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UU No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta 
Fungsi dan Sifat Hak Cipta Pasal 2 
1. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau 

pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau 
memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis 
setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi 
pembatasan menurut peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 

Hak Terkait Pasal 49 
1. Pelaku memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin 

atau melarang pihak lain tanpa persetujuannya 
membuat, memperbanyak, atau menyiarkan rekaman 
suara dan /atau gambar pertunjukannya. 

Sanksi Pelanggaran Pasal 72 
1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan 

perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) 
atau pasal 49 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara 
masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan /atau 
denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), 
atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan 
/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima 
miliar rupiah). 

2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, 
mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan 
atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1), dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 5 (lima) tahun dan /atau denda 
paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) 
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Kata Pengantar 

 

 ِبْسِم الّلِه الرَّْحَمِن الرَِّحْيمِ 

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT  atas taufik serta 

hidayah-Nya, sehigga kami dapat menyelesaikan buku ini 

dengan baik. Tak lupa shalawat serta salam kami hadiahkan 

kepada Nabi Muhammad SAW atas keikhlasannya mengemban 

misi memperbaiki akhlak, membawa manusia dari alam 

kegelapan menuju alam yang lebih baik, terang benderang. Buku  

ini disusun sebagai bentuk Kuliah Pengabdian Masyarakat 

(KPM). Kemudian, terima kasih kami sampaikan kepada: 

1. Allah SWT yang telah memberikan segalanya dalam 

kehidupan ini, dan juga kepada kedua Orang Tua kami yang 

tidak henti-hentinya memberikan doa, saran, serta motivasi 

yang sangat kami butuhkan dalam hidup kami. 

2. Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag selaku Rektor IAIN Metro. 

3. Drs. H. Zuhairi, M.Pd selaku ketua LP2M yang telah 

memberikan bimbingan.  

4. Santoso Budi Wahono selaku Kepala Desa Sadar Sriwijaya 

yang telah memberikan bimbingan, arahan dan dukungan 

baik moril maupun spiritual. 
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5. Teman-teman kelompok KPM IAIN Metro yang telah 

memberikan motivasi dan dukungan dalam penyelesaian 

buku ini. 

Buku ini membahas tentang Program Kerja yang telah 

dilaksanakan dan dipilih untuk menjadi bahan laporan dan 

kajian, semoga berguna untuk menjadi pedoman dalam 

melaksanakan kegiatan KPM selanjutnya. Buku ini disajikan 

secara sistematik, sehingga mempermudah untuk 

mempelajarinya. 

Akhir kata, tiada gading yang tak retak, demikian pula 

dengan buku ini yang masih ada kesalahan. Oleh karena itu, 

diharapkan kritik dan saran yang membangun tetap kami 

nantikan demi kesempurnaan buku ini. 

 Sadar Sriwijaya, Maret 2018 

 

 

                   Penyusun  
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Epilog 

 

Kepala Desa Sadar Sriwijaya  (Santoso Budi Wahono) 

Peserta KPM IAIN Metro di desa Sadar Sriwijaya ada  

ramah dan juga santun. Kinerja 

dari KPM IAIN Metro bagus 

akhlaknya bagus dan program 

kerjanya nyata. Aktif dalam 

kegiatan keagamaan seperti 

pengajian rutin, yasinan dan 

mengajar TPA. Sosialisasi ke sekolah-sekolah dan juga sering 

membantu di Balai Desa. Program yang mereka berikanpun 

sesuai harapan masyarakat desa seperti memotivasi kembali 

Risma yang telah lama vacuum. Mereka juga memberikan 

pengalaman kepada kami masyarakat desa terutama kepada 

anak-anak dan remaja dan memiliki program yang memotivasi 

juga bagi masyarakat desa. 

Untuk Mahasiswa KPM selamat kembali ke Kampus 

tercinta selamat  berjuang demi masa depan, raih cita-cita 

setinggi langit. Jadikan setiap kritikan yang baik atau buruk dari 

orang lain untuk memotivasi diri. Percaya pada diri sendiri 

bahwa kalian bisa menjadi yang terbaik dan bisa melakukan 

sesuatu yang kalian inginkan. Terima kasih atas pengalaman 

yang telah diberikan. 
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Tokoh Pemuda Desa Sadar Sriwijaya (Ahmad Tabiin) 

Peserta KPM IAIN 

Metro di desa Sadar Sriwijaya 

merasakan ada di tengah-tengah 

keluarga baru. Perbedaan di mana 

masing-masing yang ingin terlihat 

menonjol dapat terhapuskan 

dengan kebersamaan hingga kegitan KPM berakhir. KPM ini 

juga memiliki kepribadian yang  baik, ramah, dan juga santun. 

Mereka sangat baik dalam bergaul dan dapat menjadi panutan 

bagi pemuda-pemuda yang berada di desa. Mereka juga dapat 

mengaplikasikan ilmu yang telah mereka pelajari di kampus 

kepada masyarakat baik orang tua, dewasa maupun anak-anak. 

Pengalaman baru dengan lingkungan dan manusia serta cuaca 

yang berbeda menjadikan seluruh anggota KPM mengerti akan 

kehidupan yang dialami di luar keluarga kalian semua. 

Untuk teman-teman KPM. Saya ucapkan terima kasih 

atas kerjasama dan dan segala bantuanya, kalian telah berhasil 

memberikan yang terbaik untuk desa kami tercinta yaitu Sadar 

Sriwijaya. Sukses terus untuk kalian semua semoga kalian dapat 

menjadi penerus bangsa yang baik dan bisa membanggakan 

Khususnya untuk orang tua kalian dan dalam kehidupan 

masyarakat. 
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Dari Kami  

 

 

“Menyatukan berbagai sifat dan membuang ego masing-masing untuk 

hidup dalam satu kesatuan yang solid adalah pelajaran awal untuk hidup 

bersosialisasi di manupun kita berada” 

-Dwi Ratnasari- 

 

“Merasa bangga bisa menjadi bagian dari masyarakat desa Sadar 

Sriwijaya yang kesehariannya masih menjunjung tinggi nilai gotong royong 

dan keramahan masyarakat yang membuat hati Damai” 

-Wahid Riska Susanto- 

 

“Jika takjub dengan alam semesta jangan lupa takjub dengan Dzat 

Pencipta. Pencipta desa yang indah, desa yang damai desa Sadar 

Sriwijaya” 

-Riska Oktavia- 

 

“Ini bukan seberapa pintar kamu berteori tapi kerja nyata 

bermasyarakat dalam mengabdi penuh dengan keikhlasan, lalu pulang 

dengan sebuah penghargaan kemudian dikenang dengan penuh 

kebanggaan” 

-Nur Idhofi Rahmad- 
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“Kami lebih baik kehilangan materi (berupa uang dan tenaga) daripada 

harus merelakan mata saya untuk melihat hancurnya generasi masa 

depan Desa Sadar Sriwijaya” 

-Arif Hasbullah- 

 

“There comes  a time in life when you walk away from all the drama, and 

the people who create it. Surround yourself with people who make you 

laugh, forget the bad, and focus on the good. Life is too short to be anything 

but happy. Falling down is part of life. Getting back up is living.” 

-Deni Chania Holiso- 
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“Bagi kami, tidak ada manusia yang terlahir tanpa karunia, 

karena Allah tidak sepelit itu. Sudah tugas kami sebagai 

Mahasiswa untuk memberdayakan potensi Masyarakat Desa 

Sadar Sriwijaya menuju Sadar Berdikari “ 

-KPM Sadar Sriwjaya Squad 2018- 
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Konsep Pemberdayaan Masyarakat 

 

 

Pemberdayaan sebagai proses mengembangkan, 

memandirikan, menswadayakan, memperkuat posisi tawar 

masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan 

di segala bidang dan sektor kehidupan. Konsep pemberdayaan 

(masyarakat desa) dapat dipahami juga dengan dua cara 

pandang. Pertama, pemberdayaan dimaknai dalam konteks 

menempatkan posisi berdiri masyarakat. Posisi masyarakat 

bukanlah obyek penerima manfaat (beneficiaries) yang tergantung 

pada pemberian dari pihak luar seperti pemerintah, melainkan 

dalam posisi sebagai subyek (agen atau partisipan yang 

bertindak) yang berbuat secara mandiri. Berbuat secara mandiri 

bukan berarti lepas dari tanggungjawab negara. Pemberian 

layanan publik (kesehatan, pendidikan, perumahan, transportasi 

dan seterusnya) kepada masyarakat tentu merupakan tugas 

(kewajiban) negara secara given. Masyarakat yang mandiri sebagai 

partisipan berarti terbukanya ruang dan kapasitas 

mengembangkan potensi-kreasi, mengontrol lingkungan dan 

sumberdayanya sendiri, menyelesaikan masalah secara mandiri, 

dan ikut menentukan proses politik di ranah negara. Masyarakat 

ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan dan 

pemerintahan. Permendagri RI Nomor 7 Tahun 2007 tentang 
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Kader Pemberdayaan Masyarakat, dinyatakan bahwa 

pemberdayaan masyarakat adalah suatu strategi yang digunakan 

dalam pembangunan masyarakat sebagai upaya untuk 

mewujudkan kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Pasal 1, ayat (8) ). Inti 

pengertian pemberdayaan masyarakat merupakan strategi untuk 

mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat. 

Pemberdayaan yang diadaptasikan dari istilah 

empowerment berkembang di Eropa mulai abad pertengahan, 

terus berkembang hingga diakhir 70-an, 80-an, dan awal 90-an. 

Konsep pemberdayaan tersebut kemudian mempengaruhi teori-

teori yang berkembang belakangan. Definisi tersebut di atas 

mengartikan konsep pemberdayaan (empowerment) sebagai upaya 

memberikan otonomi, wewenang, dan kepercayaan kepada 

setiap individu dalam suatu organisasi, serta mendorong mereka 

untuk kreatif agar dapat menyelesaikan tugasnya sebaik 

mungkin. Di sisi lain Paul mengatakan bahwa pemberdayaan 

berarti pembagian kekuasaan yang adil sehingga meningkatkan 

kesadaran politis dan kekuasaan pada kelompok yang lemah 

serta memperbesar pengaruh mereka terhadap proses dan hasil-

hasil pembangunan. Sedangkan konsep pemberdayaan menurut 

Friedman dalam hal ini pembangunan alternatif menekankan 

keutamaan politik melalui otonomi pengambilan keputusan 

untuk melindungi kepentingan rakyat yang berlandaskan pada 

sumberdaya pribadi, langsung melalui partisipasi, demokrasi dan 

pembelajaran sosial melalui pengamatan langsung. 
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Jika dilihat dari proses operasionalisasinya, maka ide 

pemberdayaan memiliki dua kecenderungan, antara lain: 

pertama, kecenderungan primer, yaitu kecenderungan proses 

yang memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, 

kekuatan, atau kemampuan (power) kepada masyarakat atau 

individu menjadi lebih berdaya. Proses ini dapat dilengkapi pula 

dengan upaya membangun asset material guna mendukung 

pembangunan kemandirian mereka melalui organisasi; dan 

kedua, kecenderungan sekunder, yaitu kecenderungan yang 

menekankan pada proses memberikan stimulasi, mendorong 

atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau 

keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan 

hidupnya melalui proses dialog. Dua kecenderungan tersebut 

memberikan (pada titik ekstrem) seolah berseberangan, namun 

seringkali untuk mewujudkan kecenderungan primer harus 

melalui kecenderungan sekunder terlebih dahulu. 

Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep 

pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. 

Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni 

yang bersifat people centred, participatory, empowering, and sustainable. 

Konsep ini lebih luas dari hanya semata-mata memenuhi 

kebutuhan dasar (basic needs) atau menyediakan mekanisme 

untuk mencegah proses pemiskinan lebih lanjut (safety net), yang 

pemikirannya belakangan ini banyak dikembangkan sebagai 

upaya mencari alternatif terhadap konsep-konsep pertumbuhan 

di masa yang lalu. Konsep ini berkembang dari upaya banyak 



│Gelora Pemuda Sadar Sriwijaya   

 

5 

 

ahli dan praktisi untuk mencari apa yang antara lain oleh 

Friedman (1992) disebut sebagai alternative development, yang 

menghendaki inclusive democracy, appropriate economic growth, gender 

equality and intergenerational equaty. 

Dalam upaya memberdayakan masyarakat dapat dilihat 

dari tiga sisi, yaitu pertama, menciptakan suasana atau iklim yang 

memungkinkan potensi masyarakat berkembang (enabling). 

Disini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, 

setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. 

Artinya, tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya, 

karena jika demikian akan sudah punah. Pemberdayaan adalah 

upaya untuk membangun daya itu, dengan mendorong, 

memotivasikan, dan membangkitkan kesadaran akan potensi 

yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. 

Kedua, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki 

masyarakat (empowering). Dalam rangka ini diperlukan langkah-

langkah lebih positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan 

suasana. Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata, dan 

menyangkut penyediaan berbagai masukan (input), serta 

pembukaan akses ke dalam berbagai peluang (opportunities) yang 

akan membuat masyarakat menjadi berdaya. Pemberdayaan 

bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat, 

tetapi juga pranata-pranatanya. Menanamkan nilai-nilai budaya 

modern, seperti kerja keras, hemat, keterbukaan, dan 

kebertanggungjawaban adalah bagian pokok dari upaya 

pemberdayaan ini. Demikian pula pembaharuan institusi-
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institusi sosial dan pengintegrasiannya ke dalam kegiatan 

pembangunan serta peranan masyarakat di dalamnya. Hal 

terpenting di sini adalah peningkatan partisipasi rakyat dalam 

proses pengambilan keputusan yang menyangkut diri dan 

masyarakatnya. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat amat 

erat kaitannya dengan pemantapan, pembudayaan, pengamalan 

demokrasi. 

Ketiga, memberdayakan mengandung pula arti 

melindungi. Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang 

lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena 

kekurangberdayaan dalam menghadapi yang kuat. Oleh karena 

itu, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat 

mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat. 

Melindungi tidak berarti mengisolasi atau menutupi dari 

interaksi, karena hal itu justru akan mengerdilkan yang kecil dan 

melunglaikan yang lemah. Melindungi harus dilihat sebagai 

upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak 

seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah. 

Pemberdayaan masyarakat bukan membuat masyarakat menjadi 

makin tergantung pada berbagai program pemberian (charity). 

Karena, pada dasarnya setiap apa yang dinikmati harus 

dihasilkan atas usaha sendiri (yang hasilnya dapat dipertikarkan 

dengan pihak lain). Dengan demikian tujuan akhirnya adalah 

memandirikan masyarakat, memampukan, dan membangun 

kemampuan untuk memajukan diri ke arah kehidupan yang 

lebih baik secara berkesinambungan. 
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Tujuan pemberdayaan masyarakat adalah 

memampukan dan memandirikan masyarakat terutama dari 

kemiskinandanketerbelakangan/kesenjangan/ketidakberdayaan. 

Kemiskinan dapat dilihat dari indikator pemenuhan kebutuhan 

dasar yang belum mencukupi/layak. Kebutuhan dasar itu, 

mencakup pangan, pakaian, papan, kesehatan, pendidikan, dan 

transportasi. Sedangkan keterbelakangan, misalnya produktivitas 

yang rendah, sumberdaya manusia yang lemah, terbatasnya 

akses pada tanah padahal ketergantungan pada sektor pertanian 

masih sangat kuat, melemahnya pasar-pasar lokal/tradisional 

karena dipergunakan untuk memasok kebutuhan perdagangan 

internasional. Dengan perkataan lain masalah keterbelakangan 

menyangkut struktural (kebijakan) dan kultural. 

Ada beberapa strategi yang dapat menjadi 

pertimbangan untuk dipilih dan kemudian diterapkan dalam 

pemberdayaan masyarakat: 

 

1. Menciptakan Iklim, Memperkuat Daya, dan 

Melindungi 

Dalam upaya memberdayakan masyarakat dapat dilihat 

dari tiga sisi, yaitu pertama menciptakan suasana atau iklim yang 

memungkinkan potensi masyarakat berkembang (enabling). Di 

sini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, 

setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan.  

