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PERLINDUNGAN SOSIAL BERBASIS

MASYARAKAT

MEIALUI IT'ISIMJSI LOKAL
franliARahman

*M<
Di dalarn lehidupan masyarakat selalu terdapat kelompok yang beruntung dan
kebrnpk yang tidak berur&rng Kelompok yang tidak beruntung adalah
kelornpk remtan yang perlu rnendapat perlindungan sosial. seharusnya
perlirdungpn itu dibedkan oleh oegara melalui aparatnya, namun karena
oegara neerniliki kernampuan yang terbatas, maka perlindungan sosial itu
dipikttl olefi masyarakat melalui institusi lokalnya. Periindungan sosial adalah
upaya intervmsi yang dilakukan oleh pemerintah atau masyarakat bagi
kelornpok rentan benrpa bartuan sosial, asuransi sosial, kebljakan pasar
*erja, dan iadng pengaman sosial berbasis masyarakat. Jenis perlindungan
sosial yang di*butkan terakhir ini merupakan salah satu bentuk perlindungan
sosial berbasis masyaralat yang banyak ditemukan dalam masyarakat melalui
insiliEsi lohrryal- lnstitusi lolel adalah lembaga, kelompok, itau organisasi
yang ada dalam rnasyanakat lokal yang memberikan bantuan dan pelayanan
bpada warganytr yang rentam terhadap perubahan sosial. lnstitusi lokal
memiliki Hanan yang strat4is dalam masyarakat yaitu sebagai sarana
fomunilqsitirabaN balik beftagai pihak, menggerakkan perubahan sosial, danrnenssftan pelayanan dan fasilitas. Dengan peranannya seperti itu,
'fehaciran institusi lo*al sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat
t&ususrp blocnpok rentan. Jurnlah institusi lokalinipun cukup banyak dalam
mnasprakat dengan menrberilen pelayanan dan bantuan dalam berbagai
6pek ke*rMupan. fitntuk mddsoptimalkan keteriibatan insfltusi tokal datam
membantu masyarakat perlu dilakukan upaya pennecahan terhadap kendala
yang dihadapifl!tr yaitu pengembangan institusi lokal agar memiliki
*epercayaan diri dan marhpu menggari sumberdaya onairi dengan
mengamdalkan enargi ling*<ungan alam dan kulturyang dimilikinya.
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Pendahuluan

Realita menunjukkan terdapat warga masyarakat yang kurang beruntung,

tenisih ka n da la m kom petisi kehid u pa n. Karena berbaga i keterbatasan mereka

terpinggirkan dalam "pertarungan" sehingga tidak mampu menggapai sumber

kehidupan yang dibutuhkan. Seandainya warga masyarakat yang kurang

beruntung diidentikkan dengan orang yang dikategorikan miskin, maka

jumlahnya cukup besar yaitu sebanyak 35,7 Juta jiwa pada tahun 2002'

Jumlah itu melampaui jumlah keseluruhan penduduk suatu negara tertentu

seperti Selandia Baru, Australia, atau Malaysia. (Edi Suharto, 2005)'

semestinya mereka yang kurang beruntung itu mendapatkan pedindungan

dari negara sesuai dengan fungsi negara melindungi seluruh warganya, namun

karena kondisi negara masih serba terbatas, serba kekurangan, maka mereka

termasuk dalam kelompok yang rentan terhadap resiko-resiko yang mungkin

terjadi akibat perubahan sosial, ekonomi, dan politikyang mengelilin$nya'

secara kodrati rnanusia memiliki dua hasrat yaitu : keinginan untuk

menjadi satu dengan manusia lain di sekelilingnya, dan keinginan untuk

menjadi satu dengan suasana alam di sekelilingnya (soefono soekanto,

1987). Kedua hasrat itu mendorong manusia ingin berinteraksi dengan

manusia lain dan ingin hidup berkelompok dengan sesamanya. Maka lahirlah

perkumpulan manusia yang saling mengikatkan diri dalam suatu wadah,

berinteraksitimbal balik untuk saling pengaruh mempengaruhi dan kesadaran

untuk saling tolong menolong. Wadah yang tumbuh pada suatu komunitas

tertentu dan terus menerus dipertahankan keberadaannya karena mampu

berperan memenuhi keinginan dan harapan watganya, disebut institusi lokal.

