Barang  yang  disukai  oleh masyarakat  akan  diminta  dalam  jumlah  lebih  besar.  Semakin  banyak 
produksi  kita  diminati  di  pasar  atau memenuhi  selera  pasar,  semakin  besar  kemungkinan  kita 
memperoleh  keuntungan  dari  usaha  kita,  baik  karena  kita  dapat memperbesar  skala  produksi, 
misalnya  dengan menggunakan mesin  agar  produksi  lebih  cepat  dan  efisien  dan  dalam  jumlah 
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besar; atau bila kita tidak dapat memperbesar produksi untuk memenuhi permintaan di pasar besar 
dengan jumlah barang yang sedikit, maka harga akan cenderung meningkat. 

Para  pengusaha  yang memiliki  cukup modal  dapat meningkatkan  kemampuan  produksi  dengan 
membeli mesin, meningkatkan  stok bahan baku, menambah pekerja untuk mempercepat proses 
dan memperbanyak hasil produksi. Namun masyarakat umum yang  ingin meningkatkan produksi  
dan tidak mempunyai cukup modal uang, harus menggunakan modal yang lain seperti modal sosial 
yaitu dengan bekerjasama membangun  kesepakatan, membentuk dan mengelola  kelompok  agar 
antar mereka dapat saling memperoleh dan meningkatkan manfaat. 

Ada banyak kesempatan kerjasama kelompok yang memberi manfaat bagi anggotanya. Misalnya, 
bila anggota kelompok bersepakat membeli bahan baku produk dalam jumlah besar, terutama bila 
produk  tersebut  harus  didatangkan  dari  luar  desa.  Bila masing‐masing  anggota mencari  sendiri 
bahan baku yang dibutuhkan, maka masing‐masing anggota kelompok harus mengeluarkan biaya 
transportasi dan waktu, tidak jarang biaya akomodasi bila lokasi bahan baku jauh dari desa mereka. 
Bila mereka berkelompok membeli bahan baku  tersebut  rnaka biaya  transportasi dan akomodasi 
hanya  untuk  satu  atau  dua  orang  saja    sehingga  biaya  yang  dikeluarkan  bisa  dibagi  bersama 
sebagaimana  kesepakatan.  Selain  itu,  pembelian  barang  dalam  jumlah  besar  memungkinkan 
pembeli  melakukan  penawaran,  meminta  potongan  harga  atau  bentuk  dispensasi  lain  seperti 
menerima barang di tempat atau bonus, dll. 

Dalam menjual hasil produk kelompok dapat dibangun kesepakatan untuk berbagi pasar, agar antar 
anggota tidak saling bersaing. Persaingan dapat menyebabkan perang harga dan akan menurunkan 
harga  jual  barang.  Kelompok  dapat  pula menjadikan  produk  anggota  sebagai  produk  kelompok 
sehingga yang diatur adalah distribusi produk, termasuk bila produk akan dijual ke pasar yang baru 
atau di  luar wilayah. Satu atau dua anggota kelompok dapat diberi amanah untuk menjadi utusan 
kelompok dengan  tugas menjajaki pasar yang baru hingga memastikan kesempatan memasarkan 
barang kelompok, atau menjadi agen pemasaran produk hasil kelompok. Kelompok dapat memberi 
merk pada produk kelompok untuk memudahkan pelanggan mengenali barang yang akan mereka 
cari kembali bila memuaskan. Kerjasama kelompok memungkinkan barang diproduksi dalam jumlah 
besar  sehingga  lebih  memberi  kepastian  tentang  kelestarian  pasokan  produk  sehingga 
memudahkan pelanggan bila mereka membutuhkannya. Secara  internal anggota kelompok dapat 
membuat kesepakatan  tentang aturan main kelompok,  tentang besarnya kontribusi anggota dan 
kompensasi  atas  kontribusi  anggota,  simpanan untuk  kas  kelompok, biaya‐biaya  terkait produksi 
dan  pemasaran  barang,  dll.  Diharapkan  agar  kerjasama  dapat  meningkatkan  keterampilan 
perempuan  desa  dalam  berproduksi,  dan  menjaga  kelangsungan  serta  mengembangkan  usaha 
ekonominya. 

Dalam  berkelompok,  peran  pemimpin  sangat  berarti  untuk  membangun  visi  kelompok, 
mengarahkan  tujuan  kelompok, mengelola manajemen  internal  kelompok  sehingga  komunikasi 
antar anggota atau  sub‐sub kelompok, misalnya berdasarkan  spesialisasi, dapat ditingkatkan dan 
disinergikan  untuk  meningkatkan  kinerja  kelompok.  Potensi  permasalahan  internal  kelompok 
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dikendalikan dan energi kelompok diarahkan untuk mengatasi permasalahan eksternal yang di luar 
kontrol  kelompok.  Visi  kelompok,  diterjemahkan  dalam  tujuan  yang  akan  dicapai  kelompok, 
memberi arah pada anggota kelompok dalam bertindak terlebih ketika menghadapi permasalahan 
ekternal  kelompok  yang  tidak  jarang membutuhkan  keputusan  dan  tindakan  yang  tidak  sempat 
dikomunikasikan  dengan  ketua  atau  anggota  kelompok  lainnya.  Dalam  kelompok  yang  solid, 
misalnya  tim  sepak bola,  tujuan memberi arah bagi masing‐masing anggota  tim untuk mengatur 
strategi, agar saling memperkuat dan menutupi kelemahan internal kelompok dan mencapai tujuan 
kelompok  yaitu memenangkan pertandingan. Para pelaku program diharapkan dapat membantu 
para  ketua  kelompok  untuk  meningkatkan  kapasitasnya  mengelola  anggota,  kelompok  dan 
mengembangkan  jejaring kelompok perempuan. Pada gilirannya diharapkan ketua kelompok dan 
anggota  kelompok  perempuan mampu  berkontribusi  secara  bermakna  dalam mengembangkan 
kegiatan  ekonomi produktif di desa,  serta  terlibat  aktif dalam  setiap  tahapan  kegiatan  di  PNPM 
Mandiri Perdesaan. 