Kedua, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki 

masyarakat (empowering). Dalam rangka pemberdayaan ini, upaya 
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yang amat pokok adalah peningkatan taraf pendidikan, dan 

derajat kesehatan, serta akses ke dalam sumber-sumber 

kemajuan ekonomi seperti modal, teknologi, informasi, 

lapangan kerja, dan pasar. Masukan berupa pemberdayaan ini 

menyangkut pembangunan prasarana dan sarana dasar fisik, 

seperti irigasi, jalan, listrik, maupun sosial seperti sekolah dan 

fasilitas pelayanan kesehatan, yang dapat dijangkau oleh 

masyarakat pada lapisan paling bawah, serta ketersediaan 

lembaga-lembaga pendanaan, pelatihan, dan pemasaran di 

perdesaan, di mana terkonsentrasi penduduk yang 

keberdayaannya amat kurang. Untuk itu, perlu ada program 

khusus bagi masyarakat yang kurang berdaya, karena program-

program umum yang berlaku tidak selalu dapat menyentuh 

lapisan masyarakat ini. Pemberdayaan bukan hanya meliputi 

penguatan individu anggota masyarakat, tetapi juga pranata-

pranatanya. Menanamkan nilai-nilai budaya modern, seperti 

kerja keras, hemat, keterbukaan, dan kebertanggungjawaban 

adalah bagian pokok dari upaya pemberdayaan ini. Demikian 

pula pembaharuan institusi-institusi sosial dan 

pengintegrasiannya ke dalam kegiatan pembangunan serta 

peranan masyarakat di dalamnya. Hal terpenting di sini adalah 

peningkatan partisipasi rakyat dalam proses pengambilan 

keputusan yang menyangkut diri dan masyarakatnya. Oleh 

karena itu, pemberdayaan masyarakat amat erat kaitannya 

dengan pemantapan, pembudayaan, pengamalan demokrasi. 
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Ketiga, memberdayakan mengandung pula arti 

melindungi. Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang 

lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena 

kekurangberdayaan dalam menghadapi yang kuat. Oleh karena 

itu, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat 

mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat. 

Melindungi tidak berarti mengisolasi atau menutupi dari 

interaksi, karena hal itu justru akan mengerdilkan yang kecil dan 

melunglaikan yang lemah. Melindungi harus dilihat sebagai 

upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak 

seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah. 

Pemberdayaan masyarakat bukan membuat masyarakat menjadi 

makin tergantung pada berbagai program pemberian (charity). 

Karena, pada dasarnya setiap apa yang dinikmati harus 

dihasilkan atas usaha sendiri (yang hasilnya dapat dipertikarkan 

dengan pihak lain). Dengan demikian tujuan akhirnya adalah 

memandirikan masyarakat, memampukan, dan membangun 

kemampuan untuk memajukan diri ke arah kehidupan yang 

lebih baik secara berkesinambungan. 

 

2. Pembangunan Masyarakat Desa 

Pembangunan desa merupakan program yang selalu 

digembor-gemborkan oleh pemerintah. Baik pemerintah pusat 

maupun daerah, mulai dari bedol desa sampai dana desa yang 

bermiliaran rupiah. Pemerintah di negara-negara berkembang 

termasuk Indonesia telah mencanangkan berbagai macam 
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program pedesaan, yaitu pembangunan pertanian, industrialisasi 

pedesaan, pembangunan masyarakat desa terpadu, dan strategi 

pusat.1  

Program pembangunan pertanian, merupakan program 

untuk meningkatkan output dan pendapatan para petani. Juga 

untuk menjawab keterbatasan pangan di pedesaan, bahkan 

untuk memenuhi kebutuhan dasar industri kecil dan 

kerumahtanggaan, serta untuk memenuhi kebutuhan ekspor 

produk pertanian bagi negara maju. Program industrialisasi 

pedesaan, tujuan utamanya untuk mengembangkan industri 

kecil dan kerajinan. Pengembangan industrialisasi pedesaan 

merupakan alternative menjawab persoalan semakin sempitnya 

rata-rata pemilikan dan penguasaan lahan dan lapangan kerja di 

pedesaan. Program pembangunan masyarakat terpadu, tujuan 

utamanya untuk meningkatkan produktivitas, memperbaiki 

kualitas hidup penduduk dan memperkuat kemandirian. Ada 

enam unsur dalam pembangunan masyarakat terpadu, yaitu: 

pembangunan pertanian dengan padat karya, memperluas 

kesempatan kerja, intensifikasi tenaga kerja dengan industri 

kecil, mandiri dan meningkatkan partisipasi dalam pengambilan 

keputusan, mengembangkan perkotaan yang dapat mendukung 

pembangunan pedesaan, membangun kelembagaan yang dapat 

melakukan koordinasi proyek multisektor. Selanjutnya program 

strategi pusat pertumbuhan, merupakan alternatif untuk 

                                                 
1 Cholisin, Pemberdayaan Masyarakat, Paper Disampaikan Pada Gladi 

Manajemen Pemerintahan Desa Bagi Kepala Bagian/Kepala Urusan Hasil 
Pengisian Tahun 2011 Di Lingkungan Kabupaten Sleman, 19-20 Desember 
2011 
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menentukan jarak ideal antara pedesaan dengan kota, sehingga 

kota benar-benar berfungsi sebagai pasar atau saluran distribusi 

hasil produksi. Cara yang ditempuh adalah membangun pasar di 

dekat desa. Pasar ini difungsikan sebagai pusat penampungan 

hasil produksi desa, dan pusat informasi tentang hal-hal 

berkaitan dengan kehendak konsumen dan kemampuan 

produsen. Pusat pertumbuhan diupayakan agar secara social 

tetap dekat dengan desa, tetapi secara eknomi mempunyai 

fungsi dan sifat-sifat seperti kota. 

Senada dengan program pembangunan pedesaan, J. 

Nasikun mengajukan strategi yang meliputi: startegi 

pembangunan gotong-royong, strategi pembangunan teknikal – 

profesional, strategi konflik, strategi pembelotan kultural. 

Strategi gotong royong merupakan upaya melihat masyarakat 

sebagai sistem sosial. Artinya masyarakat terdiri dari atas bagian-

bagian yang saling kerjasama untuk mewujudkan tujuan 

bersama. Gotong royong dipercaya bahwa perubahan-

perubahan masyarakat, dapat diwujudkan melalui partisipasi 

luas dari segenap komponen dalam masyarakat. Prosedur dalam 

gotong royong bersifat demokratis, dilakukan diatas kekuatan 

sendiri dan kesukarelaan. 

Strategi pembangunan teknikal – profesional dalam 

memecahkan berbagai masalah kelompok masyarakat dengan 

cara mengembangkan norma, peranan, prosedur baru untuk 

menghadapi situasi baru yang selalu berubah. Dalam strategi ini 

peranan agen–agen pembaharuan sangat penting. Peran yang 
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dilakukan agen pembaharuan terutama dalam menentukan 

program pembangunan, menyediakan pelayanan yang 

diperlukan, dan menentukan tindakan yang diperlukan dalam 

merealisasikan program pembangunan tersebut. Agen 

pembaharuan merupakan kelompok kerja yang terdiri atas 

beberapa warga masyarakat yang terpilih dan dipercaya untuk 

menemukan cara –cara yang lebih kreatif sehingga hambatan –

hambatan dalam pelaksanaan program pembangunan dapat 

diminimalisir. 

Strategi konflik merupakan upaya melihat dalam 

kehidupan masyarakat dikuasasi oleh segelintir orang atau 

sejumlah kecil kelompok kepentingan tertentu. Oleh karena itu, 

strategi ini menganjurkan perlunya mengorganisir lapisan 

penduduk miskin untuk menyalurkan permintaan mereka atas 

sumber daya dan atas perlakuan yang lebih adil dan lebih 

demokratis. Strategi konflik menaruh tekanan perhatian pada 

perubahan oraganisasi dan peraturan (struktur) melalui 

distribusi kekuasaan, sumber daya dan keputusan masyarakat. 

Strategi pembelotan kultural merupakan upaya menekankan 

pada perubahan tingkat subyektif individual, mulai dari 

perubahan nilai-nilai pribadi menuju gaya hidup baru yang 

manusiawi. Yaitu gaya hidup cinta kasih terhadap sesama dan 

partisipasi penuh komunitas orang lain. Dalam bahasa Pancasila 

adalah humanis-relegius. Strategi ini merupakan reaksi 

(pembelotan) terhadap kehidupan masyarakat modern industrial 
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yang betrkembang berlawanan dengan pengembangan potensi 

kemanusiaan. 

Permendagri RI Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader 

Pemberdayaan Masyarakat, dalam konsiderannya menyatakan 

bahwa dalam rangka penumbuhkembangan, penggerakan 

prakarsa dan partisipasi masyarakat serta swadaya gotong 

royong dalam pembangunan di desa dan kelurahan perlu 

dibentuk Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa. Lebih lanjut 

dinyatakan bahwa Kader Pemberdayaan Masyarakat merupakan 

mitra Pemerintahan Desa dan Kelurahan yang diperlukan 

keberadaan dan peranannya dalam pemberdayaan masyarakat 

dan pembangunan partisipatif di Desa dan Kelurahan. Adapun 

peran Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) intinya adalah 

mempercepat perubahan (enabler), perantara (mediator), pendidik 

(educator), perencana (planer), advokasi (advocation), aktivis (activist) 

dan pelaksana teknis (technisi roles) (lihat Pasal 10 Permendagri 

RI No.7 Tahan 2007). Dengan demikian dapat dinyatakan 

bahwa Permendagri tersebut, tampaknya dalam strategi 

pemberdayaan masyarakat dapat dinyatakan sejalan dengan 

Strategi pembangunan teknikal– profesional. 

Pemberdayaan masyarakat bisa dilakukan oleh banyak 

elemen mulai dari pemerintah, perguruan tinggi, lembaga 

swadaya masyarakat, pers, partai politik, lembaga donor, aktor-

aktor masyarakat sipil, atau oleh organisasi masyarakat lokal 

sendiri. Birokrasi pemerintah tentu saja sangat strategis karena 

mempunyai banyak keunggulan dan kekuatan yang luar biasa 
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ketimbang unsur-unsur lainnya: mempunyai dana, aparat yang 

banyak, kewenangan untuk membuat kerangka legal, kebijakan 

untuk pemberian layanan publik, dan lain-lain. Proses 

pemberdayaan bisa berlangsung lebih kuat, komprehensif dan 

berkelanjutan bila berbagai unsur tersebut membangun 

kemitraan dan jaringan yang didasarkan pada prinsip saling 

percaya dan menghormati. Dalam hal pada setiap desa telah 

terbentuk KPM, maka kemitraan KPM dan pemerintahan desa 

perlu didorong untuk bersama-sama melakukan pemberdayaan 

masyarakat. Ketika kemitraan mampu mendorong percepatan 

kemapanan ekonomi masyarakat, berfungsi secara efektif 

pemerintahan desa (sistem politik lokal), keteladanan 

pemimpim (elit lokal), dan partisipasi aktif masyarakat, maka 

kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan 

akan dapat terwujud. 

Menurut Sumodiningrat pemberdayaan tidak bersifat 

selamanya, melainkan sampai target masyarakat mampu untuk 

mandiri, meski dari jauh di jaga agar tidak jatuh lagi. Dilihat dari 

pendapat tersebut berarti pemberdayaan melalui suatu masa 

proses belajar hingga mencapai status mandiri, meskipun 

demikian dalam rangka mencapai kemandirian tersebut tetap 

dilakukan pemeliharaan semangat, kondisi dan kemampuan 

secara terus menerus supaya tidak mengalami kemunduran lagi. 

Sebagaimana disampaikan dimuka bahwa proses belajar dalam 

rangka pemberdayaan masyarakat akan berlangsung secara 
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bertahap. Tahap - tahap yang harus dilalui tersebut adalah 

meliputi:  

1. Tahap penyadaran dan tahap pembentukan perilaku 

menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa 

membutuhkan kapasitas diri. 

2. Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan 

pengetahuan, kecakapan keterampilan agar terbuka 

wawasan dan memberikan keterampilan dasar sehingga 

dapat mengambil peran di dalam pembangunan. 

3. Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan 

keterampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan 

kemampuan inovatif untuk mengantarkan pada 

kemandirian. 
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Prinsip Pemberdayaan 

 

 

Pemberdayaan bagian dari upaya mendorong 

masyarakat untuk lebih meningkatkan produktifitas dalam 

kehidupan harus didasari prinsip-prinsip yang relevan. Prinsip-

prinsip ini yang akan menjadi acuan dalam pelaksanaan 

pemberdayaan. Prinsip yang dasar tentang pemberdayaan agar 

dapat mewujudkan masyarakat yang berdaya yaitu:  

 

1. Penyadaran 

Dalam rangka memajukan atau melakukan sesuatu, 

seseorang harus dibangunkan dari tidurnya. Maksudnya adalah 

masyarakat diberi stimulus agar dapat bangkit dari 

keengganannya yang kecendrungan dalam kehidupannya sehari-

hari yang tidak memikirkan masa depannya. Keasyikan untuk 

menikmati zona nyaman dapat berdampak hilangnya daya kritis 

dan kreatifitas masyarakat. Oleh karnanya perlu usaha yang 

taktis dalam menyadarkan masyarakat. Penyadaran adalah usaha 

untuk membangkitkan masyarakat secara keseluruhan menjadi 

sadar bahwa mereka mempunyai tujuan-tujuan dan masalah-

masalah. Masyarakat yang sadar juga mulai menemukan 

peluang-peluang dan memanfaatkannya, menemukan sumber 

daya-sumber daya yang ada di tempat itu yang barangkali 
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sampai saat ini tak pernah dipikirkan orang. Masyarakat yang 

sadar menjadi semakin tajam dalam mengetahui apa yang 

sedang terjadi baik di dalam maupun diluar masyarakatnya. 

Masyarakat menjadi mampu merumuskan kebutuhan-kebutuh 

dan aspirasinya. 

 

2. Pelatihan 

Pelatihan merupakan bagian dari usaha dengan 

memberikan pembekalan-pembekalan berupa kerja-kerja nyata 

kepada masyarakat. Pelatihan merupakan bagian pra kegiatan 

yang harus dilaksanakan agar masyakarat dapat memperoleh 

pengetahuan yang tidak hanya secara teoritis tetapi juga praktik. 

Pelatihan yang tepat akan menghasilkan pengalaman kerja yang 

dapat menstimulus masyarakat dan memperbaiki 

kesalahan/kekurangan sebelum terjun ke lapangan.  

 

3. Pengorganisasian 

Pengorganisasian memiliki arti penting dalam mengatur 

kehidupan masyarakat agar lebih tertata. Pengorganisasian 

merupakan usaha menguatkan dan memberi pembekalan pada 

masyarakat agar dapat menentukan nasibnya sendiri, karena 

tidak cukup hanya disadarkan dan dilatih keterampilan, tapi juga 

harus diorganisir. Organisasi berarti bahwa segala hal dikerjakan 

dengan cara yang teratur, ada pembagian tugas di antara 

individu-individu yang akan bertanggungjawab terhadap 

pelaksanaan tugas masing-masing dan ada kepemimpinan yang 
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tidak hanya terdiri dari beberapa gelintir orang tapi 

kepemimpinan di berbagai tingkatan. 

4. Pengembangan Kekuatan 

Kekuasaan berarti kemampuan untuk mempengaruhi 

orang lain. Bila dalam suatu masyarakat tidak ada penyadaran, 

latihan atau organisasi, orang-orangnya akan merasa tak berdaya 

dan tak berkekuatan. Hal tersebut akan berdampak kepada 

keengganan masyarakat untuk bekerja secara berkelanjutan. 

Pengembangan kekuatan akan memicu tumbuhnya daya kritis 

masyarakat dan mendorong kreatifitas dan inovasi masyarakat.  

 

5. Membangun Dinamika 

Dinamika masyarakat berarti bahwa masyarakat itu 

sendiri yang memutuskan dan melaksanakan program-

programnya sesuai dengan rencana yang sudah digariskan dan 

diputuskan sendiri. Dalam konteks ini keputusan-keputusan 

sedapat mungkin harus diambil di dalam masyarakat sendiri, 

bukan di luar masyarakat tersebut. Lebih jauh lagi, keputusan-

keputusan harus diambil dari dalam masyarakat sendiri. 