Hampir bisa dipastikan bahwa sesederhana apapun suatu komunitas pasti

terdapat didalamnya suatu institrrsi lokal yang berperan sebagai media

komunikasi berbagi pihak, sarana pendomng perubahan, dan memberikan

kemudahan kepada warganya memperoleh fasilitas dan pelayanan. Peranan

institusi lokal seperti itu, menjadikan institusi lokal sebagai tempat warga

masyarakat mendapatkan perlindungan sosial dan basis partisipasi, terutama

nagi warga mdsyarakat yang termasuk dalam kelompok rentdn. Dengan

Oemifian, institusi lokal dapat menjelma menjadi wadah perlindungan sosial

berbasis masyarakat. Hal itu sangat mungkin tedadi karena :

1. Komunitas memiliki komitmen lebih besar pada anggotanya.

2. Komunitas mengetahui masalah para anggotanya lebih mendalam dari

pada seorang petuSds profesional.

3. Petugas profesional dan birokrasi sekedar memberi "jasa", sedang

komunitas mampu memberi penyelesaian secara lebih mendasar'

4. Lembaga profesional selGdar memberi jasa (service), sedang komunitas

lebih mampu membed perhatian (care)'

Pelayanan komunitas lebih murah dari pada pelayanan profesional'

Dalam membedkan pelaydnan, seorang profcsionalterutama melihat dari

aspek ketemaharr atau kekurangan dari kliennya, sedangkan komunitas

lebih mam.pu melihat potensiyang dimiliki oleh setiap pdbadi anggotanya.
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{David Osbsfl &TedGabieerdalam Paulus flirutomo, 200{).
Mencermat-&al-hal tersebut di atas, menarik untuk ditelaah lebih

lanjutientang keberadaan institusi lokal sebagai wadah yang tumbuh

dan berakar dalam masyarakat lokal, yang tidak hanya secara

kuantitas jumlahnya cukup banyak, tetapi juga secara fungsional

dapat menutupi keterbatasan dan kekurangan negara (pemerintah)

dalam melindungi warga{rya khususnya mereka yang rentan terhadap
perubahan. Tulisan ini mencoba menyoroti tentang dua hal yaitu
perlindungan sosial betbasis masyarakat, dan bagaimana peranan

dan keberadaan institusi lokal dalam memberikan perlindungan

sosial berbasis masyarakat

Perlkrdungan Sosial Berbasls llasyarakat
Oalam r*enfialani kehidupan, manusia senantiasa dihadapkan dengan

batagai ;esiko, .baik yang datang dari dirinya seperti sakit, kecelakaan, usia

lanjrt, meninggal dunia maspun yang datang dad lingkungannya sepefti

berffina alarn, ketidakbrsediaan lapangan kefa dan bencana sosial. Guna

rnergarnankan dari kemungkinan resiko-resiko yang dihadapi, pemerintah

atau masyarakat melakukan upaya perlindungan terhadap warganya. Karena

ihr, perlindungan sosial adalah upaya intewensi yang dilakukan pemerintah

atail rnaqnfratrat ba gi kelompok renta n (Sa ra h Cook, 2003).
Secana konseptual (Edi Suharto, 2005), mengemukakan perlindungan sosial
rnenmkup empat lml :
,furtama, banft.ra*r sosial $ocial assistance), yaitu perlindungan sosial yang

berbsrtuk tunjartgan uangl, barang, atau pelayanan kesejahteraan yang

umumrBra dibertkan berdasarkan "test kemiskinan' tanpa memperhatikan
'korutbusi sebelwnnya (prior contibution).
Xdw, *vrransi sosial (social insura nce), yE itu perlind uuga n sosia l yan g hanya