 
 

Manfaat kerjasama antara lain, adalah: 

1. Membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin, misalnya bila seorang  ibu rumah 
tangga  ingin membangun usaha  ‘membuat dan menjual makanan  kecil’ namun  ia 
tidak punya waktu untuk berproduksi  setiap hari; maka  kelompok memungkinkan 
banyak  ibu  rumah  tangga  dengan waktu  yang  terbatas  untuk  bekerjasama  sesuai 
waktu yang mereka miliki dalam produksi makan kecil secara rutin dan menjualnya 
di beberapa warung, sekolah atau didistribusikan di lokasi‐lokasi tertentu. 

2. Membuat  beban  berat  menjadi  ringan,  misalnya  seorang  ibu  pengusaha  harus 
membeli bahan baku produknya di pasar di luar desa setiap minggu dimana ia harus 
mengeluarkan  biaya  transpor,  waktu  dan  kehilangan  kesempatan  menikmati 
istirahat bila berkelompok tugas membeli bahan baku produk di pasar di  luar desa 
dapat dilakukan  secara bergilir oleh  satu  atau  dua orang  anggota  atau  seseorang 
diberi  amanah  untuk  melaksanakan  tugas  itu  sehingga  biaya  transportasi  dapat 
dibagi sesuai kesepakatan dan sebagian ibu‐ibu dapat menikmati waktu luangnya. 

3. Membuat kerja lebih efisien, misalnya kelompok membuat pembagian fungsi‐tugas 
anggota‐anggota kelompok berdasarkan minat dan kapasitasnya, dimana  sebagian 
ibu‐ibu bertugas utama dalam pemilihan dan pembelian bahan baku; sebagian  ibu‐
ibu  bertugas  dalam  proses  produksi  untuk  terus  meningkatkan  kualitas  produk 
dalam bentuk, warna, atau rasa untuk produk makanan; sebagian  ibu‐ibu berperan 
dalam  pengemasan  dan merk;  sebagian  lain  berperan  dalam manajemen  internal 
kelompok  seperti mengelola waktu produksi, anggota yang bertugas,  jumlah yang 
diproduksi, distribusinya; dll. Spesialisasi memungkinkan para ibu memiliki tanggung 
jawab  kerja  yang  jelas,  dapat  bekerja  lebih  fokus,  terlatih  dan  efisien  karena 
diutamakan  menekuni  bidang  yang  telah  disepakati  sehingga  hasil  kerjanya 
diharapkan lebih baik yang berarti kinerja kelompok meningkat. 
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4. Membuat  seluruh  anggota  berperan,  membagi  fungsi  tugas  anggota  kelompok 
berdasarkan  minat  dan  kapasitasnya  diperkirakan  akan  meningkatkan  kinerja 
masing‐masing anggota yang  juga berarti meningkatkan kinerja kelompok. Seorang 
ibu  yang  tekun dan hati‐hati dapat diberi  tugas dalam bidang pangelolaan bahan 
baku  dan  kontrol  kualitas  serta menjadi  bendahara  kelompok,  ibu  yang  aktif  dan 
pandai berbicara dapat menjadi sekretaris dan diberi  tugas bidang pemasaran dan 
pembelian bahan baku terlebih bila yang bersangkutan dapat membaca selera pasar 
untuk  mengarahkan  produksi  agar  disukai  oleh  masyarakat,  ibu  yang  mampu 
mempengaruhi  anggota  lainnya  dapat menjadi  ketua  dan mengelola manajemen 
internal,  ibu  yang memiliki  telenta  seperti memasak atau menjahit dapat menjadi 
penanggung jawab produksi, dll. 

5. Meningkatkan rasa saling percaya antar angggota, bila sebagian besar atau seluruh 
anggota  kelompok  telah  dapat  melaksanakan  fungsi  tugasnya  dengan  baik, 
sebagaimana pembagian kerja kelompok, maka roda organisasi akan berjalan baik, 
dan  masing‐masing  anggota  kelompok  akan  mengandalkan  temannya  bila 
menghadapi permasalahan yang bukan menjadi bidang  tugasnya. Sekalipun dalam 
pengambilan  keputusan  tiap  anggota  berhak  memberi  masukan,  namun  yang 
melaksanakan adalah yang memahami dan yang menangani bidang bersangkutan. 

6. Mencapai  tujuan yang besar, misalnya kelompok  ingin mengembangkan usaha ke 
luar desa. Bila tujuan ini dilakukan sendiri‐sendiri maka tiap ibu harus berani datang 
ke desa tetangga, mengorbanankan waktu daya dan tenaga untuk mengidentifikasi 
lokasi  toko  yang  akan  dijadikan  mitra  usaha,  melakukan  perkenalan  hingga 
menawarkan  produknya  dan melakukan  negosiasi  agar  produk  dapat  dipasarkan 
melalui toko yang dipilih dengan kesepakatan yang menguntungkan, dan umumnya 
tidak sedikit biaya yang harus dikeluarkan. Dengan berkelompok maka dapat dipilih 
satu atau dua orang anggota untuk diamanatkan sebagai agen pemasaran sehingga 
anggota yang terplih dapat lebih terkonsentrasi pada fungsi tugas pemasaran, serta 
menjadi terlatih karenanya; sedangkan ibu‐ibu yang lain dapat berkonsentrasi pada 
tugas masing‐masing sesuai kesepakatan kelompok. 