Semakin berkurangnya kontrol dari masyarakat terhadap 

keputusan-keputusan itu, semakin besarlah bahaya bahwa 

orang-orang tidak mengetahui keputusan-keputusan tersebut 

atau bahkan keputusan-keputusan itu keliru. Hal prinsip bahwa 

keputusan harus diambil sedekat mungkin dengan tempat 

pelaksanaan atau sasaran. 
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Model Pendekatan dalam  

Pemberdayaan Masyarakat 

  

 

 Model pendekatan dalam pemberdayaan masyarakat akan 

menentukan capaian yang dihasilkan dari proses tersebut. 

Pendekatan merupakan upaya yang ditempuh guna 

mengefektifkan pemberdayaan dimasyarakat sehingga mampu 

menghasilkan capaian yang maksimal berikut model pendekatan 

dalam pemberdayaan masyarakat: 

 

1. Bantuan Modal 

Salah satu aspek permasalahan yang dihadapi masyarakat 

tunadaya adalah permodalan. Lambannya akumulasi kapital di 

kalangan pengusaha mikro, kecil, dan menengah, merupakan 

salah satu penyebab lambannya laju perkembangan usaha dan 

rendahnya surplus usaha di sektor usaha mikro, kecil dan 

menengah. Faktor modal juga menjadi salah satu sebab tidak 

munculnya usaha-usaha baru di luar sektor ekstraktif. Oleh 

sebab itu tidak salah, kalau dalam pemberdayaan masyarakat di 

bidang ekonomi, pemecahan dalam aspek modal ini penting dan 

memang harus dilakukan.  

Ada dua hal yang perlu kita cermati bersama. Pertama, 

bahwa lemahnya ekonomi masyarakat tunadaya ini bukan hanya 
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terjadi pada masyarakat yang memiliki usaha mikro, kecil, dan 

menengah, tetapi juga masyarakat yang tidak memiliki faktor 

produksi, atau masyarakat yang pendapatannya hanya dari 

upah/gaji. Karena tidak mungkin semua anggota masyarakat 

tunadaya dapat dan memiliki talenta untuk dijadikan pengusaha, 

maka bantuan modal tidak akan dapat menjawab permasalahan 

yang dihadapi masyarakat pekerja. Dalam praktik pemberdayaan 

ekonomi masyarakat, tampaknya pemberdayaan untuk 

masyarakat pekerja ini perlu dipikirkan bersama. 

Kedua, yang perlu dicermati dalam usaha pemberdayaan 

masyarakat di bidang ekonomi melalui aspek permodalan ini 

adalah: (1) bagaimana pemberian bantuan modal ini tidak 

menimbulkan ketergantungan masyarakat; (2) bagaimana 

pemecahan aspek modal ini dilakukan melalui penciptaan sistem 

yang kondusif baru usaha mikro, usaha kecil, dan usaha 

menengah untuk mendapatkan akses di lembaga keuangan; (3) 

bagaimana skema penggunaan atau kebijakan pengalokasian 

modal ini tidak terjebak pada perekonomian subsisten atau 

ekonomi kere. Tiga hal ini penting untuk dipecahkan bersama. 

Inti pemberdayaan adalah kemandirian masyarakat. Pemberian 

hibah modal kepada masyarakat, selain kurang mendidik 

masyarakat untuk bertanggungjawab kepada dirinya sendiri, juga 

akan dapat mendistorsi pasar uang. Oleh sebab itu, cara yang 

cukup elegan dalam memfasilitasi pemecahan masalah 

permodalan untuk usaha mikro, usaha kecil, dan usaha 

menengah, adalah dengan menjamin kredit mereka di lembaga 
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keuangan yang ada, dan atau memberi subsidi bunga atas 

pinjaman mereka di lembaga keuangan. Cara ini selain mendidik 

mereka untuk bertanggung jawab terhadap pengembalian kredit, 

juga dapat menjadi wahana bagi mereka untuk terbiasa 

bekerjasama dengan lembaga keuangan yang ada, serta 

membuktikan kepada lembaga keuangan bahwa tidak ada alasan 

untuk diskriminatif dalam pemberian pinjaman. 

 

2. Bantuan Pembangunan Prasarana 

Usaha mendorong produktivitas dan mendorong 

tumbuhnya usaha, tidak akan memiliki arti penting bagi 

masyarakat, kalau hasil produksinya tidak dapat dipasarkan, atau 

kalaupun dapat dijual tetapi dengan harga yang amat rendah. 

Oleh sebab, itu komponen penting dalam usaha pemberdayaan 

masyarakat di bidang ekonomi adalah pembangunan prasarana 

produksi dan pemasaran. Tersedianya prasarana pemasaran dan 

atau transportasi dari lokasi produksi ke pasar, akan mengurangi 

rantai pemasaran dan pada akhirnya akan meningkatkan 

penerimaan petani dan pengusaha mikro, pengusaha kecil, dan 

pengusaha menengah. Artinya, dari sisi pemberdayaan ekonomi, 

maka proyek pembangunan prasarana pendukung desa 

tertinggal, memang strategis. 

 

3. Bantuan Pendampingan 

Pendampingan masyarakat tunadaya memang perlu dan 

penting. Tugas utama pendamping ini adalah memfasilitasi 
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proses belajar atau refleksi dan menjadi mediator untuk 

penguatan kemitraan baik antara usaha mikro, usaha kecil, 

maupun usaha menengah dengan usaha besar. Yang perlu 

dipikirkan bersama adalah mengenai siapa yang paling efektif 

menjadi pendamping masyarakat. Pengalaman empirik dari 

pelaksanaan IDT, P3DT, dan PPK, dengan adanya pendamping 

eksitu, ternyata menyebabkan biaya transaksi bantuan modal 

menjadi sangat mahal. Selain itu, pendamping eksitu yang diberi 

upah, ternyata juga masih membutuhkan biaya pelatihan yang 

tidak kecil. Oleh sebab itu, untuk menjamin keberlanjutan 

pendampingan, sudah saatnya untuk dipikirkan pendamping 

insitu, bukan pendamping eksitu yang sifatnya sementara. Sebab 

proses pemberdayaan bukan proses satu dua tahun, tetapi 

proses puluhan tahun. 

 

4. Penguatan Kelembagaan 

Pemberdayaan ekonomi pada masyarakat lemah, pada 

mulanya dilakukan melalui pendekatan individual. Pendekatan 

individual ini tidak memberikan hasil yang memuaskan, oleh 

sebab itu, semenjak tahun 80-an, pendekatan yang dilakukan 

adalah pendekatan kelompok. Alasannya adalah, akumulasi 

kapital akan sulit dicapai di kalangan orang miskin, oleh sebab 

itu akumulasi kapital harus dilakukan bersama-sama dalam 

wadah kelompok atau usaha bersama. Demikian pula dengan 

masalah distribusi, orang miskin mustahil dapat mengendalikan 

distribusi hasil produksi dan input produksi, secara individual. 
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Melalui kelompok, mereka dapat membangun kekuatan untuk 

ikut menentukan distribusi. Dalam beberapa hal logika ini 

benar, tetapi tidak benar untuk hal yang lain. Pengalaman 

empiris telah membuktikan hal ini, pendekatan kelompok 

memang efektif untuk wahana belajar dan wahana refleksi. 

Tetapi pendekatan kelompok jarang berhasil. Pada tahun 80-an 

ada NGO besar di Jakarta yang pernah memiliki dampingan 

kelompok usaha ekonomi sampai lebih dari dua ribu kelompok 

usaha bersama. Ketika kelompok tersebut didampingi oleh 

fasilitator dan diberi bantuan modal bergulir, aktivitas ekonomi 

melalui kelompok berjalan cukup baik. Tetapi ketika 

ditinggalkan pendampingnya dan tidak ada lagi bantuan modal, 

maka kelompok-kelompok ini akhirnya bubar. 

Dengan demikian, pengertian pengembangan 

kelembagaan ekonomi, perlu didefinsikan kembali. Kalau 

pendekatan kelompok dimaksudkan untuk tujuan akumulasi 

modal atau membangun kelembagaan keuangan tersendiri, 

maka itu tidak mudah untuk mencapainya. Hal paling realistis 

adalah bila pengelompokan atau pengorganisasian ekonomi 

diarahkan pada kemudahan untuk memperoleh akses modal ke 

lembaga keuangan yang telah ada, dan untuk membangun skala 

usaha yang ekonomis. Aspek kelembagaan yang lain adalah 

dalam hal kemitraan antar skala usaha dan jenis usaha, pasar 

barang, dan pasar input produksi. Ketiga aspek kelembagaan ini 

penting untuk ditangani dalam rangka pemberdayaan ekonomi 

masyarakat. 
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5. Penguatan Kemitraan Usaha 

Penguatan ekonomi rakyat atau pemberdayaan masyarakat 

dalam ekonomi, tidak berarti mengalienasi pengusaha besar atau 

kelompok ekonomi kuat. Karena pemberdayaan memang bukan 

menegasikan yang lain, tetapi give power to everybody. 

Pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi adalah 

penguatan bersama, dimana yang besar hanya akan berkembang 

kalau ada yang kecil dan menengah, dan yang kecil akan 

berkembang kalau ada yang besar dan menengah. 

Daya saing yang tinggi hanya ada jika ada keterkaiatan 

antara yang besar dengan yang menengah dan kecil. Sebab 

hanya dengan keterkaitan produksi yang adil, efisiensi akan 

terbangun. Oleh sebab itu, melalui kemitraan dalam bidang 

permodalan, kemitraan dalam proses produksi, kemitraan dalam 

distribusi, masing-masing pihak akan diberdayakan. 
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Indikator Pemberdayaan Masyarakat 

 

Keberhasilan pemberdayaan masyarakat dapat dilihat 

dari unsur peningkatan kemampuan yaitu: kemampuan 

ekonomi, kemampuan mengakses manfaat kesejahteraan, dan 

kemampuan kultural dan politis. Menurut Schuler, Hashemi, 

dan Riley, Indikator keberhasilan pemberdayaan masyarakat 

adalah: 

1. Kebebasan mobilitas 

2. Kemampuan membeli komoditas kecil 

3. Kemampuan membeli komoditas besar 

4. Terlibat dalam pembuatan keputusan umum 

5. Kebebasan relatif dari dominasi keluarga 

6. Kesadaran hukum dan politik 

7. Keterlibatan dalam kampanye/demonstrasi 

8. Jaminan ekonomi dan kontribusi terhadap keluarga 

 

  Nugroho mengemukakan, indikator pemberdayaan, 

yaitu pertama akses, dalam arti kesamaan hak dalam mengakses 

sumber daya-sumber daya produktif di dalam lingkungan. Kedua 

partisipasi, yaitu keikutsertaan dalam mendayagunakan asset 

atau sumber daya yang terbatas tersebut. Ketiga kontrol, yaitu 

bahwa lelaki dan perempuan mempunyai kesempatan yang 

sama untuk melakukan kontrol atas pemanfaatan sumber daya 
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tersebut. Keempat manfaat, yaitu bahwa lelaki dan perempuan 

harus sama-sama menikmati hasil-hasil pemanfaatan sumber 

daya atau pembangunan secara bersama dan setara. 

Sumodiningrat lebih dalam menjelaskan bahwa bagi 

para pekerja sosial di lapangan, kegiatan pemberdayaan dapat 

dilakukan melalui pendampingan sosial. Terdapat 5 (lima) 

kegiatan penting yang dapat dilakukan dalam melakukan 

pendampingan sosial, yaitu: 

 

1. Motivasi 

Masyarakat khususnya keluarga miskin perlu didorong 

untuk membentuk kelompok untuk mempermudah dalam 

hal pengorganisasian dan melaksanakan kegiatan 

pengembangan masyarakat. Kemudian memotivasi mereka 

agar dapat terlibat dalam kegiatan pemberdayaan yang 

nantinya dapat meningkatkan pendapatan mereka dengan 

menggunakan kemampuan dan sumber daya yang mereka 

miliki. 

 

2. Peningkatan Kesadaran dan Pelatihan Kemampuan 

Di sini peningkatan kesadaran masyarakat dapat dicapai 

melalui pendidikan dasar, pemasyarakatan imunisasi dan 

sanitasi, sedangkan untuk masalah keterampilan bisa 

dikembangkan melalui cara-cara partisipatif. Sementara 

pengetahuan lokal yang dimiliki masyarakat melalui 

pengalaman mereka dapat dikombinasikan dengan 
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pengetahuan yang dari luar. Hal-hal seperti ini dapat 

membantu masyarakat untuk menciptakan sumber 

penghidupan dan membantu meningkatkan keterampilan 

dan keahlian mereka sendiri. 

 

3. Manajemen Diri 

Setiap kelompok harus mampu memilih atau memiliki 

pemimpin yang nantinya dapat mengatur kegiatan mereka 

sendiri seperti melaksanakan pertemuan-pertemuan atau 

melakukan pencatatan dan pelaporan. Di sini pada tahap 

awal, pendamping membantu mereka untuk 

mengembangkan sebuah sistem. Kemudian memberikan 

wewenang kepada mereka untuk melaksanakan dan 

mengatur sistem tersebut. 

 

4. Mobilisasi Sumber 

Merupakan sebuah metode untuk menghimpun setiap 

sumber-sumber yang dimiliki oleh individu-individu yang 

dalam masyarakat melalui tabungan dan sumbangan 

sukarela dengan tujuan untuk menciptakan modal sosial. 

Hal ini didasari oleh pandangan bahwa setiap orang 

memiliki sumber daya yang dapat diberikan dan jika 

sumber-sumber ini dihimpun, maka nantinya akan dapat 

meningkatkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat secara 

substansial. 
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5. Pembangunan dan Pengembangan Jaringan 

Pengorganisasian kelompok-kelompok swadaya masyarakat 

perlu disertai dengan peningkatan kemampuan para 

anggotanya membangun dan mempertahankan jaringan 

dengan berbagai sistem sosial di sekitarnya. Jaringan ini 

sangat penting dalam menyediakan dan mengembangkan 

berbagai akses terhadap sumber dan kesempatan bagi 

peningkatan keberdayaan masyarakat miskin. 

 

Menurut Jim Ife ada 3 strategi yang diterapkan dalam 

pemberdayaan masyarakat, yaitu: 

 

1. Perencanaan dan kebijakan (policy and planning) 

Untuk mengembangkan perubahan struktur dan institusi 

sehingga memungkinkan masyarakat untuk mengakses 

berbagai sumber kehidupan untuk meningkatkan taraf 

kehidupannya. Perencanaan dan kebijakan yang berpihak 

dapat dirancang untuk menyediakan sumber kehidupan 

yang cukup bagi masyarakat untuk mencapai keberdayaan. 

Misalnya: kebijakan membuka peluang kerja yang luas, 

UMR yang tinggi. 

2. Aksi sosial dan politik (sosial dan political action) 

Diartikan agar sistem politik yang tetutup diubah sehingga 

memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi. Adanya 

keterlibatan masyarakat secara politik membuka peluang 

dalam memporoleh kondisi keberdayaan. 
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3. Peningkatan kesadaran dan pendidikan 

Masyarakat /kelompok masyarakat tertentu seringkali tidak 

menyadari penindasan yang terjadi pada dirinya. Kondisi 

ketertindasan diperparah dengan tidak adanya skill untuk 

bertahan hidup secara ekonomi dan sosial. 

 

Untuk mengataasi masalah ini peningkatan kesadaran dan 

pendidikan sangatlah penting untuk diterapkan. Contoh: 

memberi pemahaman kepada masyarakat tentang 

bagaimana struktur-struktur penindasan terjadi, memberi 

sarana dan skill agar mencapai perubahan secara efektif. 
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Ciri–Ciri Pemberdayaan Masyarakat 

 

 

 Pendekataan pemberdayaan masyarakat yang berpusat 

pada manusia (people centered development) melandasi wawasan 

pengelolaan sumber daya lokal, yang merupakan mekanisme 

perencanaan yang menekankan pada teknologi pembelajaran 

sosial dan strategi perumusan program. Tujuan yang ingin 

dicapai adalah untuk meningkatkan kemampuan masyarakat 

dalam mengaktualisasikan dirinya. Dalam hal ini, Moelyarto 

mengemukakan ciri-ciri pendekatan pengelolaan sumber daya 

lokal yang berbasis masyarakat, meliputi: 

1. Keputusan dan inisiatif untuk memenuhi masyarakat 

setempat dibuat di tingkat lokal, oleh masyarakat yang 

memiliki identitas yang diakui peranannya sebagai partisipan 

dalam proses pengambilan keputusan. 