<libei*ar leda para peserta sesuai dengan kontribusinya berupa premiatau
Srmgan yang d&ayarkannya.
ff@E, lcbifakdl-kebijakap pasar kprja (lahour market policies), yaitu

kblpkan pasar*erJa sebqgai ltebijakan puplik utttuk meregulasi dunia kerja

yang dapat rmhqtabilkap hulom penalvqrfln dan permintaan kefia,
,rneliduffi bnagd lqeda dari resiko-resiko di tpmpat kerja. Kebffian ini
ffilrumnlra Edld dari kebiiqfian pasar kerja aKif (penciptaan kesenrpatan
leria, peninglrqtan lrapasttq$ SDM, dan mediapi qptara pemberi danpencari
keria). oan tcehj4kan pasar kerja pasif (perbaikan sistem pendidikan,
pene*apan standAr lpah rninirnum, pempayaran pesangon bagi yangtterkena
PtlK, dan keamaman s-erta keselamatanlrcria).
f{eanp4 iaring pengaman sosial berbaSis masyarakat (community-based

socipl safury nets), yaitu bpdaya dan inisiatif lokal dalam merespons rrmsalah

dan kebutuhan rdryat kqcil. Contoh br.rdaya dan inisiatif lokal ini dipnbranya
kelornpok adsan, ielompok pengajian, kelompok dana kematiqn; rqlBa desa,



berasperelek,dankelompok-kelompokdalammasyarakatsecaraswadaya,
partisipatif, dan egaliter menyetenggarakan pelayanan sosial'' 

Dari empat cakupan pedindungan sosial yang disebutkan di atas'

nampaknya perlindungan sosial berbasis masyarakat tercakup dalam jaring

p.rg.rrn iosiat Uerbasis masyaral<al Sedangkan bantuan sosial (social

assiltencey lebih banyak membutuhkan keterlibatan peran pemerintah, baik

dalambentukpaketbantuansecalalangsunglGrenaadanyasuatubencana
maupun melalui program-prcgram yang dikecu*an dalam penanganan

kemiskinan dan kdsis. Demiiian juga dengan kebilakan-kebijakan pasar keria

(labour market policies) lebih mengandalkan kepada peran pemerintah

."Orgri pemeg;ng keiuasaan dan pembuat kebijakan dalam rangka

,"niutur, mentendalikan dan mengawasi kepentingan masyarakat agar tidak

terjadiketimpangansosial.Asuransisosial(socialinsurance)yanglebih
mengedepankan kemampuan membayar premi atau tabungan bagi

angdotanya, lebih diperuntukan bagi warga masyarakat yang memiliki sumber

peiltrasiLn tetap. Pengelolaannya dapat dilakukan oleh pemerintah atau

.*u"Itr, baik yang uersitat nonprofit nmupun komersial' Dengan demikian'

warga masyarakaiyang tidak beruntung dan rentan (miskin, menganggur' dan

lainllain), tiOrt at an termasuk dalam jenis perlindungan sosial ini' Mereka

hanya meniadi penonton di luar arena dan tidak mendapatkan apa-apa

manakalaberhadapandenganresiko.resikokehidupan.Lantasmereka
menjadi tanggung iawab siaPa?

Pengertian lnstihtsi lokal
F.nggrnrun istilah institusi lokal terkadang bercampur dengan istilah lain

yrrg ,erpunyai makna yang sama seperti prangta sosiat atau lembaga sosial

ioka-1. pusat lengemUangan ketahanan Sosia I Masyara kat Departemen Sosial

Rl (2005), mengemuralan bahwa y6ng dimaksud dengan pranata sosial

adaiah lemOaga iosial lokal, yang secara teoritrs terdid dari lembaga keluar$a,

pendidikan, r!.rr, ekonomi, dan pemerintahan' Masing-masing lembaga

[erseUut memi'unyai fungsi manifes dan fungsi latten. Lembaga atau institusi

lokal merupakan isosias-i komunitas setempat yang beftanggung iawab atas

proses ke$iatan pembangunan setempat'' 
sumrner dalam syirif Muhidin (20c4) berpendapat institusi dapat