 

 
 

PNPM‐MP sebagai sarana Pengorganisasian Rakyat? 

Siapakah Rakyat itu? 

Siapakah  rakyat  itu?  Kiranya  perlu  kesepakatan  bahwa  rakyat  dimaksud  lebih  sebagai  sebuah 
konsep, bukan  subjek biologis. Rakyat  adalah  sebuah  konsep politik,  yang membedakan  antara 
elite  dengan  rakyat.  Elite  adalah  sekelompok  kecil  secara  relatif,  yang menguasai  sumberdaya 
(politik,  ekonomi,  informasi,dll)  sebagai  akses  menuju  kepemilikan  kekuasaan  atas  sejumlah 
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besar orang. Dengan demikian,  terdapat  sejumlah besar orang yang  tidak memiliki  sumberdaya 
dan dikuasai. Mereka itulah rakyat. Marx menyebut mereka: kaum proletar. 

Istilah  proletar  pertama  kali  muncul  pada  jaman  Yunani  kuno,  ketika  pemerintah  kerajaan 
memilah masyarakat menjadi dua kelompok: mereka yang memiliki harta kekayaan, yang disebut 
asidui  dan mereka  yang  tidak memiliki  harta  kekayaan  (proletari).  Iniah  sejarah  terbentuknya 
kelas  sosial. Disebut proletari karena harta yang mereka memiliki adalah proles, yaitu anak dan 
cucu 

Dalam  kajian  sosial politik, dikenal  tiga  kelas  sosial:  kelas atas  (elite), kelas menengah, dan  kelas 
bawah.  Anggota  kelas  bawah  inilah,  yang  dalam  konteks  sosial  politik  disebut  rakyat.  Ketika 
seorang politisi menyampaikan pernyataan pendidikan untuk rakyat, maka yang dimaksud adalah 
fasilitasi dan kebijakan pendidikan untuk warga negara kelas bawah (rakyat). Segala sesuatu yang 
dilekati  kata  rakyat  (pasar  rakyat, makanan  rakyat,  sekolah  rakyat,  kesenian  rakyat,dll),  selalu 
menunjuk  pada  kondisi  kurang:  (bergengsi,  bagus,  dll),  karena  rakyat memang menunjuk  pada 
selera  kelas  bawah.  Rakyat  dalam  perspektif  diatas,  meminjam  istilah  Gayatri  Spivak  adalah 
subaltern,  yaitu  subjek  yang  tertekan  atau  secara  lebih  umum, mereka  yang  berada  di  tingkat 
inferior2. 

Berpihak kepada Rakyat 

Pengalaman satu dasawarsa reformasi politik, memang menghasilkan sistem politik demokratis 
yang menjamin terpenuhinya hak politik rakyat. Rakyat memilih secara bebas dan langsung 

siapa  pemimpin  yang  dikehendakinya.  Apakah  demokrasi   l iberal   i tu  dengan  serta  
merta  menghadirkan  pemerintah  yang  efektif  memenuhi  hak  rakyat  untuk  hidup  
secara   layak?  

Apakah   pelaksanaan   demokrasi   l iberal   telah  menghasilkan   pemerintahan   yang   efektif  
memberantas   kemiskinan?   Sejauh   mana   pemerintahan   yang   terbentuk   secara  
demokratis   i tu   menghasilkan   kebijakan   publik   yang   kondusif   bagi   peningkatan  
kesejahteraan   rakyat?.  Pada   saat  berasamaan,  marak   terjadi  penyelewengan  anggaran  
publik  dan  penyalahgunaan  wewenang  oleh  elite   lokal.  

Kondisi   tersebut,   oleh   banyak   pihak   dinilai   karena   praktik   demokrasi   telah   terjebak  
dalam   kubangan   kapital isasi   dan   komersial isasi   (polit ik   uang),   dimana   rakyat   dihitung  
sebagai   butirbutir   suara,   yang   dirangsang   untuk   diperjualbelikan.   Dihadapkan   pada  
kondisi   seperti   itu,   bagaimana   pengorganisasian   rakyat  harus   dilakukan?   Apakah  
pelaksanaan   kegiatan   PNPM‐MP   telah   efektif   meningkatkan   posisi   tawar   rakyat   dan  
menguatkan   daya   tekan   politik   rakyat   terhadap   para   pengambil   kebijakan  
pembangunan?  

Basis  Pengorganisasian  rakyat  

Hubungan   ekonomi   atau   material,   dalam   perspektif   Marxian,   menjadi   basis  
pengorganisasian   rakyat   dan   perjuangan   kelas:   buruh   versus   pemilik   kapital,   petani  
versus   tuan   tanah,   dan   sebagainya.   Bila   masyarakat  dipandang   sebagai   arena  
persaingan   aneka   kepentingan,   apakah   kepentingan   kelompok,  misalnya,   kaum  miskin  
kota,   petani,   buruh,   dan   sebagainya,   dapat   menjadi   basis   yang   kokoh   untuk  
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pengorganisasian   rakyat?.   Apakah   kepentingan   ‐  kepentingan   seperti   i tu,   kondusif  
menghadirkan  kepentingan  bersama?.  