2. Fokus utama pengelolaan sumber daya lokal adalah 

memperkuat kemampuan masyarakat miskin dalam 

mengarahkan aset-asset yang ada dalam masyarakat setempat 

untuk memenuhi kebutuhannya. 

3. Toleransi yang besar terhadap adanya variasi. Oleh karena itu 

mengakui makna pilihan individual, dan mengakui proses 

pengambilan keputusan yang dengan sentralistik. 
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4. Budaya kelembagaannya ditandai oleh adanya organisasi- 

organisasi yang otonom dan mandiri, yang saling berinteraksi 

memberikan umpan balik pelaksanaan untuk mengoreksi diri 

pada setiap jenjang organisasi. 

5. Adanya jaringan koalisi dan komunikasi antara para pelaku 

dan organisasi lokal yang otonom dan mandiri, yang 

mencakup kelompok penerima manfaat, pemerintah lokal, 

lokal dan sebagainya, yang menjadi dasar bagi semua 

6. Kegiatan yang ditujukan untuk memperkuat pengawasan dan 

penguasaan masyarakat atas berbagai sumber yang ada, serta 

kemampuan masyarakat untuk mengelola sumber daya 

setempat. 

 

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa 

keberdayaan masyarakat terletak pada proses pengambilan 

keputusan sendiri untuk mengembangkan pilihan-pilihan 

adaptasi terhadap perubahan lingkungan dan sosial. 

Pemahaman mengenai proses adaptasi masyarakat terhadap 

lingkungannya merupakan informasi penting dalam 

pembangunan yang berorientasi pada manusia, yang melandasi 

wawasan pengelolaan sumber daya lokal. 
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Partisipasi Masyarakat pada  

Program Pembangunan 

 

 

Memperhatikan berbagai karakteristik dari strategi 

pembangunan sumber daya berbasis komunitas, maka dalam 

pelaksanaannya terkandung suatu unsur yang dapat dikatakan 

mutlak, yaitu partisipasi masyarakat lokal. Sebagaimana telah 

dipahami bahwa, pembangunan pada dasarnya merupakan 

proses perubahan dan salah satu bentuk perubahan yang 

diharapkan adalah perubahan sikap dan perilaku. Partisipasi 

masyarakat yang semakin meningkat baik secara kualitatif dan 

kuantitaif merupakan salah satu bentuk perwujudan dari sikap 

dan perilaku tersebut. Dalam hal ini aktivitas lokal merupakan 

media dan sarana bagi masyarakat dalam melaksanakan 

partisipasinya. Agar proses pembangunan dapat berlangsung 

secara berkelanjutan, maka perlu diusahakan agar ada 

kesinambungan dan peningkatan yang bersifat kumulatif dari 

partisipasi masyarakat melalui berbagai tindakan bersama dan 

aktivitas lokal tersebut. 

Partisipasi merupakan pelibatan diri secara penuh pada 

suatu tekad yang telah menjadi kesepakatan bersama antar 

anggota dalam satu kelompok/antar kelompok sampai dengan 

skala nasional dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
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landasan konstitusional Negara Republik Indonesia maka 

partisipasi dapat disebut sebagai “Falsafah Pembangunan 

Indonesia”. Dengan demikian sudah sewajarnya bila tiap 

pembangunan haruslah menerapkan konsep partisipasi dan tiap 

partisipasi menurut Parwoto harus memiliki ciri-ciri sebagai 

berikut: 

1. Proaktif atau sukarela (tanpa disuruh). 

2. Adanya kesepakatan yang diambil bersama oleh semua pihak 

yang terlibat yang akan terkena akibat kesepakatan tersebut. 

3. Adanya tindakan mengisi kesepakatan tersebut. 

4. Adanya pembagian kewenangan dan tanggungjawab dalam 

kedudukan yang setara antar unsur/pihak yang terlibat. 

Konsep partisipasi dalam pembangunan kemudian 

disebut sebagai pembangunan partisipatif, yaitu pola 

pembangunan yang melibatkan berbagai pelaku pembangunan 

yang berkepentingan (sektor pemerintah, swasta dan masyarakat 

yang akan langsung menikmati/terkena akibat pembangunan) 

dalam suatu proses kemitraan dengan menerapkan konsep 

partisipasi, di mana kedudukan masyarakat adalah sebagai 

subyek pembangunan dan sekaligus sebagai objek dalam 

menikmati hasil pembangunan. Pembangunan partisipatif ini 

mempertemukan perencanaan makro yang berwawasan lebih 

luas dengan perencanaan mikro yang bersifat kontekstual 

sehingga pembangunan mikro akan merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari seluruh perencanaan makro. 
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Pembangunan partisipatif juga mempertemukan 

pendekatan dari atas (top-down), di mana keputusan-keputusan 

dirumuskan dari atas dan pendekatan dari bawah (botton-up), 

yang menekankan keputusan di tangan masyarakat yang kedua-

duanya memiliki kelemahan masing-masing. Dalam 

pembangunan partisipatif keputusan merupakan kesepakatan 

antar pelaku yang terlibat. Ada perbedaan wacana mengenai 

pembangunan dan partisipasi masyarakat, yaitu dari wacana 

pemerintah dan wacana masyarakat. Menurut Widyatmadja dan 

Goulet partisipasi dalam wacana pemerintah adalah lebih 

menekankan pada pengorbanan dan kontribusi rakyat daripada 

hak untuk ikut menikmati manfaat pembangunan itu sendiri. 

Dari perspektif rakyat, partisipasi merupakan praktek dari 

keadilan dan hak untuk menikmati hasil pembangunan yang 

mungkin dapat menimbulkan konflik antara pihak-pihak yang 

berkepentingan. 

Lebih lanjut menurut Soetrisno ada dua jenis definisi 

partisipasi yang beredar dalam masyarakat. Definisi pertama 

adalah definisi yang diberikan oleh para perencana 

pembangunan formal di Indonesia. Definisi partisipasi jenis ini 

mengartikan partisipasi rakyat dalam pembangunan sebagai 

dukungan rakyat terhadap rencana/proyek pembangunan yang 

dirancang dan ditentukan tujuannya oleh perencana. Ukuran 

tinggi rendahnya partisipasi diukur dengan kemampuan rakyat 

ikut menanggung biaya pembangunan, baik berupa uang 
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maupun tenaga dalam melaksanakan proyek pembangunan 

pemerintah. 

Definisi kedua yang ada dan berlaku universal adalah 

partisipasi rakyat dalam pembangunan merupakan kerjasama 

yang erat antara perencana dan rakyat dalam merencanakan, 

melaksanakan, melestarikan dan mengembangkan hasil 

pembangunan yang telah dicapai. Menurut definisi ini tinggi 

rendahnya partisipasi rakyat dalam pembangunan tidak hanya 

diukur dengan kemauan rakyat untuk menanggung biaya 

pembangunan tetapi juga ada tidaknya hak rakyat untuk 

menentukan arah dan tujuan proyek yang akan dibangun di 

wilayah mereka. Ukuran lain yang dipakai oleh definisi ini dalam 

mengukur tinggi rendahnya partisipasi rakyat adalah ada 

tidaknya kemauan rakyat untuk secara mandiri melestarikan dan 

mengembangkan hasil proyek. 

Menurut Hall partisipasi masyarakat merupakan 

pendekatan pembangunan yang memandang masyarakat dalam 

konteks dinamis yang mampu memobilisasi sumber daya sesuai 

dengan kepentingan, kemampuan dan aspirasi yang dimiliki, 

baik secara individu maupun komunal. Dalam Wibisana 

(1989:41) partisipasi masyarakat sering diartikan sebagai 

keikutsertaan, keterlibatan dan kebersamaan anggota masyarakat 

dalam suatu kegiatan tertentu, baik secara langsung maupun 

tidak langsung, sejak dari gagasan, perumusan kebijaksanaan 

hingga pelaksanan program. Partisipasi secara langsung berarti 

anggota masyarakat tersebut ikut memberikan bantuan tenaga 
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dalam kegiatan yang dilaksanakan. Sedangkan partisipasi tidak 

langsung berupa keuangan, pemikiran dan material yang 

diperlukan. Slamet, partisipasi merupakan keterlibatan aktif dan 

bermakna dari masa penduduk pada tingkatan-tingkatan yang 

berbeda, yaitu: 

 

1. Dalam proses pembentukan keputusan untuk menentukan 

tujuan-tujuan kemasyarakatan dan pengalokasian sumber-

sumber untuk mencapai tujuan. 

2. Dalam pelaksanaan program-program atau proyek-proyek 

secara sukarela. 

3. Dalam pemanfaatan hasil-hasil dari suatu program atau 

proyek. 

 

Definisi tersebut menunjukkan bahwa partisipasi 

masyarakat dapat dilakukan pada semua tahapan dalam proses 

pembangunan, dari tahapan perencanaan pembangunan, 

pelaksanaan pembangunan, sampai tahapan pemanfaatan hasil-

hasilnya. Secara umum, keuntungan dari partisipasi:  

1. Masyarakat akan merasa “memiliki” terhadap rencana kerja. 

2. Memungkinkan adanya ide-ide segar. 

3. Mendapat bantuan dalam bentuk barang atau sumber daya 

lainnya. 

4. Masyarakat akan tetap merasa menjadi bagian dari 

pemecahan masalah jangka panjang karena mereka telah 

mempunyai rasa memiliki terhadap ide-ide awal. 
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5. Keikutsertaan dalam satu proyek atau program membangun 

kesadaran, kepercayaan dan keyakinan menjadi bagian 

penting pada proyek/kesempatan-kesempatan lainnya. 

 

Selain itu, keuntungan dari suatu keluaran atau out put 

yang lebih baik adalah isue “proses” membantu 

mengembangkan keterampilan dan confidence masyarakat. 

Keuntungan pada umumnya berkaitan dengan Kepentingan 

utama yang disepakati pada tingkat partisipasi yang tepat; 

kesamaan bahasa untuk mendiskusi issue dan mengembangkan 

ide-ide; dan metode-metode tepat guna yang dipakai sebanyak 

mungkin sesuai kesepakatan untuk mencapai hasil yang 

diinginkan Peran dan partisipasi masyarakat dalam 

pembangunan dapat diketahui berdasarkan besarnya pengaruh 

yang dimiliki masyarakat di dalam proses penentuan 

permasalahan beserta hasilnya, dari pengaruh yang kecil sampai 

kepada pengaruh yang besar. Peran dan partisipasi masyarakat 

dalam pembangunan terdiri dari: 

 

1. Tinjauan dan Komentar 

Masyarakat diberi kesempatan untuk meninjau suatu rencana 

yang diusulkan. Komentar dapat dibuat, tetapi organisasi 

perencanaan tidak terikat untuk mengubah atau 

memodifikasi rencana tersebut. Peran ini bersifat pasif, yang 

dirancang untuk menyediakan informasi kepada masyarakat 

dan kelompok. 
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2. Konsultasi 

Dengan peran ini, masyarakat diangkat dan dimintai 

masukan serta informasi khusus. Metode yang dipergunakan 

untuk memperoleh masukan adalah melalui pertemuan dan 

kuesioner. Peran masyarakat sebagai konsultan adalah utuk 

menjadi bagian dari usaha pembuatan keputusan. Tujuan 

dari peran konsultasi ini bersifat lebih jauh, bukan hanya 

sebagai penyedia informasi bagi masyarakat. Peran ini 

merupakan proses komunikasi dua arah di mana tujuan 

utamanya adalah untuk memperbaiki keputusan. 

 

3. Pemberi Nasehat 

Pengaruh dan peran masyarakat bersifat lebih besar karena 

masyarakat diangkat ke dalam organisasi dan ditempatkan 

pada komite kebijakan dan perencanaan di dalam organisasi 

perencanaan tersebut. Tujuan dari peran ini adalah untuk 

memperoleh informasi maupun dukungan terorganisir untuk 

kegiatan-kegiatan. 

 

4. Pengambilan Keputusan Bersama 

Peran ini menggambarkan partisipasi masyarakat dan 

perencana yang bertindak sebagai mitra di dalam 

perencanaan dan pengambilan keputusan. Tujuannya adalah 

untuk mencapai keputusan yang mencerminkan keinginan 

tim perencana yang di dalamnya memuat aspirasi masyarakat. 
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5. Pengambilan Keputusan Terkendali 

Dalam peran ini, masyarakat memiliki wewenang penuh atas 

semua kebijakan dan keputusan. Peran dari para staf adalah 

untuk memfasilitasi pengambilan keputusan, yaitu untuk 

bertindak sebagai penasehat dan menyediakan informasi 

untuk pengambilan keputusan oleh masyarakat Peran 

partisipasi masyarakat ini sangat umum untuk organisasi 

yang bersifat sukarela. 

 

Pendekatan dengan partisipasi masyarakat dalam 

pembangunan, memungkinkan keseimbangan antara 

kepentingan administrasi dari pemerintah setempat dan 

integrasi penduduk setempat dalam proses pengambilan 

keputusan pada tingkat lokal. Terdapat 2 (dua) macam 

partisipasi penduduk, yaitu: 

 

a. Partisipasi vertikal 

Penduduk diberi lebih banyak kesempatan untuk 

menyumbangkan pendapatnya dalam pembangunan 

Interaksi dengan cara dari bawah ke atas (bottom up) dalam 

hal: 

1) Teknik belajar dan mendengarkan (masyarakat diberi 

informasi mengenai masalah aktual) 

2) Pengumuman informasi berhubungan dengan program 

yang diusulkan. 
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3) Masukan yang terus dari berbagai golongan. 

4) Penelaahan kembali rencana yang diusulkan. 

 

b. Partisipasi horisontal 

  Dalam partisipasi ini masyarakat berinteraksi 

secara horizontal dalam hal: 

 

1) Masyarakat setempat berinteraksi dengan berbagai 

kelompok lain. 

2) Mengambil pengalaman dari kelompok lain. 

3) Mempengaruhi agar persentase partisipasi penduduk 

menjadi lebih besar. 
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Konsep Pendampingan 

 

Pendampingan dapat dipahami sebagai kegiatan 

pemberdayaan masyarakat dengan menempatkan tenaga 

pendamping sebagai fasilitator, komunikator, motivator dan 

dinamisator. Pada dasarnya, pendampingan merupakan upaya 

untuk menyertakan masyarakat dalam mengembangkan 

berbagai potensi sehingga mampu mencapai kualitas kehidupan 

yang lebih baik. Selain itu diarahkan untuk memfasilitasi proses 

pengambilan keputusan yang terkait dengan kebutuhan 

masyarakat, membangun kemampuan dalam meningkatkan 

pendapatan, melaksanakan usaha yang berskala bisnis serta 

mengembangkan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan 

partisipatif. Prinsip-prinsip pendampingan dalam upaya 

pemberdayaan masyarakat meliputi: 

 

1. Prinsip Spasial Lokal. Penguasaan dan pemahaman 

terhadap ruang, kondisi, potensi dan bahasa lokal dalam 

pemberdayaan masyarakat. 

2. Prinsip Berkelompok. Kelompok tumbuh dari, oleh dan 

untuk kepentingan masyarakat. Selain dengan anggota 

kelompoknya sendiri, kerjasama juga dikembangkan antara 

kelompok dan mitra kerja lainnya agar usaha mereka 
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berkembang, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan 

serta mampu membentuk kelembagaan ekonomi. 

3. Prinsip Keberlanjutan. Seluruh kegiatan penumbuhan dan 

pengembangan diorientasikan pada terciptanya sistem dan 

mekanisme yang mendukung pemberdayaan masyarakat 

secara berkelanjutan. Berbagai kegiatan yang dilakukan 

merupakan kegiatan yang memiliki potensi berlanjut di 

kemudian hari. 

4. Prinsip Kemandirian. Masyarakat diberi motivasi dan 

dorongan untuk berusaha atas dasar kemauan dan 

kemampuan mereka sendiri dan tidak selalu tergantung pada 

bantuan dari luar. 

5. Prinsip Kesatuan Keluarga. Masyarakat tumbuh dan 

berkembang sebagai satu kesatuan keluarga yang utuh. 

