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Pendekatan Bantuan Teknis

 Biasanya melibatkan pengiriman program layanan ke area 

lokal oleh beberapa lembaga atau organisasi 

 Seringkali pendekatan “top-down” yang melibatkan 

penggunaan para ahli

 Fokus utamanya adalah pada tugas yang akan dilakukan 

 Asumsikan bahwa jawaban untuk masalah masyarakat 

dapat diterima secara ilmiah

 Jika penduduk ingin berpartisipasi, mereka harus 

mempelajari dan memahami banyak informasi yang 

kompleks 

 Warga lokal didefinisikan sebagai konsumen dari 

pembangunan tersebut - bukan peserta di dalamnya 

 Pengusaha model bantuan teknis yang paling sering adalah 

pemerintah



Pendekatan konflik 
 Fokus utama adalah pada penggunaan yang disengaja atau 

penciptaan konfrontasi dengan penyelenggara profesional • Tujuannya 
adalah untuk mendistribusikan listrik 

 Sebuah alat pengorganisasian utama adalah untuk menghadapi 
kekuatan-kekuatan dilihat sebagai memblokir upaya untuk 
memecahkan masalah 

 Dalam pendekatan ini, ada dalam suatu kecurigaan terhadap mereka 
yang memiliki kekuatan komunitas formal

Pendekatan Swadaya 

 Penekanan pada proses - orang dalam komunitas bekerja bersama 

untuk mencapai keputusan kelompok dan mengambil tindakan 

untuk meningkatkan komunitas mereka 

 Berdasarkan prinsip bahwa orang dapat berkolaborasi dalam suatu 

komunitas untuk menyediakan kebutuhan dan layanan penting • 

Proses lebih penting daripada tugas atau tujuan tertentu

 Ingin melembagakan proses perubahan berdasarkan pada 

membangun lembaga masyarakat dan memperkuat hubungan 

masyarakat, daripada untuk mencapai tujuan tertentu



Contoh pendekatan swadaya

 Memperkuat dan memperluas kelompok pemimpin di tingkat lokal 

 Memfasilitasi pelatihan kerja dan kegiatan pelatihan ulang 

 Meningkatkan kapasitas pejabat pemerintah daerah 

 Menyediakan informasi yang diperlukan untuk membantu memfasilitasi 

pengambilan keputusan yang baik (seperti seperti penilaian kebutuhan, 

survei, data sosial ekonomi)

Pendekatan Aset

 Analisis empiris tentang kemiskinan bertujuan  untuk mendefinisikan, 

mengukur atau menemukan siapa yang miskin.

 pengukuran kemiskinan bergantung pada rumah tangga data 

pengeluaran (atau pendapatan) dari satu titik waktu

 pendekatan alternatif untuk mengukur kemiskinan (Slide 5)



Pendekatan alternatif 

untuk pengukuran 

kemiskinan

Dinamika Garis 

kemiskinan aset



Garis Kemiskinan Aset dan Ukuran Struktural Kemiskinan

 Menggunakan Garis Kemiskinan  Aset untuk Mengurai Transisi Kemiskinan

Pendapatan periode tunggal dan garis 
kemiskinan aset

kemiskinan Aset dengan beragam pilihan 

mata pencaharian



6 Strategi Pemberdayaan untuk Masyarakat 

Berpenghasilan rendah

 Mobilisasi massa; bertujuan untuk menciptakan atau menentang perubahan 

dengan mengumpulkan individu di sekitar masalah.

 Tindakan sosial; bertujuan untuk memberdayakan warga dalam membangun 

organisasi di tingkat lokal.

 Partisipasi warga negara; bertujuan untuk mewakili dan melibatkan masyarakat 

dalam perencanaan kebijakan lembaga dan implementasi program.

 Advokasi Publik; bertujuan untuk mengimbangi pluralisme yang tidak sempurna 

dengan memajukan kepentingan orang miskin, minoritas, perempuan, dan 

kelompok tradisional yang kurang kuat lainnya.

 Pendidikan masyarakat ; bertujuan untuk meningkatkan kesadaran kritis dan 

mengembangkan kapasitas seputar kesadaran akan keprihatinan masyarakat 

bersama.

 Pengembangan masyarakat adalah proses di mana orang mengembangkan 

program, layanan, atau sumber daya yang responsif terhadap kebutuhan di 

tingkat masyarakat.



Asumsi Pemberdayaan Masyarakat

Asumsi

Referensi

 Pemberdayaan adalah proses dimana orang meningkatkan kontrol atas 

kehidupan mereka; 

 Komunitas adalah unit solusi untuk masalah sosial; 

 Organisasi adalah kendaraan untuk menyatukan individu dan 

mengambil tindakan kolektif; dan 

 Praktisi dapat membantu masyarakat merencanakan dan mengatur 

perubahan
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