Sebagaimana  diketahui,   ruang  operasi  PNPM‐MP   adalah  desa  dan  antar  desa.  Bisakah 
desa  dan  antar   desa   i tu   sebagai   basis   pengorganisasian   rakyat?   Desa   tidak   dalam  
pengertian   spasial,   tetapi   sebagai   kesatuan  masyarakat  hukum,   berdasarkan   asal   usul  
dan   adat   istiadat   setempat,   dan  memil ik i   kewenangan   untuk  mengatur   dan  mengurus  
kepentingannya   sendiri .   Dengan   demikian,   pengorganisasian   rakyat,   dalam   konteks  
pelaksanaan   PNPM‐MP,   diterjemahkan   sebagai   upaya   meradikalisasikan   desa‐desa  
untuk  mendapa#kan  otonominya  dan  meningkatkan  kapasitasnya,  melalui  proses  politis  
secara   sitematis,   sehingga   desa   memiliki   posisi   tawar   dan   daya   tekan   politik   yang  
signifikan  mendorong  formulasi  kebijakan  pemerintah  daerah  yang  pro  rakyat.  

Dua   hal   diatas,   kepentingan   kolektif   dan   locus   operasi,   adalah   faktor   penentu  
pembentuk   basis   pengorganisian   rakyat.   Kepentingan   kolektif,   hanya   akan   muncul  
apabila   rakyat   menyadari   akan   haknya   dalam   distribusi   sumber   daya   pembangunan  
serta   perlindungan   terhadap   hak   dimaksud.   Perlindungan   itu   mensyaratkan   adanya  
keterlibatan   dan   kontrol   efektif   rakyat   dalam   pengambilan   keputusan   atas   kebijakan  
pembangunan.   Hak   atas   dan   distribusi   sumberdaya   pembangunan,  pada  akhirnya, 
berkenaan dengan akses dan penguasaan atas sumberdaya material dan financial. Seiring dengan 
itu, menempatkan  desa  dan  antar  desa  sebagai  locus  pengorganisasian  rakyat, mensyaratkan 
konsolidasi  dan  penguatan  kelembagaan  desa  dan  antar  desa  sebagai  representasi  dan  alat 
perjuangan  rakyat.  Hal  itu  tidak  cukup  dengan membentuk  BKAD,  LPMD,  BPD  atau  lembaga‐
lembaga ad hoc sesuai kebutuhan proyek. 

PNPM‐MP, Rakyat dan Pengorganisasian Rakyat: Otokritik. 

Rakyat  sebagaimana uraian diatas, menemukan  sosoknya yang  jelas dalam  tangkapan PNPMMP, 
yaitu orang miskin  (laki‐laki dan perempuan), yang  tinggal di desa‐desa. Secara  sadar PNPM‐MP 
menghadirkan dirinya untuk memihak kepada mereka. Dengan demikian,  segala daya dan upaya 
PNPM‐MP  adalah  untuk memberikan  dan mendapatkan  kembali  hak‐hak  orang miskin  sebagai 
warga  negara  dalam  pembangunan.  Proses  memberikan  seraya  mendorong  orang  miskin 
mendapatkan  kembali  hak‐haknya  itu,  dikemas  dalam  rangkaian  kegiatan  (Penggalian  gagasan, 
Musdes,  MKP,  MAD,dan  seterusnya),  yang  disarati  dengan  nilai‐nilai  demokrasi  sebagaimana 
prinsip‐prinsip  program.  Semua  itu,  pada  hakikatnya  adalah  desain  untuk  pemebelajaran  dan 
pengorganisasian  rakyat.  PNPM‐MP  dengan  demikian  adalah  ruang  pembelajaran  dan 
pengorganisasian agar orang miskin memiliki daya untuk mendapatkan kembali hak‐haknya. 

Namun  demikian,  sampai  satu  dasawarsa  pelaksanaannya,  capaian  pembelajaran  dan 
pengorganisasian  rakyat  masih  jauh  panggang  dari  api.  Terjemahan  pengorganisasian  rakyat 
masih  sebatas mengorganisasikan  pelaku  guna memenuhi  ketentuan  program  dan  kebutuhan‐
kebutuhan teknis di lapangan. 

Para pelaku di desa  (KPMD, TPK, TPU,dll) memang terbentuk. Namun, nyaris menjadi robot yang 
menjalankan aturan dan memenuhi  kebutuhan program. Hal  itu  karena hakikat pengorgaisasian 
rakyat,  sebagaimana  diungkapkan  diatas,  lepas  dari  proses  pembentukan  dan  pengembangan 
pelaku  dimaksud.  Pelaku  diperlakukan  sebagai  organ  teknis  pelaksana  program  dalam  transaksi 
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BLM  dan DOK. Belum menjadi  kumpulan  individu  yang memiliki  kesadaran  sebagai  subjek  yang 
bertindak melakukan perubahan. (Loed) 
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Melongok  Lingkungan  Pengorganisasian  Rakyat  

Negara  
 
Salah  satu  isu  krusial  filsafat  politik  adalah  persoalan  negara.  Secara  praktis,  negara 
memang  fenomena  omni present  (serba   hadir) dalam  kehidupan manusia,   dari  lahir   sampai 
mati,  karena,  kematian  seorang warga  perlu  dicatat  dan  diadministrasikan   oleh  negara. 
Negara   adalah  asosiasi  politik  yang memiliki   hak monopol i   atas   penggunaan   kekuasaan  
dan  kekerasan  untuk  menuntut  ketaatan  warga  negara.  Hak  monopol i   i tu  berdasar  pada  
legitimasi  yang  diberikan  rakyat.  
Negara   modern,  yang  muncul  di  Inggris  pada   abad  17,  berbeda  dengan  negara   kuno  
(kerajaan‐despotik)  dalam  hal  aktualisasi  hak  atas   penggunaan  kekerasan.  Negara  kuno 
menggunakan  kekerasan  fisik  secara  langsung,   tetapi  negara  modern 
mengakualisasikannya  melalui  infrastructural  power.'  Misalnya,  negara   mempunyai  catatan 
atas   kekayaan  warganya   dan  menarik  pajak  atas  kekayaan  itu,   atau  menuntut   atas 
tuduhan  perbuatan  melanggar  hukum  (korupsi,  dll).  
 