Kepala keluarga beserta anggota keluarganya merupakan 

pemacu dan pemicu kemajuan usaha. Prinsip ini menuntut 

para pendamping untuk memberdayakan seluruh anggota 

keluarga masyarakat berperan serta dalam meningkatkan 

pendapatan dan kesejahteraan. 

6. Prinsip Belajar Menemukan Sendiri. Kelompok dalam 

masyarakat tumbuh dan berkembang atas dasar kemauan 

dan kemampuan mereka untuk belajar menemukan sendiri 

apa yang mereka butuhkan dan apa yang akan mereka 

kembangkan, termasuk upaya untuk mengubah penghidupan 

dan kehidupannya. 
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Pada dasarnya program pendampingan (tenaga 

pendamping) memiliki tiga peranan dasar antara lain: 

1. Penasehat Kelompok. Pendamping berperan memberikan 

berbagai masukan dan pertimbangan yang diperlukan oleh 

kelompok dalam menghadapi masalah. Pendamping tidak 

memutuskan apa yang perlu dilakukan, akan tetapi 

kelompoklah yang nantinya membuat keputusan. 

2. Trainer Participatoris. Pendamping memiliki peran 

memberikan berbagai kemampuan dasar yang diperlukan 

oleh kelompok seperti mengelola rapat, pembukuan, 

administrasi, memecahkan masalah, mengambil keputusan 

dan sebagainya. 

3. Link Person. Pendamping berperan sebagai penghubung 

masyarakat dengan lembaga-lembaga yang terkait 

(stakeholder) dan diperlukan bagi pengembangan kelompok. 
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Pendampingan di Desa Sadar Sriwijaya 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isu dan Fokus Program 

1. Bidang Pendidikan 

Pendidikan bukanlah segala-galanya, akan tetapi segala 

hal dapat dimulai dari Pendidikan. Negara yang mengabaikan 

pendidikan maka Negara tersebut akan kehilangan masa 

depannya. Seberapa banyak kekayaan alam yang ada dalam 

sebuah negara tersebut tidak lantas menjadikannya negara 

yang maju. Seperti yang telah diungkapkan dalam firman 

Allah: 

  



│Gelora Pemuda Sadar Sriwijaya   

 

45 

 

“Niscaya Allah akan meninggikan derajat orang yang beriman 

dan yang berilmu dengan beberapa derajat” (Q.S Almujadilah :11). 

 

Akan tetapi kenyataan yang kami temukan di Desa 

Sadar Sriwijaya Kecamatan Bandar Srihawono  sangat 

berbanding terbalik dengan ungkapan tersebut, faktanya 

hampir 70 %  dari jumlah keseluruhan penduduk yang 

bermukim di Desa tersebut adalah warga yang putus sekolah 

dan bahkan tak pernah sekolah. Alasannya klasik, mereka 

lebih menginginkan langsung bekerja daripada melanjutkan 

ke jenjang yang lebih tinggi yang belum tentu setelahnya 

mereka bisa bekerja.  

Terlebih lagi sarana dan prasarana yang mendukung 

pendidikan mereka di Desa tersebut masih kurang, seperti 

Taman Baca, Lembaga Kursus, dan lain-lain. Mereka harus 

segera dibimbing agar paradigma yang beredar di sekitar 

lingkungan mereka dapat lambat laun berubah ke arah yang 

lebih baik, khususnya para remaja dan anak-anak. 
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2. Bidang Keagamaan Umum 

Agama merupakan penerang rohaniah seseorang dalam 

mengarungi kehidupan mereka. Fakta yang kami temukan 

dari Desa Sadar Sriwijaya selama kami bermukim di daerah 

tersebut kegiatan keagamaan sudah berjalan cukup baik, hal 

ini didukung dengan adanya beberapa pondok pesantren di 

sekitar lingkungan desa. Akan tetapi kegiatan tesebut masih 

didominasi oleh warga usia lanjut (lansia), hal ini dikarenakan 

para remaja dan anak-anaknya telah terinfeksi pergaulan 

negative yang rata-rata dibawa dari teman bergaul mereka di 

luar Desa Sadar Sriwijaya. Fenomena tersebut yang 

mengakibatkan lemahnya partisipasi remaja dan anak-anak 

dalam kegiatan keagamaan di Desa Sadar Sriwijaya, mereka 

lebih memilih menghabiskan waktunya dengan teman 

sejawat mereka di luar Desa Sadar Sriwijaya daripada 

mengikuti kegiatan keagamaan yang ada. 

3. Bidang Kesehatan 
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Masyarakat Desa Sadar Sriwijaya merupakan desa yang 

didominasi oleh Petani dan Peternak. Kondisi tersebut juga 

mempengaruhi pola hidup mereka sehari-hari. Mereka tidak 

begitu mementingkan pola hidup bersih dan sehat di 

keluarga mereka maupun lingkungannya. Seperti contoh, 

masih banyaknya jamban/WC cemplung yang masih 

digunakan oleh warga desa dengan dalih “sudah terlalu biasa 

dengan model WC yang seperti itu” para warga enggan untuk 

menggantinya, terlebih lagi biaya yang terbilang mahal untuk 

pembuatan WC yang ideal. Mereka sudah terbiasa dengan 

hal tersebut, bahkan mereka jarang menggunakan air untuk 

membersihkan sisa kotoran yang dibuang menggunakan WC 

Cemplung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kejadian seperti ini tentu membawa dampak buruk bagi 

kesehatan mereka, banyak warga mudah terkena diare, DBD, 
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dan penyakit lainnya yang disebabkan pola hidup sehat 

kurang diperhatikan. 

4. Bidang Sosial Ekonomi 

Penduduk Desa Sadar Sriwijaya dapat dikatakan 

memiliki penghasilan yang cukup rendah, mereka cukup 

kesulitan untuk membiayai anak mereka bersekolah. Di sisi 

lain, anak mereka belum atau bahkan tidak pernah diajarkan 

untuk menyimpan sebagian uang sakunya untuk ditabung, 

akibatnya mereka cukup kewalahan dengan biaya sekolah 

anak-anak mereka. Kondisi ini yang menyebabkan banyak 

anak-anak yang putus sekolah dengan keterpaksaan karena 

keadaan ekonomi orang tua mereka. 

Dari beberapa isu program yang telah kami paparkan di 

atas, kami bermaksud untuk mengambil fokus Program 

sebagai berikut : 

Tabel 1.1 Fokus dan Prioritas Program 

Fokus Prioritas Program dan 

Kegiatan Permasalahan 

BIDANG ke-PAI-an 

Sadar Soleh Solehah 

 - Pengenalan Tata Cara 

Tayamum serta doa- doanya  

 - Bimbingan Tata Cara Sholat  

 - Hafalan Surat Pendek  

 - Praktek Sholat Sunah (Dhuha)  
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BIDANG Keagamaan 

Umum 

  - Sosialisasi Zakat Penghasilan 

  - Mengoptimalkan Mutu  TPA 

  - Menghidupkan Kembali Risma 

  - Pendidikan Tata Cara Sholat 

TPA Dusun I 

  - Bimbingan Menghafal Niat 

Sholat Fardhu dan Sunah TPA 

Dusun II 

  - Pembelajaran Doa Sehari-hari 

TPA Dusun II 

  - Bimbingan Tajwidul Qur'an 

TPA Dusun I 

  - Bimbingan Tajwidul Qur'an 

TPA Dusun II 

  - Pelatihan Doa-Doa Sehari-hari 

Dusun I 

  - Pelatihan Membaca Al-Qur'an 

dengan Makhrijul Huruf yang 

Benar  

  - Pembelajaran Tentang Bacaan 

dan Gerakan Sholat dusun I 

  - Pelatihan Menghafal Surat-

surat Pendek TPA Dusun I 

  - Pelatihan Menghafal Surat-

surat Pendek TPA Dusun II 

  - Bimbingan Tata Cara  



Gelora Pemuda Sadar Sriwijaya│ 

50 

 

Berwudhu  

  - Pembelajaran Azan dan 

Iqomah TPA Dusun II 

BIDANG Olahraga Senam Ceria 

BIDANG Pendidikan 

Sadar Cerdas Dan Visioner 

  - Bimbingan Belajar SD 

  - Bimbingan Belajar SMP/MTS 

  - Sosialisasi Beasiswa BIDIK 

MISI 

BIDANG Sosial 

Ekonomi 

Sadar Berdikari 

  - Sosialisasi Menabung 

  - Sosialisasi Perbankan Syariah 

  - Pelatihan Ekonomi Kreati 

BIDANG Kesehatan 

Sadar Sehat dan Tertib 

  - Kerja Bakti 

  - Sosialisasi Pentingnya 

Kebersihan  

  - Sosialisai CTPS (Cuci Tangan 

Pakai Sabun) 

  - Pengadaan Closet 

BIDANG Administrasi 

Pemerintahan 

  -  Pemberian plang perangkat desa 

dan masjid 
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Alasan Memilih Dampingan Pengabdian 

Alasan memilih dampingan terhadap kegiatan-kegiatan 

sebagaimana yang telah disebutkan di atas, adalah: 

1. Pendidikan merupakan modal dasar seseorang untuk 

menjalani kehidupan mereka, karena tanpa pendidikan, 

mereka tidak akan mampu untuk berkembang sebagaimana 

mestinya. Seperti bunyi salah satu sabda Rasul:  

“Barangsiapa menginginkan Dunia, maka dengan Ilmu, barangsiapa 

menginginkan akhirat, maka dengan Ilmu, dan Barangsiapa 

menginginkan keduanya maka hendaklah dengan Ilmu pula” 

2. Tinggi rendahnya pendidikan warga Desa Sadar Sriwijaya 

akan mempengaruhi pola pikir dan kesejahteraan mereka 

masing-masing. 

3. Remaja dan anak-anak merupakan tokoh pembaharu masa 

depan yang perlu diperhatikan, karena dari tangan mereka 

jualah masa depan Desa tersebut bisa lebih baik, hal ini 

senada dengan apa yang diucapkan Ir. Soekarno 73 tahun 

yang lalu, “Beri aku 1000 orang tua, maka akan kucabut gunung 

semeru dari akarnya,beri aku 10 pemuda, niscaya akan 

kuguncangkan Dunia”. Dengan alasan tersebut, kami harap 

pemuda dapat menjadi pelopor sebagai penggerak aktivitas 

kemasyarakatan yang positif. Dari pidato itu dapat kita petik 

hikmah betapa pentingnya peran pemuda di Bangsa ini. 

 

  



Gelora Pemuda Sadar Sriwijaya│ 

52 

 

 

Gambaran Umum Masyarakat  Desa 

 

Sketsa Lokasi Desa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Peta Desa Sadar Sriwijaya 

Semula Desa Sadar Sriwijaya merupakan hutan belantara 

yang terletak disebelah barat Desa Raja Basa Baru Kurang lebih 

3 Km. dari pusat pemerintahan Desa Raja Basa Baru. Pada 

tangggal 13 Agustus 1953 rombongan orang yang mempunyai 

organisasi BRN (Biro Rekontruksi Nasional) yang 

beranggotakan sebanyak 63 KK, dengan jumlah jiwa 225 jiwa 

yang berasal dari Jawa Timur, mereka adalah mantan pejuang 
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Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945, datang diwilayah 

Lampung Tengah tepatnya di Desa Adirejo Kecamatan 

Pekalongan. 

Setelah kurang lebih 2 bulan kemudian Bapak Bupati 

Lampung Tengah pada saat itu menunjukkan tempat untuk 

dibangun Desa dengan lokasi di atas. Pada bulan November 

1953 rombongan berpindah tempat kelokasi tersebut untuk 

mengadakan penebangan hutan dan menara untuk 

direncanakan sebuah Desa. 

Pada bulan Juli 1956  lokasi tersebut diresmikan menjadi 

Desa dengan sebutan Desa Sadar Sriwijaya, dengan dipimpin 

seorang Kepala Kampung: 

Periode I : Tahun 1953 s/d 1959 Kepala Kampung 

Bapak Sudigdo 

Periode II : Tahun 1959 s/d 1965 Kepala Kampung Bapak 

Suparman 

Periode III : Tahun 1965 s/d 1967 Kepemimpinan Desa 

dipegang seorang Kompi yaitu Bapak S. 

Suprapto. 

Periode IV : Tahun 1967 s/d 1972 Kepemimpinan 

diserahkan Kepada Kepala Kampung yaitu 

Bapak Ahmad Sholihin 

Periode V : Tahun 1972 s/d 1979 Kepala Kampung Bapak 

A. Zapri Zulkan 

Periode VI : Tahun 1979 s/d 1990 Kepala Kampung Bapak 

M. Pariji 
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Periode VII : Tahun 1990 s/d 1998 Kepala Desa Bapak 

Mukadi 

Periode VIII : Tahun 1998 s/d 2000 Kepala Desa Bapak 

Sudarsono 

Periode IX : Tahun 2000 s/d 2007 Kepala Desa Bapak Karji 

Subandi 

Periode X  : Tahun 2007 s/d 2013 Kepala Desa Bapak  

Nyuwardi Puji Yuono 

Periode XI : Tahun 2013 s/d 2019 Kepala Desa Bapak 

Santoso Budi Wahono 

 

Untuk mempercepat dan pemerataan pembangunan maka 

pada tanggal 18 Desember 2007 dilaksanakan pemekaran Desa, 

yaitu Desa Sadar Sriwijaya Dusun IV dan Dusun V menjadi 

Desa Mekar Jaya. Untuk mempercepat dan pemerataan 

pembangunan maka pada tanggal 18 Desember 2007 

dilaksanakan pemekaran Desa, yaitu Desa Sadar Sriwijaya 

Dusun IV dan Dusun V menjadi Desa Mekar Jaya. 

Demikian Sejarah singkat Pemerintahan Desa Sadar 

Sriwijaya dari semula hingga sekarang telah banyak mengalami 

beberapa perubahan dalam bentuk sebenarnya. 

Potensi Umum 

1. Batas wilayah 

Tabel 1.2 Batas Wilayah Desa Sadar Sriwijaya 

Sebelah Utara Berbatasan dengan : Desa Mekar Jaya Kec. 

Bandar Sribhawono 
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Sebelah Timur berbatasan dengan : Desa Raja Basa Baru 

Kec. Mataram Baru 

Sebelah Selatan berbatasan dengan : Desa Sripendowo Kec. 