dipandang sebagai konsep dan struKur' Sebagai suatu konsep' institusi

mencakup gagasan-gagasan, keyakinan, aiaran dan kepentin$an' Sedangkan

struKur merufat<an suatu perangkat (frame work), instrurnen atau seperangkat

fungsiyangdidesignuolulmengaturkedasama.BilamanakonsepdanstruKur
suo*arr-memitiki tingrat kemantapan tertentu (degree of permanenceJ ryka
akan menjadi instiiusi. Di dalam masyarakat paling tidak terdapat institusi

dasar seperti keluarga, lembaga agama dan sekolah. Dan institusi subsider

(pelengkap) seperti organisasiiosial, lembaga ekonomi, lembaga hukum' dan

Lin-trin. 
-tstilah 

tokal menunjukkan spe6rum ;angkauan atau jaringan

operasinya institusi tersebut, yaitu pada tingkat rnasyarakat lokal'
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Edi suharto (1997), mengemukakan pengertian institusi lokal diartikan

sebagai lernbaga, kelompok atau organisasi yang ada dan terlibat dalam

*egiatan pemlan$unan di tingkat lokai (setempat), yang dibentuk secara

sukarela dan rnewakili kepentingan para angSotanya dalam memenuhi

kebutuhan hidupnya, baik dalam bidang sosial, ekonomi, pendidikan, ataupun

kesehatan.
lJlenrperhatikan berbagai pengertian yang dikemukakan di atas, pada

dasarnya institusi lokal rnerupakan wadah permanen tempat berhimpunnya

se;urniitr orang pada komunitas lokal yang berperan memenuhi kebutuhan

angotanya. Karena itu, keberadaannya dirasakan sebagai "first-line

instibrticn" urtuk rnernenuhi kebutuhan masyarakat (Syarif Muhidin, 2004)'

kanantnstitr$Lolel
lnstitgsi lokal menernpati posisi strategis dalam masyarakat lokal karena

keberadaannya selalu ada pada masyarakat manapun. Lembaga keluarga

sebagai lembaga tertua dalam peradaban kehidupan manusia, menjaditulang

punggung dan lembaga pertama yang memenuhi kebutuhan anggotanya.

irp"nlrr tgmbag ketuarga gagal atau tidak mampu memenuhi kebutuhan

anggotanya karena sesuatu hal, maka perannya akan digantikan oleh institusi

fo*at yani ada di sekitamya sesgai dengan fungsi yang diembannya. Karena

itu, institssi lokal menjadi media pelibatan masyarakat dan sekaligus sarana

prDses belaiaruntuk bertindak bagi anggota masyarakat yang terlibat.

tlphof dalanr Talizuduhu Ndnaha (1987), berkesimpulan bahwa peranan

instihrsi lokal antara lain : (1) nnembantu mengembangkan komunikasitir:bal

balik antar bertragai pihalq (2) dijadikan sarana untuk menggerakkan dan

rnend.orcng perubahan penlaku, dan (3) memudahkan pemberian fasilitas dan

pdayanan administrasi kepada masyarakat. Sedangkan Direktorat Bina

brganisasi Sos1al Depafiemen Sosial R.1., 1997, mengemukakan peran

organisasi sosial tingkat desa/kelurahan sebagai : (1) wahana/wadah

peranserta ua€a desa/kelurahan dalam melaksanakan UKS dan peningkatan

taraf hidup rnreyarakat di lingkungannya. (2) Wahana/wadah peranserta

rnasyarakat desa/kelurahan dalam melaksanakan pemban$unan

dssa/kelunahalr. (3) Mencegah dan atau mengatasi permasalahan sosial yang

tifrlbul rli ritayahnya bersama-sama pemerintah desa/kelurahan dan tokoh-

lbk8h masyara*at seternpat. (4) 0rganisator kegiatan-kegiatan watga

desa/kelurahan dalam mewuiudkan kepedulian sosial antar warga

desa/kelurahan.
Dengan me*emb3n peranan-peranan seperti di atas, sepertinya institusi