Hubungan  negara   dengan  warganya  bukan  persoalan  sederhana.  Apakah  warga  yang 
mengontrol   negara   atau   negara   yang   mengontrol   warganya?   Bagi   Hobbes,   hubungan  
antara  negara  dengan  warganya  adalah  hubungan  antara  yang  menindas  (negara)  dengan  
yang   ditindas   (warga).  Dalam   pandangan  Hobbes,  manusia   adalah   serigala   bagi  manusia  
lainnya,   sehingga   diantara   mereka   akan   sating   menegasikan.  Agar  tidak  terjadi 
kekacauan,  maka  negara   tampil   dengan  fungsi  dasar  menjaga  ketertiban  dengan  
memonopol i   hak   untuk  menindas.  Hobbes  menggambarkan   negara   laksana   raksasa   taut  
yang  disebut  Leviathan. 
 
Secara  umum,   terdapat   tiga  pandangan  yang  menjelaskan  hakikat  hubungan  negara  dan  
warganya  (masyarakat):  pluralis, Marxis dan teori strukturasi. 
 
Pandangan  Pluralis  
 
Kaum   pluralis  berpijak   pada   tradisi   behaviorisme  yang   memusatkan   perhatiannya   pada  
perilaku   (tindakan   individu,   kelompok   sosial)   yang   dapat   diamati   dan   diukur.   Gagasan  
dasar  kaum  pluralis  adalah:  1)  Keragaman,  kekuasaan  dalam  masyarakat   terpecah‐pecah  
menjadi   beraneka   ragam   dan   menyebar.   2)   Negara   adalah   arena   tempat   berbagai  
golongan  masyarakat  (interest groups) berlaga  sesuai  kepentingannya  masing‐masing.  

 

'  Michael  Mann,  dalam  I.  Wibowo:  Negara  &  Masyarakat,  
Gramedia,  2000. 
Melalui   mekanisme   politik   tertentu,   berbagai   cara   akan   dilakukan   oleh   kelompok‐
kelompok   i tu   agar   kepentingannya   terformulasikan   menjadi   kebijakan   negara.   Karena  
itu,   bagi   kaum   pluralis,   negara   hanya   ada   sejauh   masyarakat  ada.Sebagaimana  
dikemukakan   Locke:   masyarakat  mendahului   negara.   Masyarakat  yang   menciptakan  
negara  dan  negara  harus  tunduk  kepada  masyarakat.  
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Pandangan  Marxis  

 
Kaum   Marxis   tentu   saja   merujuk   pada   pikiran   Karl   Marx,   sekalipun   pandangan   Marx  
tentang  negara  dianggap mendua. Satu  sisi Marx menyatakan negara   sebagai  serangkaian 
institusi  yang  digunakan  kaum   borjuis   untuk  menjalankan   kekuasaannya.   Negara   adalah  
komite   eksekutif   dan   alat   penindas   yang  digunakan  kelas  borjuis,  sebagaimana  
diterangkan dalam Manifesto  Komunis. Hal  itu,  mengacu pada  tesis  dasar  Marxis  ortodok,  
yaitu   determinisme  material   atas   kesadaran:   bangunan   bawah   (basis:  mode   produksi   /  
hubungan  ekonomi)  menentukan bangunan  atas   (suprastruktur:  hukum,  politik,   ideologi,  
kesadaran).   Hubungan   ekonomi   menentukan   hubungan   kelas,   yang   selanjutnya  
menentukan tindakan‐tindakan  negara.  
 
Namun,   ketika   menganalisis   rejim   Bonaparte   di   Prancis,   Marx   menyimpulkan   bahwa  
negara   tidak  selalu bisa  dipakai oleh kelas borjuis, negara memiliki otonomi  relatif. David 
Held  memberikan  jalan  keluar   dari   kemenduaan   pikiran   Marx   tersebut   dengan  
menyimpulkan   bahwa   Marx   memaksudkan   otonomi   i tu   untuk   jangka   waktu   tertentu  
atau   sementara.  Dalam   jangka   panjang,   negara   tetap   menjadi   alat   bagi   kelas   borjuis  
untuk  menindas2.  
 
Bagaimana  penindasan  itu   dilakukan  oleh  kelas   borjuis   (kapitalis)?. Gramsci memberikan 
penjelasan  dengan   memperkenalkan  konsep   hegemoni.   Dalam   pandangan   Gramsci,  
supremasi   kelompok   atau   kelas   sosial  tampil   melalui   dua   cara,  yaitu  dominasi 
(penindasan)  dan  kepemimpinan   intelektual   dan  moral   (hegemoni).   Kontrol   sosial  
dilakukan   melalui   dua   bentuk:   eksternal   dengan   menggunakan   hukuman   dan   ganjaran  
dan   internal   dengan   membentuk   keyakinan‐keyakinan   ke   dalam   norma   yang   berlaku.  
Kontrol   sosial   internal   inilah   yang   menjadi   dasar   pembentuk   hegemoni.   Dengan  
hegemoni   itu,   negara,   atas   nama   kelas   kapitalis   melakukan   penidasan   tetapi   tanpa  
menimbulkan   perasaan   tertindas.  Karena  penindasan  itu  diterima   dengan  "sukarela". Hal 
itu   dicapai  melalui  berbagai  macam  cara,  misalnya   melalui  lembag‐lembaga  masyarakat 
yang menentukan  secara  langsung maupun  tidak  langsung   struktur‐struktur   kognitif   dan  
afektif  masyarakat3.  