Bandar Sribhawono 

Sebelah Barat berbatasan dengan : Hutan Lindung 

Regester 38 

 

Potensi Sumber Daya Manusia 

a. Jumlah Keseluruhan Penduduk 

Tabel 1.3  Jumlah Penduduk 

Jumlah laki-laki 4.031 orang 

Jumlah perempuan 3.740 orang 

Jumlah total 7.771 orang 

Jumlah Kepala Keluarga 2.415 KK 

Kepadatan Penduduk 802 /km 

 

b. Penggolongan Penduduk Berdasarkan Usia  

Tabel 1.4 Penggolongan Penduduk Berdasarkan Usia 

Usia Laki-Laki Perempuan 

0-10 Tahun 632 830 

11-20 Tahun 510 694 

21-30 Tahun 530 412 

31-40 Tahun 497 384 

41-50 Tahun 506 414 

51-60 Tahun 520 386 

61-70 Tahun 452 454 



Gelora Pemuda Sadar Sriwijaya│ 

56 

 

71- 75 Tahun 308 184 

>75 Tahun 52 32 

Total  4007 3790 

 

c. Penggolongan Penduduk Berdasarkan Lulusan 

Tabel 1.4 Penggolongan Penduduk Berdasarkan 

Lulusan 

Tingkat Pendidikan Laki-laki Perempuan 

Usia 3-6 thn yang belum masuk TK - - 

Usia 3-6 thn yang sedang TK/play 

Group 

126 128 

Usia 7-18 thn yang tidak pernah 

sekolah 

5 4 

Usia 7-18 thn yang sedang sekolah 385 440 

Usia 18-56 thn tidak pernah 

sekolah 

67 77 

Usia 18-56 thn pernah SD tidak 

tamat 

716 814 

Tamat SD/sederajat 409 437 

Jumlah usia 12-56 tidak tamat 

SLTP 

197 231 

Usia 18-56 thn tidak tamat SLTA 113 147 

Tamat SMP/sederajat 224 95 

Tamat SMA/sederajat 228 104 

Tamat D1/sederajat 44 47 

Tamat D2/sederajat 41 39 
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Tamat D3/sederajat 16 22 

Tamat S1/sederajat 21 19 

Tamat S2/sederajat - - 

Tamat S3/sederajat - - 

Tamat SLB A - - 

Tamat SLB B - - 

Tamat SLB C 1 - 

Jumlah  2593 2604 

 

d. Penggolongan Penduuduk Berdasarkan Mata 

pencaharian pokok 

 

Tabel 1.5 Pengggolongan Penduduk Berdasarkan 

Mata Pencaharian Pokok 

Jenis Pekerjaan Laki-laki Perempuan 

Petani  612 769 

Buruh Tani 201 254 

Pegawai Negeri Sipil 59 51 

Pengrajin Industri Rumah 

Tangga 

49 51 

Pedagang Keliling 54 60 

Peternak  737 - 

Montir  17 - 

Dokter swasta 1 1 
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Bidan swasta 4 2 

Perawat swata - 3 

Pembantu rumah tangga 15 32 

Pensiunan PNS/TNI/POLRI 9 3 

Pengusaha kecil dan menengah 85 18 

Pengacara 1 - 

Notaris  1 1 

Dukun kampong terlatih - 2 

Jasa pengobatan alternative 1 - 

Dosen swasta 1 - 

Arsitektur 1 - 

Seniman/artis 15 21 

Karyawan pengusahaan swasta 21 24 

Karyawan perusahaan 

pemerintahan 

- - 

Pedagang 64 72 

Jumlah  2397 2766 

 

Potensi Sarana Dan Prasarana 

a. Prasarana pemerintahan 

Tabel 1.6 Prasarana Pemerintahan 

Balai desa/sejenisnya Ada 

Kondisi balai desa Baik 

Kantor kepala desa  Ada 
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Kondisi kantor kepala desa Baik 

Kantor BPD Ada 

Kondisi kantor BPD Baik 

Kantor PKK Ada 

Kondisi kantor PKK Baik 

Jumlah mesin ketik - Buah 

Jumlah computer 1 buah 

Jumlah meja 27 buah 

Jumlah kursi 120 buah 

Jumlah lemari arsip 3 buah 

Jumlah balai dusun - Buah 

Jumlah kantor 

RW/sejenisnya 

- Buah 

 

b. Prasarana peribadatan 

Tabel 1.7 Prasarana Peribadatan 

Jumlah Masjid 9 buah 

Jumlah Musholla 34 buah 

 

c. Prasarana Olahraga 

Tabel 1.8 Prasarana Olahraga 

Lapangan Sepak Bola 4 lokasi 

Lapangan Bulu Tangkis 7 lokasi 

Lapangan Volly Ball 7 lokasi 

Lapangan Tenis Meja 7 lokasi 

Lapangan Basket - Lokasi 
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d. Prasarana Kesehatan 

Tabel 1.9 Prasarana Kesehatan 

Rumah sakit umum - Buah 

Puskesmas - Buah 

Puskesmas pembantu - Buah 

Poliklinik - Buah 

Balai pengobatan - Buah 

Apotik - Buah 

Posyandu 3        buah 

Toko obat - Buah 

Tempat dokter praktek - Buah 

 

e. Sarana Kesehatan 

Tabel 1.10 Sarana Kesehatan 

Jumlah dokter umum - Orang 

Jumlah dokter gigi - Orang 

Jumlah dokter spesialis - Orang 

Jumlah paramedic - Orang 

Jumlah dukun terlatih 2 orang 

Jumlah bidan 4 orang 

Jumlah perawat 3 orang 

Jumlah pengobatan 

alternative 

- Orang 

Jumlah rumah bersalin - Unit 

Jumlah ambulance - Unit 
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f. Prasarana pendidikan 

Tabel 1.11 Prasarana Pendidikan 

SLTA Negeri/Sederajat - Unit 

Status - 

SLTA Swasta/sederajat 1 unit 

Status - 

SLTP Negeri/sederajat - Unit 

Status - 

SLTP Swasta/sederajat 2 unit 

Status - 

SD Negeri/sederajat 2 unit 

Status - 

SD Swasta/sederajat 1 unit 

Status - 

TK 2 unit 

Status - 

TPA 12 unit 

Jumlah Lembaga 

pendidikan Agama 

3 unit 

Status - 

Jumlah perpustakaan - Unit 

Status - 

 

Kondisi Subyek Dampingan Sebelumnya 

Masyarakat yang ada di Desa Sadar Sriwijaya masih banyak 

yang kurang memahami peran remaja dengan melemahnya 

ikatan-ikatan sosial dimasyarakat. Mereka mengalami 
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disorientasi sosial terhadap fungsi dan perannya sebagai pelaku 

perubahan. Hal ini disebabkan karena maraknya pergaulan 

remaja masa kini yang   kian meresahkan. Padahal salah satu hal 

yang membuat peran remaja menjadi sangat penting adalah 

karena keberadaan ramaja yang mengisyaratkan adanya 

semangat perubahan dalam tema Penghidupan kembali RISMA 

penulis fokus dalam membahas peran-peran remaja dalam 

memaksimalkan fungsi masjid sebagai tempat mengkaji Ilmu 

Islami dan Pelopor Kegiatan Kemasyarakatan.  

 

Kondisi Subyek Dampingan yang Diharapkan 

Dengan diadakannya Pendampingan terhadap remaja dan 

Pemuda Desa, tim penulis mengharapkan mereka dapat lebih 

kreatif serta inovatif dalam memaksimalkan Fungsi Masjid 

sebagai tmpat Ibadah dan Kajian Islam serta dapat menjadi 

pelopor positif dalam kegiatan kemasyarakatan yang ada. 
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Strategi dan Pihak yang Terlibat  

Dalam Pendampingan 

 

Strategi yang Digunakan 

Permasalahan yang kami temui di desa Sadar Sriwijaya 

sudah kami kemas sedemikian rupa, dan kami pilah program 

apa yang cocok untuk diterapkan dalam desa tersebut. Untuk 

melakukan hal tersebut kami perlu mengadakan Pemetaan 

sosial telebih dahulu, Pemetaan Sosial (sosial mapping) adalah 

proses penggambaran masyarakat yang sistematik serta 

melibatkan pengumpulan data dan informasi mengenai 

masyarakat termasuk di dalamnya profile dan masalah sosial 

yang ada pada masyarakat tersebut.   

Adapun strategi yang kami gunakan atau terapkan 

adalah Strategi Stakeholder Analysis. Strategi Stakeholder 

Analysis adalah Analisis terhadap para peserta atau pengurus 

dan anggota suatu program, proyek pembangunan atau 

organisasi sosial tertentu mengenai isu-isu yang terjadi di 

lingkungannya, seperti relasi kekuasaan, pengaruh, dan 

kepentingan-kepentingan berbagai pihak yang terlibat dalam 

suatu kegiatan.  
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Berbagai tahapan/proses yang kami lalui antara lain: 

a. Wawancara dengan berbagai lapisan Masyarakat. Pada proses 

ini kami melakukan pendekatan emosional dengan berbagai 

lapisan masyarakat guna mendapatkan informasi lebih 

komprehensif dan tepat guna dengan program yang kami 

usung.  

b. Analisis isu-isu yang terjadi di lingkungan sekitar masyarakat. 

Pada tahap ini kami mencoba untuk mencari dan 

mengumpulkan informasi tentang keadaan sekitar desa Sadar 

Sriwijaya mulai dari Perangkat Desa yang ada, hingga remaja 

dan anak-anak desa Sadar Sriwijaya, hingga menggali 

informasi lebih detail tentang permasalahan yang ada di desa 

tersebut. Hal ini kami lakukan setelah terlebih dahulu kami 

melakukan observasi dengan keadaan desa Sadar Sriwijaya.  

c. Mengumpulkan dan me-review. Setelah kami melakukan 

tahap analisis isu-isu yang terjadi dengan didukung hasil 

wawancara beberapa lapisan masyarakat, kami 

mengumpulkan keseluruhan keluh kesah masyarakat tersebut 

dan mereview hasil dari analisis sebagaimana langkah di sub 

b. 

d. Mencari solusi. Setelah mengadakan analisa secara mendalam 

kami merancang beberapa alternatif jalan keluar/solusi dari 

permasalahan yang ada, dan kami susun secara sistematis 

hingga menjadi program kerja yang akan kami usung.  
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Jadwal Pelaksanaan Program 

Pelaksanaan program KPM Periode I tahun 2018 ini dibagi 

menjadi 3 sesi, adapun Jadwal Pelaksanaan Program sebagai 

berikut: 

a. Sesi Persiapan 

No Uraian Kegiatan Waktu 

1. Pembekalan Mahasiswa Peserta 

KPM Periode I 2018 

19 November-24 

Desember 2017 

2. Pembagian Kelompok KPM  26 Desember 2018 

3. Survey Lokasi dengan aparat desa 

tentang living cost 

27-30 Desember 

2017 

4. Pembekalan Peserta KPM dengan 

Camat dan Pejabat IAIN Metro 

2-4 Januari 2018 

5. Penerjunan Mahasiswa KPM ke 

lokasi KPM Sribhawono 

11 Januari 2018 

 

b. Pelaksanaan Program KPM 

No Uraian Kegiatan Waktu 

1 Pembukaan KPM dengan aparat 

Desa setempat 

12 Januari 2018 

2 Pengenalan dan Penyusunan 

Program KPM di Desa Sadar 

Sriwijaya 

13-16 Januari 

2018 

3 Implementasi Program yang telah 

tersusun 

17 Januari-10 

Februari 2018 

4. Kunjungan Dosen Pembimbing 

Lapangan  

20 Januari 2018 

5. Penenijauan dan Penilaian Tim 6 Februari 2018 
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Monitoring  

6. Penarikan Mahasiswa KPM 19 Februari 2018 

 

c. Laporan Hasil KPM 

No Uraian Kegiatan Waktu 

1 Penyusunan dan Pengumpulan 

Laporan  

20 Februari - 03 

Maret 2018 

 

6. Sumber Pendanaan Kegiatan 

No Uraian Asal Sumbangan Jumlah 

1 Bazar dari Kepala Desa Rp. 500.000 

2 Kayu pembuatan plang dari kepala 

desa 

Rp. 300.000 

3 Ibunda M. Ridho Ficardo Rp. 150.000 

4. Iuran Anggota KPM Rp. 8.000.000 

Jumlah : Rp. 8.950.000 

 

 

Pihak-Pihak yang Terlibat dan Bentuk Keterlibatannya 

Di balik lancarnya sebuah program kerja selalu ada sebab 

dari kesuksesan progja itu sendiri, termasuk dukungan moriil 

dan spiritual maupun tenaga dari beberapa pihak. Adapun pihak 

yang terlibat dalam program kerja yang kami ajukan antara lain: 

a. Bpk. Kepala Desa Sadar Sriwijaya, dan Perangkat Desa 

lainnya, yang  membantu memfasilitasi, meliputi penyediaan 

tempat, maupun melakukan koordinasi dengan pihak terkait. 
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b. Tokoh Pemuda  yang membantu mengkoordinir pemuda 

sekitar  

c. Tokoh Agama yang mengawal kami dalam mengondisikan 

berbagai kegiatan keagamaan  

d. Para orang tua, remaja dan anak-anak Desa Sadar Sriwijaya 

yang menjadi sasaran utama program kami 
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Kajian Akademik Program 

 

Gambaran Dampingan Selama Pelaksanaan Program 

Adapun gambaran dampingan dari masing-masing 

pelaksanaan, agar mudah untuk dipahami maka kami sajikan 

dalam bentuk tabel matriks sebagaimana berikut: 

 

Tabel 1.12 Kegiatan Sosialisasi Zakat Penghasilan 

Nomor Program Kerja 01 

Bidang Keagamaan Umum 

Nama Program Kerja Sosialisasi Zakat Penghasilan  

Tempat dan Tanggal Desa Sadar Sriwijaya, 10 Februari 2018 

Durasi Pelaksanaan 2 Jam pada hari Sabtu 

Tim Pelaksana Wahid Riska Susanto 

Tujuan  Untuk memberikan wawasan tentang 

Zakat penghasilan kepada masyarakat 

terutama RISMA. 

Sasaran Masyarakat Desa Sadar Sriwijaya 

terutama RISMA  

Deskripsi Kegiatan Program ini dilaksanakan pada hari 

Sabtu, tanggal 10 Februari. dimulai pada 

pukul 10. Program ini diikuti oleh 

Masyarakat Desa Dusun 1 dan sekitarnya, 

terutama RISMA. Dengan demikian, 
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harapan kami agar warga desa Sadar 

Sriwijaya dapat menambah pemahaman 

mengenai Zakat Penghasilan. 

 

Tabel 1.13 Kegiatan Mengoptimalkan Mutu TPA 

Nomor Program Kerja 02 

Bidang Keagamaan Umum 

Nama Program Kerja Mengoptimalkan Mutu TPA 

Tempat dan Tanggal Desa Sadar Sriwijaya, 15 Februari 2018 – 

Selesai KPM 

Durasi Pelaksanaan 45 Menit setiap hari kecuali hari Jumat 

untuk Dusun 1 dan 2, serta hari Minggu 

untuk dusun 1 

Tim Pelaksana Semua Peserta KKN desa Sadar Sriwijaya 

Tujuan  Untuk mengoptimalkan pelaksanakan 

TPA yang ada disekitar desa Sadar 

Sriwijaya. 

Sasaran Anak-anak yang ada di Desa Sadar 

Sriwijaya 

Deskripsi Kegiatan Program ini dilaksanakan pada tanggal 15 

Februari sampai selesai KPM yang 

dimulai pada bakda asyar. Program ini 

diikuti oleh anak-anak yang ada disekitar 

desa Sadar Sriwijaya. Dengan demikian, 

harapan kami agar anak-anak yang ada 

disekitar desa Sadar Sriwijaya dapat 

menambah pengetahuan mereka tentang 

keagamaan yang telah diberikan oleh 



Gelora Pemuda Sadar Sriwijaya│ 

70 

 

guru. 

 

Tabel 1.14 Kegiatan Menghidupkan Kembali RISMA  

Nomor Program Kerja 03 

Bidang Keagamaan Umum 

Nama Program Kerja Menghidupkan Kembali Risma  

Tempat dan Tanggal Desa Sadar Sriwijaya, 17 Januari 2018 – 

Selesai KPM 

Durasi Pelaksanaan 2 Jam pada setiap Sabtu   

Tim Pelaksana Semua Peserta KKN desa Sadar Sriwijaya 

Tujuan  Untuk memberikan wawasan tentang 

Zakat penghasilan kepada masyarakat 

terutama RISMA. 

Sasaran Masyarakat Desa Sadar Sriwijaya 

terutama RISMA  

Deskripsi Kegiatan Program ini dilaksanakan pada tanggal 17 

Januari sampai dengan selesai 

pelaksanaan KPM, pada malam Kamis 

dan malam Sabtu. Dimulai pada pukul 

08.00. Program ini diikuti oleh pemuda 

pemudi yang ada di desa Sadar Sriwijaya. 

Dengan demikian, harapan kami dengan 

terbentuknya kembali RISMA yang ada di 

Desa Sadar Sriwijaya dapat menjadi awal 

yang baik untuk kegiatan keagamaan yang 

ada di desa. 
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Tabel 1.15 Kegiatan Pendidikan Tata Cara Sholat 

Nomor Program Kerja 04 

Bidang Keagamaan Umum 

Nama Program Kerja Pendidikan Tata Cara Sholat TPA Dusun 

01 Ibu Ningtiyas 

Tempat dan Tanggal Desa Sadar Sriwijaya, 26 Januari 2018 – 

Selesai KPM 

Durasi Pelaksanaan 1 jam setiap hari Selasa 

Tim Pelaksana Rahayu MulyoAsih 

Tujuan  Untuk memberikan keterampilan sholat 

agar menjadi anak-anak yang sholeh dan 

sholehah. 

Sasaran Anak-anak yang ada disekitar Desa Sadar 

Sriwijaya 

Deskripsi Kegiatan Program ini dilaksanakan setiap hari 

selasa, dimulai bakda ashar. Program ini 

diikuti oleh Anak-anak TPA Dusun 1 dan 

sekitarnya. Dengan demikian, harapan 

kami anak-anak mendapat keterampilan 

tentang bagaimana tata cara sholat yang 

benar. 