ukal bertangg$ng jawab da,lam memenuhi berbagai aspek kehidupan dan

kebutuhan $,arElatiya, sehingga Direktorat Bina Organisasi Sosial Depaftemen

Sosial R.t-rnenguraikan tentang cakupan kegiatannya adaiah L!siiiii

keselahteraan sssial dalam berbagai bentuk dan cara yant sesuai ciengan

kebutuhan masyarakat yang dapat saja dimulai dari rukun kematian, arisan,

C;,: !;r;:l';=i::',:t!. t:z?i:t'J! pemberian bantuan, pengguliran dana, penyuluhan

jarr i;irrii:inEari u'riuh rrleirCegait tlan mengataSi permaSalahan Sosial di
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desa/kelurahan. Disamping itu melaksanakan kegiatan-kegiatan yang

mendoronf terwujudnya kesetiakawanan sosial dalam bentuk persatuan dan

kesatuan warga desa/kelurahan, saling tolong menolong antara warga

desa/kelurahan. Apabila hal-hal tersebut dapat diwujudkan, maka dengan

sendirinya berarti juga mampu melakukan perlindungan sosial.

Keberadaan dan Manfaat lnstitusi Lokal

Hasil penelitian Ellya, dkk, tahun 2005 terhadap 25 institusi lokal di Desa

Sangkanhurip Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung, ditemukan bahwa

keberadaan dan kehadiran institusi lokal di desa tersebut pembentukannya

didorong oleh dua halyaitu : Pertama, atas dorongan kebutuhan masyarakat

dimana pembentukannya diprakarsai tokoh formal dalam hal ini kepala desa

yang didukung oleh para tokoh informal. Pembentukannya diland.asi oleh nilai-

nilai kekerabatan dan kekeluargaan. Kedua, karena adanya proyek. Lahirnya

institusi yang didorong oleh hal pertama menjadikan institusi itu lebih eksis

dan diterima dalam masyarakat, karena kehadirannya didasari oleh kebutuhan
yang tumbuh secara alamiah dari keinginan masyarakat itu sendiri. Sedangkan

organisasi yang tumbuh dalam rangka merespon suatu proyek biasanya

Cibentuk secara dadakan dan cenderung tidak beftahan lama. Setelah proyek

berakhir, maka nasib institusi itu tidak jelas, seperti pameo yang sering

didengungkan 'hidup segan, mati tak mau".

Hasil penelitian itu juga mengungkapkan bahwa para penerima pelayanan

yang terdiri dari keluarga mlskin, penganggur, anak putus sekolah, penghuni

rumah tidak layak huni, dan lansia terlantar merasakan manfaat kehadiran

institusi lokal di tengah-tengah mereka. Manfaat yang mereka peroleh adalah

mendapatkan bantuan secara material (bahan untuk perbaikan rumah,

pakaian), finansial (biaya sekolah, biaya kursus), dan kesempatan kerja

(mengelola sampah).
Satu hal yang menarik yang ditemukan dalam penelitian :tu adalah bahwa

sumber dana bantuan berasal dari penggalian sumber dana lokal yaitu dari

keluarga yang mampu melalui pembayaran zakat, infak dan shodakah yang

disalurkan kepada keluarga kurang mampu. Dana yang dihimpun sebagian

diberikan kepada keluarga kurang mampu dan sebagian lagi digunakan untuk

pelnbangunan sarana fisik. Sebagai salah satu contoh saja, di Desa

Sangkanhurip dibangun sebuah Gedung Serba Guna menelan biaya sebesar

Rp 97.000.000,-. Sebagian besar dari kebutuhan dana tersebut yaitu Rp

62.000 000,- diperoleh dari masyarakat. Sedangkan sisanya meru[akan

subsidi pemerintah desa.