2 
David  Held,  dalam  I. Wibowo: Negara  &  Masyarakat,  Gramedia,  2000.  
s Heru Hendarto: Mengenal Konsep Hegemoni Gramsci, dalam Diskursus Kemasyarakatan 
dan Kemanusiaan, Gramedia,1993  

 
 
Hegemoni   Gramsci   i tu   tampaknya   sejalan   dengan   konsep   Ideological   State   Apparatus  
(ISA),yang  mewujud  melalui,   antara   lain   institusi   agama,  pendidikan,  dan   sebagainya,  
sebagaimana   dikemukakan  Althusser.  Keduanya  (hegemoni  dan  ISA)  adalah  perangkat  
yang memiliki   fungsi sama yaitu  untuk  melanggengkan  penindasan  oleh  kelas  kapitalis.  
Pandangan   kaum   pluralis   dan   Marxis   relatif   sama,   dimana   keduanya   memandang  
masyarakatlah   yang  menentukan   negara.   Tetapi   kaum  Marxis  memandang   hanya   ada  
satu   golongan   yang   menentukan  negara,  yaitu  kelas  kapitalis.  Dengan  demikian,   bagi  
kaum Marxis,  negara   bukan  arena  yang  netral,  karena   telah   dikuasai   dan  menjadi   alat  
kelas  kapitalis.  
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Teori  strukturasi  
 
Pandangan   ini   dikemukakan   oleh  Giddens  menjadi   titik   temu   yang  mendamaikan   dan  
menutupi   kekurangan   dari   pandangan   pluralis   dan  Marxis.   Pandangan   pluralis   sangat  
menekankan   pada   individu   atau   kelompok,   yang   oleh   Giddens   disebut   agensi.  
Sedangkan   kaum   Marxis   menekankan   pada   struktur   dan  mengabaikan  agensi.  Dalam 
pandangan  Giddens   (Teori  Strukturasi),  struktur   dan  agensi   tidak  dipandang  sebagai 
dualisme  (struktur dan agensi  sebagai dua  hat yang  terpisah),   tetapi  dipandang   sebagai  
dualitas,   sebagaimana   layaknya   dua   sisi   dari   satu   mata   uang.   Hubungan   antara  
keduanya   bersifat   dialektik:   hubungan   sating  mempengaruhi   yang   terjdi   secara   terus  
menerus.   Struktur   dimaksud   adalah   rules and  resources. Giddens  menjelaskan   resources 
i tu   mencakup:   authoritative   resources   (aparatus   negara)   dan   allocative   resources  
(sumber   daya  material),   yang   digunakan  untuk  produksi  dan  reproduksi  sistem  sosial. 
Sedangkan  agensi  dimaksud  adalah  individu,   tetapi   tidak   kemudian   segala   sesuatu  
terjadi  karena   intervensi  si   individu.  
 
Struktur   mempengaruhi   agensi   dalam   dua   cara:   memampukan   (enabling)   dan  
menghambat   (constraining).  Untuk menjelaskan  hal  itu,   Giddens menampilkan  bahasa  
sebagai  contoh.  Agar  bahasa   (asing)   dapat   berfungsi   sebagai   alat   kominikasi,   maka  
harus  dipelajari   kola   kata  maupun   tata  bahasanya   (rules).  Dua  hal   i tu   adalah   struktur  
yang   benar‐benar   menghambat,   karena   harus   dipelajari   dengan   susah   payah.   Tetapi  
dengan   menguasai   bahasa   dimaksud,   orang   bisa   leluasa   berkomunikasi.   Jadi,   bagi  
Giddens,  struktur  adalah  sekaligus  medium.  Sebaliknya,  agensi  mempengaruhi  struktur  
dengan   berbagai  macam   cara.   Agensi   dapat  mengabaikan,  meninggalkan,  menyiasati,  
melawan  struktur   (rules, control). Sebagai contoh, seorang buruh dapat saja menyiasati 
peraturan  tentang   jam  kerja, misalnya dengan meminta  ijin  ke  toilet dan berlama‐lama  
di  tempat  itu.  Situasi  ini  oleh  Giddens   disebut  dialectic  of  control.  Maka  titik  pusat 
perhatian  teori   strukturasi  bukan  pada   struktur  atau  agensi,  tetapi  pada   social practice, 
laku  hidup  sehari‐hari,   dimana  saja  dan  ketika  berhubungan   dengan   siapa   saja,  
mengikuti   kelenturan   sosial   sebagaimana   diungkapkan   Ortega:   peran  seseorang 
sebagai  suami,  yang  sekaligus  adalah  pejabat,  pimpinan  sebuah  organisasi,   anggota 
Rukun  Tetangga,  dan  seterusnya.  
 
Produksi  dan  reproduksi  (sistem  sosial)  adalah  juga  konsep  kunci  dalam  teori  
strukturasi.  Masyarakat  manusia  bukan  sesuatu  yang  sudah  dan  sekali  jadi,   tetapi  
diproduksi  dan  terus  menerus  direproduksi.  Artinya  sebuah  proses.  Pandangan  ini 
sejalan dengan pandangan  kaum  fenomenologis,   yang melihat manusia   sebagai   sebuah  
proses  me‐manusia,  menjadi  manusia   (being   human).   Dengan   demikian,   yang   sehari‐
hari,   rutin,   menjadi   penting   dalam   pandangan   strukturasi.   Social   practice   dimaksud  
tampaknya   bertemu   dipersimpangan   jalan   dengan   konsep   habitus   sebagaimana  
dikemukakan  Bourdieu.4  
 