 

Tabel 1.16 Kegiatan Menghafal Niat Sholat Fardhu dan Sunah 

TPA Dusun II 

Nomor Program Kerja 05 

Bidang Keagamaan Umum 

Nama Program Kerja Bimbingan Menghafal Niat Sholat 

Fardhu dan Sunah TPA Dusun II 
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Tempat dan Tanggal Desa Sadar Sriwijaya, 22 Januari 2018 – 

Selesai KPM 

Durasi Pelaksanaan 1 jam setiap hari Selasa 

Tim Pelaksana Neneng Rohimah 

Tujuan  Untuk memberikan ketrampilan sholat 

agar menjadi anak-anak yang sholeh dan 

sholehah. 

Sasaran Anak-anak yang ada disekitar Desa Sadar 

Sriwijaya 

Deskripsi Kegiatan Program ini dilaksanakan setiap hari 

selasa, dimulai bakda ashar. Program ini 

diikuti oleh Anak-anak TPA Dusun 1 dan 

sekitarnya. Dengan demikian, harapan 

kami anak-anak mendapat keterampilan 

tentang bagaimana cara sholat yang 

benar. 

 

Tabel 1.17 Kegiatan Pembelajaran Doa Sehari-hari 

Nomor Program Kerja 06 

Bidang Keagamaan Umum 

Nama Program Kerja Pembelajaran Doa Sehari-hari TPA 

Dusun II  

Tempat dan Tanggal Desa Sadar Sriwijaya, 25 Januari 2018 – 

Selesai KPM 

Durasi Pelaksanaan 1 jam setiap hari Selasa 

Tim Pelaksana Linda Aulina 

Tujuan  Untuk memberikan keterampilan kepada 
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anak-anak yang ada di Desa Sadar 

Sriwijaya agar memperoleh tambahan 

hafalan Surat-surat pendek untuk bekal 

mereka kelak. 

Sasaran Anak-anak yang ada disekitar Desa Sadar 

Sriwijaya 

Deskripsi Kegiatan Program ini dilaksanakan setiap hari 

Sabtu dan Minggu, dimulai bakda ashar. 

Program ini diikuti oleh Anak-anak TPA 

Dusun II dan sekitarnya. Dengan 

demikian, harapan kami anak-anak dapat 

memperoleh keterampilan tentang 

bacaan surat-surat pendek dan cara 

bacanya yang benar. 

 

Tabel  1. 18 Kegiatan Bimbingan Tajwidul Qur’an 

Nomor Program Kerja 07 

Bidang Keagamaan Umum 

Nama Program Kerja Bimbingan Tajwidul Qur'an TPA Dusun 

I  

Tempat dan Tanggal Desa Sadar Sriwijaya, 28 Januari 2018 – 

Selesai KPM 

Durasi Pelaksanaan 1 jam setiap hari Selasa 

Tim Pelaksana Sri Andriani 

Tujuan  Untuk memberikan menambah wawasan 

anak-anak TPA mengenai Tajwidul 

Qur’an. 
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Sasaran Anak-anak yang ada TPA Ibu Ningtiyas 

Dusun 01 Desa Sadar Sriwijaya 

Deskripsi Kegiatan Program ini dilaksanakan setiap hari 

Rabu, dimulai bakda ashar. Program ini 

diikuti oleh Anak-anak TPA Dusun 01 

dan sekitarnya. Dengan demikian, 

harapan kami anak-anak mendapat 

keterampilan tentang bagaimana 

membaca Al-Qur’an menggunakan 

Tajwidul. 

 

Tabel 1.19  

Nomor Program Kerja 08 

Bidang Keagamaan Umum 

Nama Program Kerja Bimbingan Tajwidul Qur'an TPA Dusun 

02 

Tempat dan Tanggal Desa Sadar Sriwijaya, 28 Januari 2018 – 

Selesai KPM 

Durasi Pelaksanaan 1 jam setiap hari Selasa 

Tim Pelaksana Dwi Ratna Sari 

Tujuan  Untuk memberikan menambah wawasan 

anak-anak TPA mengenai Tajwidul 

Qur’an. 

Sasaran Anak-anak yang ada TPA Ibu Suharti 

Dusun 02 Desa Sadar Sriwijaya 

Deskripsi Kegiatan Program ini dilaksanakan setiap hari 

Rabu, dimulai bakda ashar. Program ini 
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diikuti oleh Anak-anak TPA Dusun 02 

dan sekitarnya. Dengan demikian, 

harapan kami anak-anak mendapat 

keterampilan tentang bagaimana 

membaca Al-Qur’an menggunakan 

Tajwidul. 

 

Tabel 1.20 Kegiatan Bimbingan Doa Sehari-hari Dusun 01 

Nomor Program Kerja 09 

Bidang Keagamaan Umum 

Nama Program Kerja Bimbingan Doa-Doa Sehari-hari Dusun 

01  

Tempat dan Tanggal Desa Sadar Sriwijaya, 24 Januari 2018 – 

Selesai KPM 

Durasi Pelaksanaan 1 jam setiap hari Selasa 

Tim Pelaksana Valentine Manly Lumban Tobing 

Tujuan  Untuk memberikan menambah wawasan 

anak-anak TPA mengenai Doa-Doa 

Sehari-hari Dusun 01. 

Sasaran Anak-anak yang ada TPA Bapak Agus 

Darmawanwijaya Dusun 01 Desa Sadar 

Sriwijaya 

Deskripsi Kegiatan Program ini dilaksanakan setiap hari 

Rabu, dimulai bakda ashar. Program ini 

diikuti oleh Anak-anak TPA Dusun 01 

dan sekitarnya. Dengan demikian, 

harapan kami anak-anak mendapat 
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keterampilan tentang bagaimana 

Menghafal Doa-Doa Sehari-hari TPA 

Dusun 01. 

 

Tabel 1.21 

Nomor Program Kerja 10 

Bidang Keagamaan Umum 

Nama Program Kerja Pelatihan Membaca Al-Qur'an dengan 

Makhrijul Huruf yang Benar  

Tempat dan Tanggal Desa Sadar Sriwijaya, 22 Januari 2018 

Durasi Pelaksanaan 45 menit setiap hari mulai hari Rabu 

mulai petemuan, keculi hari jum’at selama 

KPM 

Tim Pelaksana Neneng Rohimah 

Tujuan  Untuk memberikan menambah wawasan 

anak-anak TPA mengenai Tajwidul 

Qur’an. 

Sasaran Anak-anak TPA Sadar Sriwijaya  

Deskripsi Kegiatan Program ini dilaksanakan setiap hari 

Senin-Minggu, kecuali hari jum’at, dimulai 

bakda ashar. Program ini diikuti oleh 

Anak-anak TPA dan sekitarnya. Dengan 

demikian, harapan kami anak-anak 

mendapat keterampilan tentang 

bagaimana cara membacara A-Qur’an 

dengan menggunakan Makhrijul Huruf. 
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Tabel 1.22 

Nomor Program Kerja 11 

Bidang Keagamaan Umum 

Nama Program Kerja Pendidikan Tata Cara Sholat TPA Dusun 

01 Bapak Agus Darmawan Wijaya  

Tempat dan Tanggal Desa Sadar Sriwijaya, 02 Februari 2018 – 

Selesai KPM 

Durasi Pelaksanaan 1 jam setiap hari Selasa 

Tim Pelaksana Wahid Riska Susanto 

Tujuan  Untuk memberikan keterampilan sholat 

agar menjadi anak-anak yang sholeh dan 

sholehah. 

Sasaran Anak-anak yang ada disekitar Desa Sadar 

Sriwijaya 

Deskripsi Kegiatan Program ini dilaksanakan setiap hari 

selasa, dimulai bakda ashar. Program ini 

diikuti oleh Anak-anak TPA Dusun 1 dan 

sekitarnya. Dengan demikian, harapan 

kami anak-anak mendapat keterampilan 

tentang bagaimana tata cara sholat yang 

benar. 

 

Tabel 1.23 

Nomor Program Kerja 12 

Bidang Keagamaan Umum 

Nama Program Kerja Pelatihan Menghafal Surat-surat Pendek 

TPA Dusun I Ibu Ningtiyas  
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Tempat dan Tanggal Desa Sadar Sriwijaya,25 Januari 2018 – 

Selesai KPM 

Durasi Pelaksanaan 1 jam setiap hari Kamis 

Tim Pelaksana Erlinda Yuliana Safitri 

Tujuan  Untuk mengasah daya ingat anak-anak 

dalama memahami ayat-ayat Al-Qur’an.. 

Sasaran Anak-anak yang ada disekitar Desa Sadar 

Sriwijaya 

Deskripsi Kegiatan Program ini dilaksanakan setiap hari 

Kamis, dimulai bakda ashar. Program ini 

diikuti oleh Anak-anak TPA Dusun 1 dan 

sekitarnya. Dengan demikian, harapan 

kami anak-anak mendapat keterampilan 

tentang bagaimana mengasah daya ingat 

dalam memahami ayat-ayat Al-Qur’an. 

 

Table 1.24  

Nomor Program Kerja 13 

Bidang Keagamaan Umum 

Nama Program Kerja Pelatihan Menghafal Surat-surat Pendek 

TPA Dusun I Bapak Agus Darma Wijaya 

Tempat dan Tanggal Desa Sadar Sriwijaya,22 Januari 2018 – 

Selesai KPM 

Durasi Pelaksanaan 1 jam setiap hari senin 

Tim Pelaksana Riska Oktavia 

Tujuan  Untuk mengasah daya ingat anak-anak 

dalama memahami ayat-ayat Al-Qur’an.. 

Sasaran Anak-anak yang ada disekitar Desa Sadar 
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Sriwijaya 

Deskripsi Kegiatan Program ini dilaksanakan setiap hari 

Kamis, dimulai bakda ashar. Program ini 

diikuti oleh Anak-anak TPA Dusun 1 dan 

sekitarnya. Dengan demikian, harapan 

kami anak-anak mendapat keterampilan 

tentang bagaimana mengasah daya ingat 

dalam memahami ayat-ayat Al-Qur’an. 

 

Tabel 1.25  

Nomor Program Kerja 14 

Bidang Keagamaan Umum 

Nama Program Kerja Bimbingan Tata Cara Berwhudu  

Tempat dan Tanggal Desa Sadar Sriwijaya,28 Januari 2018 – 

Selesai KPM 

Durasi Pelaksanaan 1 jam setiap hari Rabu 

Tim Pelaksana Rahmawati Arunnazar 

Tujuan  Untuk memberikan pemahaman 

bimbingan tata cara berwhudu 

Sasaran Anak-anak yang ada disekitar Desa Sadar 

Sriwijaya 

Deskripsi Kegiatan Program ini dilaksanakan setiap hari rabu, 

dimulai bakda ashar. Program ini diikuti 

oleh Anak-anak TPA Dusun 1 dan 

sekitarnya. Dengan demikian, harapan 

kami anak-anak mendapat memahami 

mengenai tata cara berwhudu. 
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Table 1.26 

Nomor Program Kerja 15 

Bidang Keagamaan Umum 

Nama Program Kerja  Pembelajaran Azan dan Iqomah TPA 

Dusun II 

Tempat dan Tanggal Desa Sadar Sriwijaya,28 Januari 2018 – 

Selesai KPM 

Durasi Pelaksanaan 1 jam setiap hari Rabu 

Tim Pelaksana Nur Idhopi Rahmat 

Tujuan  Untuk memberikan pemahaman anak-

anak TPA mengenai cara adzan.. 

Sasaran Anak-anak yang ada disekitar Desa Sadar 

Sriwijaya 

Deskripsi Kegiatan Program ini dilaksanakan setiap hari rabu, 

dimulai bakda ashar. Program ini diikuti 

oleh Anak-anak TPA Dusun 1 dan 

sekitarnya. Dengan demikian, harapan 

kami anak-anak mendapat keterampilan 

tentang bagaimana mengumandangkan 

adzan yang baik dan benar. 

 

Table 1.27 

Nomor Program Kerja 16 

Bidang Olah Raga 

Nama Program Kerja  Senam  

Tempat dan Tanggal Desa Sadar Sriwijaya,20 Januari 2018 – 

Selesai KPM 
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Durasi Pelaksanaan 1 jam setiap hari selasa 

Tim Pelaksana Seluruh Peserta KPM Desa Sadar 

Sriwijaya 

Tujuan  Untuk meningkatkan kebugaran jasmani 

Masyarakat Desa Sadar Sriwijaya serta 

mengajarkan cara menjaga agar tubuh 

selalu sehat.  

Sasaran Masyarakat Desa Sadar Sriwijaya 

Deskripsi Kegiatan Program ini dilaksanakan setiap hari 

selasa, dimulai bakda Shubuh. Program 

ini diikuti oleh masyarakat Desa Sadar 

Sriwijaya. Dengan demikian, harapan 

kami masyrakat selalu mengutamakan 

kebugaran jasmani serta mengajarkan cara 

menjaga agar tubuh selalu sehat. 

 

Table 1.28 

Nomor Program Kerja 17 

Bidang Pendidikan 

Nama Program Kerja  Bimbingan Belajar SD 

Tempat dan Tanggal Desa Sadar Sriwijaya,14 Januari 2018 – 

Selesai KPM 

Durasi Pelaksanaan 1 jam setiap hari Rabu 

Tim Pelaksana Rahayu Mulyo Asih 

Tujuan  Untuk membantu anak-anak memahami 

materi yang berikan di sekolah dan 

meningkatkan minat belajar siswa 
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Sasaran Anak-anak Desa Sadar Sriwijaya 

Deskripsi Kegiatan Program ini dilaksanakan setiap hari rabu, 

dimulai bakda dzuhur. Program ini diikuti 

oleh Anak-anak Desa Sadar Sriwijaya. 

Dengan demikian, harapan kami anak-

anak selalu mengutamakan belajar dengan 

memanfaatkan waktu denagan baik. 

 

Table 1.29 

Nomor Program Kerja 18 

Bidang Pendidikan 

Nama Program Kerja  Bimbingan Belajar SD 

Tempat dan Tanggal Desa Sadar Sriwijaya,14 Januari 2018 – 

Selesai KPM 

Durasi Pelaksanaan 1 jam setiap hari Rabu 

Tim Pelaksana Linda Aulina 

Tujuan  Untuk membantu anak-anak memahami 

materi yang berikan di sekolah dan 

meningkatkan minat belajar siswa 

Sasaran Anak-anak Desa Sadar Sriwijaya 

Deskripsi Kegiatan Program ini dilaksanakan setiap hari rabu, 

dimulai bakda dzuhur. Program ini diikuti 

oleh Anak-anak Desa Sadar Sriwijaya. 

Dengan demikian, harapan kami anak-

anak selalu mengutamakan belajar dengan 

memanfaatkan waktu denagan baik. 
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Table 1.30 

Nomor Program Kerja 19 

Bidang Pendidikan 

Nama Program Kerja  Bimbingan Belajar SMP/MTS 

Tempat dan Tanggal Desa Sadar Sriwijaya,14 Januari 2018 – 

Selesai KPM 

Durasi Pelaksanaan 1 jam setiap hari Rabu 

Tim Pelaksana Deni Chania Holiso 

Tujuan  Untuk membantu anak-anak memahami 

materi yang berikan di sekolah dan 

meningkatkan minat belajar siswa 

Sasaran Anak-anak Desa Sadar Sriwijaya 

Deskripsi Kegiatan Program ini dilaksanakan setiap hari 

Rabu, dimulai bakda dzuhur. Program ini 

diikuti oleh Anak-anakt Desa Sadar 

Sriwijaya. Dengan demikian, harapan 

kami anak-anak selalu mengutamakan 

belajar dengan memanfaatkan waktu 

denagan baik. 

 

Table 1.31 

Nomor Program Kerja 20 

Bidang Pendidikan 

Nama Program Kerja Sosialisasi Beasiswa BIDIK MISI  

Tempat dan Tanggal Desa Sadar Sriwijaya,12 Februari 2018 – 

Selesai KPM 

Durasi Pelaksanaan 1 jam setiap hari Senin 

Tim Pelaksana Arif Hasbuloh 
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Tujuan  Untuk meberikan siswa SMA/MA 

Hususnya Siswa kelas XII tentang 

Beasiswa Bidik Misi  

Sasaran Siswa SMA/MA kelas XII Desa Sadar 

Sriwijaya 

Deskripsi Kegiatan Program ini dilaksanakan hari senin. 

Program ini diikuti oleh siswa SMA/MA 

Desa Sadar Sriwijaya. Dengan demikian, 

harapan kami siswa lebih mengutamakan 

pendidikan. 

 

Table 1.31 

Nomor Program Kerja 21 

Bidang Bidang Sosial Ekonomi 

Nama Program Kerja Sosialisasi Menabung  

Tempat dan Tanggal Desa Sadar Sriwijaya,23 Januari 2018  

Durasi Pelaksanaan 1 jam hari Jum’at 

Tim Pelaksana RAhmawati Arunnazar 

Tujuan  Untuk meberikan pengetahuan anak-anak 

dalam menabung   

Sasaran Anak-anak Desa Sadar Sriwijaya 

Deskripsi Kegiatan Program ini dilaksanakan hari Jum’at. 

Program ini diikuti oleh anak-anak Desa 

Sadar Sriwijaya. Dengan demikian, 

harapan kami anak-anak belajar 

menghemat uang. 
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Table 1.32 

Nomor Program Kerja 22 

Bidang Bidang Sosial Ekonomi 

Nama Program Kerja Sosialisasi Perbankan Syariah  

Tempat dan Tanggal Desa Sadar Sriwijaya, 24 Januari 2018  

Durasi Pelaksanaan 1 jam hari jum’at 

Tim Pelaksana Nur Idhopi Rahmad 

Tujuan  Memberikan pemahaman tentang 

perbankan syariah dan produk-produk 

apa yang ada didalamnya, terutama 

tentang apa fungsi dan bagaimana tata 

cara menabung.  

Sasaran Pemuda dan pemudi RISMA  

Deskripsi Kegiatan Program ini dilaksanakan hari Jum’at. 

Program ini diikuti oleh anggot RISMA 

Desa Sadar Sriwijaya. Dengan demikian, 

harapan kami dengan sosialisasi ini semua 

anggota RISMA dapat memperoleh 

pengetahuan tentang perbankan syariah 

dan dapat memanfaatkan penegtahuan 

mereka dengan baik. 

 

Table 1.33 

Nomor Program Kerja 23 

Bidang Bidang Sosial Ekonomi 

Nama Program Kerja Pelatihan Ekonomi Kreatif   

Tempat dan Tanggal Desa Sadar Sriwijaya, 24 Januari 2018  

Durasi Pelaksanaan 3-4 jam hari Rabu 
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Tim Pelaksana Sri Andriani 

Tujuan  Memberikan pemahaman tentang 

pelatihan ekonomi kretaif, agar pemuda 

dan pemudi yang ada di desa dapat 

mengembangkan potensinya dan 

menggugah mereka untuk menciptakan 

dan membuat sebuah produk yang 

kemudian dapat dipasarkan, dan 

menambah penghasilan mereka. 

Sasaran Pemuda dan pemudi RISMA  

Deskripsi Kegiatan Program ini dilaksanakan hari Jum’at. 

Program ini diikuti oleh anggota RISMA 

Desa Sadar Sriwijaya. Dengan demikian, 

harapan kami dengan sosialisasi ini semua 

anggota RISMA dapat memperoleh 

pengetahuan tentang ekonomi kreatif dan 

dapat mengembangkan potensi yang 

mereka punya. 

 

Tabel 1.34 

Nomor Program Kerja 24 

Bidang Sosial  

Nama Program Kerja Kerja Bakti  

Tempat dan Tanggal Desa Sadar Sriwijaya, 18 Januari 2018 – 

Selesai KPM 

Durasi Pelaksanaan 2-3 jam dilaksanakan setiap hari Jumat  

Tim Pelaksana Seluruh peserta KPM Sadar Sriwijaya 

Tujuan  Agar warga yang ada disekiar Sadar 
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Sriwijaya memahami bahwa terciptanya 

lingkungan yang sehat itu butuh kerja 

sama, dan memberikan kesadaran bahwa 

lingkungan yang sehat itu perlu di 

ciptakan karena dapat mempengaruhi 

kesehatan mereka. 

Sasaran Semua warga yang ada di desa, terutama 

bapak-bapak dan ibu-ibu 

Deskripsi Kegiatan Program ini dilaksanakan hari Jum’at. 

Program ini diikuti oleh anggot warga 

desa terutama bapak-bapak dan ibu-ibu. 

Dengan demikian, harapan kami dengan 

adanya kegiatan kerja bakti ini lingkungan 

desa menjadi semakin bersih. 

Nomor Program Kerja 27 

Bidang Kesehatan 

Nama Program Kerja Sosialisasi Pentingnya Kebersihan    

Tempat dan Tanggal Desa Sadar Sriwijaya, 8 Februari 2018  

Durasi Pelaksanaan 2-3 jam hari Kamis  

Tim Pelaksana Erlinda Yuliana Safitri  

Tujuan  Untuk memberikan pengetahuan tetang 

kebersihan yang ada di lingkungan 

sekolah dan sekitar, dan menanamkan 

tanggung jawab kepada anak-anak bahwa 

mereka harus menjaga kebersihan 

lingkungan, karena kebersihan itu 

sebagian dari iman. 

Sasaran Anak-anak SD/MI 
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Deskripsi Kegiatan Program ini dilaksanakan pada hari 

Kamis, program ini di ikuti oleh anak-

anak SD/MI. Dengan demikian sosialisasi 

ini di adakan agar seluruh siswa paham 

tentang kebersihan lingkung yang ada di 

sekitarnya. 

 

Materi Pendampingan 

Selama proses pendampingan, sebagaimana dijelaskan di 

atas, kami memberi beberapa arahan materi yang telah kami 

susun secara sistematis, sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bidang Keagamaan Umum 

Nomor 

Program 

Nama Program 

Kegiatan 

Materi/Sumber 

Pendampingan 

01 
Sosialisasi Zakat 

Penghasilan 

Memberikan wawasan 

mengenai pengertian, 
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hukum, fungsi, tujuan, 

Jenis, dan Tujuan 

Adanya ZAKAT 

PENGHASILAN 

(Wahbah Al-zuhaly, Zakat 

Kajian Berbagai Mazhab, 

Bandung : Remaja 

Rosdakarya, 2005) 

02 

Mengoptimalkan Mutu  

TPA 

Pelatihan Keagamaan 

seperti mengaji, sholat, 

bersuci dari hadas, 

menghafal surat-surat 

pendek dengan lebih 

mengutamakan 

kefashihan dan tata cara 

yang tepat. 

03 

Menghidupkan 

Kembali Risma 

Memberikan dampingan 

khusus mengenai peran 

RISMA terhadap Masjid 

itu sendiri dan 

Masyarakat secara 

umum, mengingat 

anggotanya merupakan 

sebagian besar pemuda 

produktif, agar ia 

mampu menjadi pionir 
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dalam segala aktivitas 

kemasyarakatan mulai 

dari kegiatan sosial, 

kegamaan, serta 

kesehatan, bahkan 

pendidikan. 

04 

 Pendidikan Tata Cara 

Sholat TPA Dusun I  

Buku Panduan Praktis 

Sholat, Abu Mulana Yasa 

dan Hadi Abdullah, 

(Semarang: Pustaka 

Nuun, 2015) 

05 

Bimbingan Menghafal 

Niat Sholat Fardhu 

dan Sunah TPA Dusun 

II  

Materi tersebut Tim 

Pelaksana Ambil dari 

Buku Abu Mulana Yasa 

dan Hadi Abdullah, 

(Semaran: Pustaka 

Nuun, 2015) 

06 

 Pembelajaran Doa 

Sehari-hari TPA 

Dusun II (linda) 

Pembelajaran Doa dari 

Buku Do’a-do’a Sehari-

hari, Penerbit : Thalibun 

Shalih 

07 

Bimbingan Tajwidul 

Qur'an TPA Dusun I  

Pembelajaran Hukum-

hukum Tajwid dari Buku 

Karya Tobibun Nawawi 

08 
Bimbingan Tajwidul 

Qur'an TPA Dusun II 

Pembelajaran Hukum-

hukum Tajwid dari Buku 
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Karya Tobibun Nawawi 

09 

Pelatihan Doa-Doa 

Sehari-hari Dusun I  

Pembelajaran Doa dari 

Buku Do’a-do’a Sehari-

hari, Penerbit : Thalibun 

Shalih 

10 

Pelatihan Membaca Al-

Qur'an dengan 

Makhrijul Huruf yang 

Benar  

Materi tersebut Tim 

Pelaksana Ambil dari 

Buku Abu Mulana Yasa 

dan Hadi Abdullah, 

(Semarang: Pustaka 

Nuun, 2015) 

11 

Pembelajaran Tentang 

Bacaan dan Gerakan 

Sholat dusun I 

Materi tersebut Tim 

Pelaksana Ambil dari 

Buku Abu Mulana Yasa 

dan Hadi Abdullah, 

(Semarang: Puataka 

Nuun, 2015) 

12 

Pelatihan Menghafal 

Surat-surat Pendek 

TPA Dusun I  

Disadur dari Buku 

Karya Al’idrus yang 

diterbitkan oleh Karya 

Toha Putra Semarang 

13 

Pelatihan Menghafal 

Surat-surat Pendek 

TPA Dusun I (riska) 

 

14 
Bimbingan Tata Cara  

Berwudhu  

Buku Panduan Praktis 

Sholat, Abu Mulana Yasa 
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dan Hadi Abdullah, 

(Semarang: Pustaka 

Nuun, 2015) 

15 

Pembelajaran Azan 

dan Iqomah TPA 

Dusun II 

Buku Panduan Praktis 

Sholat, Abu Mulana Yasa 

dan Hadi Abdullah, 

(Semarang: Pustaka 

Nuun, 2015) 

 

Bidang Olahraga 

 

 

 

 

 

 

 

Nomor 

Program 
Nama Program Materi Dampingan 

16 Senam  Senam Pramuka dan 

umum 
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Bidang Pendidikan 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nomor 

Program 
Nama Program Materi Dampingan 

17  Bimbingan Belajar SD  

18  Bimbingan Belajar 

SMP/MTs  

 

19 
Sosialisasi Beasiswa 

BIDIK MISI  

Form Pendaftaran 

BIDIKMISI 2018 serta 

brosur UM-PTKIN 

IAIN Metro 2018 yang 

tim pelaksana dapat dari 

web resmi metrouniv.co.id 
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Analisa Program 

 

Indikator Keberhasilan Program 

Pada dasarnya,  program-program yang kami jalankan tidak 

lepas dari peran utama pemuda dan masyarakat Desa Sadar 

Sriwijaya, karena pada hakikatnya mereka lah yang nanti akan 

menerima estafet program kami sewaktu KPM agar tetap 

berjalan sebagaimana biasanya, tanpa perlu lagi adanya 

pengawasan dari kami.  

Hal ini sejalan dengan fakta di Lapangan, pada Program 

Membangkitkan RISMA misalnya, para Pemuda dan Remaja 

Desa Sadar Sriwijaya memiliki animo yang cukup tinggi terhadap 

kegiatan-kegiatan yang kami adakan terkait program RISMA, 

seperti BAZAR, GEBYAR ANAK SHOLEH Tkt. Kecamatan, 

bahkan kepala desa setempat hingga terharu dengan kegigihan 

kami yang mampu meningkatkan semangat bersosial para 

pemuda di Desa Sadar Sriwijaya yang sebelumnya telah vakum 

selama dua tahun.  
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Begitu juga dengan program lain, seperti Berbagai Pelatihan 

Mengaji, Sosialisasi Beasiswa Bidikmisi, senam, serta Bimbingan 

Belajar dapat terlaksana dengan cukup baik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kendala Pelaksanaan Program 

Manusia memang yang merencanakan, tapi tetap Allah yang 

menentukan. Begitu juga kami, dalam perjalanan pelaksanaan 

program, masih menghadapi beberapa kendala, seperti: 

a) Kurang disiplinnya warga atau sebagian pemuda yang 

sudah terbiasa dengan jam karet mereka, sehingga waktu 

pelaksanaan hampir selalu tidak sesuai jadwal yang tim 

pelaksana tentukan. 

b) Kurangnya jumlah anggota kami yang bisa dibilang tidak 

sebanding dengan luas Desa tersebut, yang menyebabkan 

warga Desa yang jaraknya cukup jauh kurang mengetahui 

keberadaan kami selaku Mahasiswa KPM. 
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c) Kurangnya dana yang terkumpul dari berbagai kegiatan 

kami, terutama RISMA, hal ini juga menyebabkan acara 

tersebut kurang begitu meriah, bahkan minimalis. 

d) Banyak dari anggota kami yang belum menguasai Bahasa 

Jawa sebagai bahasa sehari-hari mereka, sehingga 

terkadang terjadi miskomunikasi. 

 

Evaluasi Program 

Terlepas dari kendala-kendala yang kami hadapi pada saat 

pelaksanaan program, Alhamdulillah, acara tersebut tetap 

terlaksana dengan sedikit sekali kekurangan yang masih bisa tim 

penulis atasi. Hal ini tentunya tidak pernah lepas dari dukungan 

moriil dan tenaga para pemuda setempat dan Kepala Desa selaku 

Fasilitator segala keiatan kami di Desa Sadar Sriwijaya.  
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Simpulan dan Rekomendasi 

 

 

Simpulan 

Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) merupakan suatu 

bentuk aktifitas perkuliahan kurikuler dengan desain tertentu 

yang lebih bersifat praktis interdisipliner sebagai salah satu 

langkah pendidikan keterampilan bermasyarakat untuk 

mencapai tujuan pendidikan yang telah ditentukan. Adanya 

proses yang dinamis ternyata dapat mengubah pradigma yang 

kita miliki dari sebelum kita berangkat dengan paradigma 

setelah kita berangkat. 

Perlu diketahui bersama banyak hal yang terjadi selama 

Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) di Desa Sadar Sriwijaya, 

selain capaian program kerja tentunya juga terjadi hambatan dan 

halangan yang mana itu disebabkan adanya kekurangan dan 

kesalahan penulis sebagai peserta Kuliah Pengabdian 

Masyarakat. Tentunya atas itu penyusun mohon maaf yang 

sedalam-dalamnya serta harap maklum dengan kondisi yang saat 

ini masih dalam proses belajar dalam masyarakat. 

 

Rekomendasi 

Hendaknya dengan adanya program-program yang telah 

penyusun laksanakan dapat dijadikan motifasi, referensi dan 
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masukan untuk menambah pengalaman atau keterampilan serta 

dorongan agar terwujudnya suatu masyarakat yang lebih aktif, 

dinamis dan sejahtera serta dapat menjadi contoh kelurahan 

atau desa lain. 

Agar pelaksanaan KPM lebih baik dan sesuai dengan 

tujuanya perlu diperhatikan beberapa rekomendasi yang dapat 

penyusun berikan setelah melaksanakan KPM: 

1. Dalam mempersiapkan pelepasan mahasiswa ke lokasi KPM 

diharapkan di masa mendatang panitia lebih mempersiapkan 

bekal, setidaknya dengan mata kuliah yang membahas 

bagaimana cara berinteraksi langsung dengan masyarakat. 

2. Untuk panitia diharapkan meninjau jumlah unit atau peserta 

KPM yang diturunkan sesuai dengan luas daerah tempat 

KPM yang dituju, juga dalam pembagian tenaga (laki-laki 

dan perempuan) yang sangat penting dalam kelancaran 

melaksanakan semua program kegiatan agar program yang 

diberikan dapat merata dan tepat sasaran. 

3. Dalam merancang KPM panitia diharapkan lebih 

memperhatikan daerah yang tempat KPM yang dituju, agar 

ilmu yang diperoleh di bangku kuliah dapat diterapkan lebih 

maksimal dalam kegiatan KPM sehingga dapat 

meningkatkan daya saing lulusan IAIN Metro. 

 

Demikian laporan kelompok KPM (Kuliah Pengabdian 

Masyarakat) IAIN Metro periode I Tahun 2018. Penyusun 

sangat berharap semoga bermanfaat bagi semua pihak. 
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