Terhadap  agensi  atau  individu  pelaku  itu,  Giddens  menambahkan  dua  konsep:  reflexivity,   yaitu 
kemampuan agensi untuk mengawasi, mengontrol perilakunya sendiri, dan practical  consciousness,  
yaitu kesadaran agensi untuk melakukan tindakan sehari‐hari. Hubungan negara (struktur) dan warga ‐
masyarakat (agensi) dipandang oleh Giddens sebagai social  practice.  Dalam negara modern, dimana 
peran  negara  menyusup  keseluruh  aspek  kehidupan  warga  dan  pengawasan  oleh  negara  semakin 
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canggih,  dialectic   of   control   (pengabaian,  perlawanan)  terhadap  struktur  (rules,   negara) 
mendorong  pihak  yang  diperintah  (warga) mempengaruhi  pihak  yang memerintah  dengan  berbagai 
cara, mulai dari  tawar menawar  sampai  konflik. Konflik dimaksud muncul diseputar  citizens   right,  
yaitu hak sipil (hak atas kebebasan), hak politik dan hak ekonomi (hak untuk hidup layak). Bila hakhak itu 
tidak  terpenuhi,  maka  akan  timbul  rasa  tidak  percaya  dan  pada  tingkat  selanjutnya  negara  akan 
mengalami power deflation, sebagaimana pengalaman runtuhnya Orde Baru tahun 1998. 
 

Negara (Indonesia), Kapital dan Rakyat 
 
Kiranya diterima secara umum, bahwa  dimanapun, negara didirikan sebagai  sarana untuk 
menyelenggarakan kepentingan umum dan mewujudkan kesejahteraan segenap warga negara 
(bonumcommune).  Untuk mencapai tujuan dimaksud, negara berdasar pada legitimasi warga negara, 
membentuk sistem dan badan, guna menyelenggarakan berbagai urusan negara. Dalam sistem dan 
tatanan negara demokratik, badan penyelenggara negara dipilah menjadi : Eksekutif (Pemerintah), 
Legislatif dan Yudikatif. 
 

 

4 
 Richard Harker,Cheelen Mahar,Chris Wilkes: (habitus x Modal) + Ranah = Praktik, Pengantar 
Paling Komprehensif kepada  Pemikiran  Pierre  Bourdieu,  Jalasutra.  
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Kewajiban,  tugas dan  tanggung  jawab  negara  untuk menciptakan  kesejahteraan  rakyat,  dalam  konteks 
bernegara  Indonesia,  yaitu  keadilan  social  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia,  dilaksanakan  dengan  upaya 
pembangunan,  sebuah  konsep  yang  dikenal  negara‐negara  yang  merdeka  setelah  Perang  Dunia  II. 
Pembangunan sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat, memiliki legitimasi moral karena melekat 
pada tujuan dasar negara, dan legitimasi konstitusional, karena konstitusi negara dan berbagai peraturan 
perundangan  derivatnya  mengamanahkan  demikian.  Selain  itu,  terdapat  alasan  praktis  mengingat 
banyaknya  warga  negara  /  rakyat  yang  masih  hidup  dalam  kemiskinan.  Selain  itu,  pembangunan 
diselenggarakan atas dasar kebijakan  tertentu. Kebijakan  itu dikukuhkan dalam berbagai produk negara 
yang otoritatif ( Undang‐Undang, RPJP, RPJM, dll). Seperti apa kebijakan pembangunan itu? 
 
Pengalaman pembangunan di  Indonesia,  sejak Orde baru,  sebagaimana dipaparkan berbagai basil  kajian, 
menunjukkan praktik pembangunan yang mengikuti  jalan kapitalisme dengan mengintensifkan  integrasi 
perekonomian nasional ke dalam sistem kapitalisme global, melalui perdagangan bebas dan hutang  luar 
negeri.  Dengan  demikian,  pembangunan  lebih  melayani  kepentingan  kapital  ketimbang  pemenuhan 
amanah  konstitusi:  kesejahteraan  rakyat. Hal  itu  terlihat  dari  hampir  semua  aktivitas  yang  terkait  erat 
dengan urusan kesejahteraan rakyat. Misalnya pengelolaan berbagai industri yang mengolah sumberdaya 
alam (tambang, gas,dll). Kebijakan upah buruh lebih mementingkan pemilik kapital daripada kesejahteraan 
buruh, dan seterusnya. 
 
Seiring  dengan  itu,  sarana  yang memampukan  rakyat  dan memungkinkan  rakyat melakukan mobilitas 
vertikal  untuk merubah  nasibnya  (pendidikan),telah  terkapitalisasi  sedemikian  rupa,  sehingga  semakin 
tidak  terjangkau  oleh  rakyat.  Determinasi  kapital  telah merasuk  ke  semua  sektor  kehidupan 
dewasa  ini. Hal  itu menyebabkan  segala yang bersifat kepentingan umum ditundukkan pada 
logika kapital. Pada tingkat tertentu, praktik pembangunan dan kondisi masyarakat dewasa  
ini  di  Indonesia,  seolah  membenarkan  konsep  Marxis  orthodok,  dimana   kelas   borjuis 
dengan  kepentingan  modalnya   menggunakan  negara  (Indonesia)  sebagai  mesin  yang 
memproduksi mereka  yang  terpinggirkan  dan  tertekan  (rakyat),  dan membentuk  bangunan 
atas  (sistem  hukum,  politik,  dan  kesadaran  masyarakat)  Indonesia  atas  dasar  uang 
(material).  Pancasila  sebagai  yang  sakral,  yang  menjadi  elemen  esensial  dalam  citra 
masyarakat Durkheimian5, menjadi sejenis omong kosong belaka. 
 
Menuju Perubahan 
Dihadapkan  pada   praktik  komersialisasi  (politik   uang)  dewasa   ini,   bisakah menampilkan 
kembali  rakyat  sebagai  kekuatan  perubahan?   Kapitalisasi   dan  komersialisasi,   yang 
berlangsung  intensif   itu,   potensial  dan  terbukti   efektif  menghancurkan  kepentingan 
bersama,   seraya,  meminjam  istilah   Bergson,  menguatkan  moral  tekanan.  Uang  memiliki 
daya  goda  yang  dahsat  sehingga   kepentingan  bersama  yang  menjadi  pengikat  dan 
menyatukan  rakyat,  menjadi  rentan  dan  rapuh  dihadapan   kuasa  uang.  Rakyat  miskin 
( tentu   saja  selalu  mengalami  kelangkaan  uang),  membawa  beban  moral  hazard  karena 
kemiskinannya.  Dapat  dipahami,  bila   politik   uang  semakin  mendorong  masyarakat 
berpikir   pendek  dan  bersikap  pragmatis.  Yang  baik  (moralitas  sosial)  digusur  oleh  yang 
tampak  (uang).  Ruang  terbuka  itu  dieksploitasi   oleh  para   pelaku  kapitalisasi   politik:  
untuk mendapatkan  kekuasaan  harus  mendapat  dukungan  suara  dari  rakyat.  Dukungan 
itu didapatkan dengan  cara membeli dari  rakyat. Proses   itu potensial menampilkan elite 
pemerintah  yang  korup  dan  tidak  pro   rakyat.  Dalam  situasi  seperti  itu,   kiranya   sulit 
diharapkan terjadi gerakan rakyat menuju perubahan (penghadiran kembali yang balk). 
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Namun,   hal  itu  harus   dibaca   sebagai  tantangan  besar  utuk memperbaiki  kondisi  bangsa  
ini,  sekiranya   kata‐kata  yang  telah  disusun  menjadi  Pncasila  masih  dianggap  penting. 
Membangunkan  rakyat sebagai energi perubahan,  kiranya hanya  dapat dilakukan dengan 
membangun  kembali  kepentingan  bersama  rakyat  akan  hak‐haknya  sebagai  warga 
negara,  membangkitkan  kembali  nalar  masyarakat  akan  kerusakan  sistem  sosial  yang 
disebabkan  oleh  proses   kapitalisasi  dan  komersialisasi.  Itulah   pintu  masuk  bagi  upaya 
pengorganisasian rakyat. 
 
Relevansi Perspektif 
Gambaran  ringkas   diatas,   kiranya  menunjukkan  bahwa   proses  pengorganisasian  rakyat  
tidak  terlepas  dari  persoalan  hubungan  negara  dan  rakyat.  Dengan  demikian,  perspektif  
tertentu   yang  dipilih   untuk  membangun  pemahaman  tentang  hubungan  negara   dan 
rakyat, akan menentukan model dan  tindakan pengorganisasian  rakyat. Bagi kaun Marxis, 
sekalipun  tindakan  yang  dipilih  bukan  revolusi,  sebagaimana  telah  dinujumkan  oleh  Marx, 
hubungan negara dan rakyat akan ditempatkan pada koridor konflik secara permanen. Sedangkan 
pandangan  pluralis,  akan menempatkan  persoalan  itu  dalam  koridor  pasar  bebas  kepentingan. 
Sehingga kelompok yang unggul saja yang dapat secara efektif mempengaruhi kebijakan. Dengan 
demikian,  penting  kiranya  memandang  hubungan  negara  dan  rakyat  dengan  cara  pandang 
strukturasi,  dimana  hubungan  negara  dan  rakyat  berada  dalam  koridor  dan  tegangan  sating 
mempengaruhi anatara agensi (rakyat) dan negara (struktur, rules). 
 
Pengorganisasian  rakyat,  dalam  perspektif  struturasi,  kiranya  dibaca  sebagai  upaya  dan  proses 
mendorong, menghimpun, menggerakkan potensi dan daya  rakyat untuk mengembangkan social 
practice, yaitu berbagai tindakan atas dasar reflexivity dan kesadaran untuk bertindak keseharian 
dalam  urusan  publik  (pengambilan  keputusan,  pengawasan,  pertanggungjawaban,  dll),  sebagai 
sarana untuk meningkatkan posisi tawar rakyat.  
 

5  
Johanes Supriyono: Paradigma kultural masyarakat Durkheimian, dalam Mudji Sutrisno & Hendar 
Putranto (Ed), Teori‐Teori Kebudayaan, Kanisius,  2005. 
 
Bersamaan dengan itu, pengorganisasian rakyat menjadi proses mendayagunakan dinamika yang 
terjadi sebagai ruangruang dialectic of control. Pengorganisasian rakyat, dengan demikian menjadi 
proses meningkatkan daya tekan politik rakyat. Ujungnya adalah rakyat memiliki keberdayaan 
untuk melakukan negosiasi kepentingan yang berbasis pada dan untuk pemenuhan hak‐haknya: 
cumber berbagai konflik, sebagaimana ditegaskan teori strukturasi. (toed)



 
BAHAN DISKUSI KELOMPOK 
 
• Bagaimana bentuk peningkatan kapasitas perempuan dalam: 

o Pendidikan 
o Kesehatan  
o Lingkungan 
o Kebutuhan khusus perempuan  

• Pengorganisasian kelompok perempuan : 
o Perkuatan kelompok dan jejaring kelompok perempuan 
o Pengembangan jejaring untuk mengakses sumber daya: 
‐  Pemilik/pengontrol sumber daya pembangunan 
‐ Kesempatan  dan  keterampilan  untuk mengakses  data  dan  informasi  yang  dibutuhkan  dan 
memanfaatkannya. 

• Manfaat kerjasama dalam/antar kelompok. 
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