lni membuKikan bahwa sebenarnya potensi yang dimiliki masyarakat

lokal yang digali dan dimanfaatkan oleh institusi lokal cukup besar. Sehingiga

rlana yang diperoleh itu memberikan kontribusi yang besar besar bagi

perlindungan sosial. Sebagai $ambaran, prosentase kegiatan yang dilakukan

oieh institusi lokal di Desa Sangkanhurip di bidang sosial (40 %), ekonomi (8



$/o), pendidikan (36 %), kesenatan (4 %), komunikasi (4 %) dan lingkungan (8

"/ol-
lilanfaat institt'si lokal seperti yang tergambar di Desa sangkanhurip,

hanyatafr satu cootoh saia bahwa kehadiran institusi lokal memberikan

maryfaat. Andaikan di desa-desa lain di tanah air, memiliki institusi lokal

rninimal sarna banyaknya dengan yang terdapat di Desa Sangkanhurip (karena

belurn termasuk institusi lokal yang bersifat informal seperti : kelompok

pengFiian, kelornpok arisan, kelompok paguyuban, dan lain-lain), maka

t.t p, besamya potensi cian sumber yang dapat digali dari masyarakat yang

dapat digunakan untuk melakukan perlindungan sosial bagi masyarakat

renhn. G|3upun disadari institusi lokal yang ada terdapat keterbatasan dan

*endala yangdihdaPi.

lGrdala hsfihrsi l,ottal dan Penanggulangannya

sva;if }luhidin, 2OA4, mengemukakan beberapa kendala yang dihadapi

oleh insfitusi lokal, antara lain : Pefiama, masyarakat enggan memanfaatkan

fnstitusi lokal karcna progra{n dan kegiatan yang ditawarkan kurang menarik

iuga ketedibatan rnereka dirasalon kurang memberikan dampak positif pada

rr#t alrtrir. l{edya, adanya keraguan masyarakat tentang apa yan( sebenarnya

merelra butuhkan, karena adartya perbedaan kepentingan yang diprioritaskan

setringga tidak terladi kata sepakat tentang skala kebutuh an. Ketiga, institusi

blral tidak mampu menjadi mediasi. Keempal adanya rasa cemas dan takut

rnasyarakat lokal akan terjadinya perubahan yang mengganggu keseimbangan

hidup rnercka-
lkndala yang dikemukakan di atas, mungkin ada benarnya, terutama

ber.*enaan dengan program dan kegiatan yang ditawarkan' Program yang

dihrarkan lebih bersifat kedaruratan dan tidak melalui proses perencanaan

,yang mahng. Karena }varga yang menjadi sasaran institusi lokal adalah

-"ryaot rt yang rentan, maka orientasi pemberian bantuan dan pelayanan

dilakulran secara cepat dengan pendekaatan informal/kekeluarptaan.

Langfrah-langkah yang sistematis dengan pettimbangan-penimbangan yang

rasisnal dan sistern administrasi yang rhemadai belum dilakukan. Hal ini

teria$i karcna instittrsi tokal umumnya masih dikelola secara konvensional,

di}ardasi oleh niNai kekeluargaan atau kekerabatan serta surhber daya

rnamlsia yang masih terbatas. xorrdisi seperti ini, terttu rdkan bbrpengaruh

dalam mermandang prioritas pemberidn bantuan atau pelayanan karena tidak

ada standar yailg menjadi acuan bersama. Maka sangatlah munplkin akan

te{adi perbedaar-perbedaan dalam memandang satu masalah yang sama

secinut berbeda{eda.
Sinyalemen ketidakmampuan institusi loka I ntenjad i med iasi, se bena rnla

temuan di lapanSlan memperlihatkan hasil berbeda dengan apa yang

dikernukakan di atas. Bahkan institusi lokal seperti yang terdapat di Desa

Sa n gfian hurip mampu rnenjadi koorciinator ya n g memayu ngi berba$a i i nstitusi

takal dan rneniadi mediator dan fasilitator dalam memecahkan ntasalah yang
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dihadapi oleh masyarakat. Hanya saja untuk mampu melakukan peran mediasi

banyak ditentukan oleh kemampuan tokoh-tokoh yang ada dalam masyarakat

te;slbut sebagai penggagas atau inisiator. Hal inilah yang terjadi di Desa

sangkanhurip, pengf,erak dan pelopornya berasal dari tokoh formal yaitu

kepala desa sebagai pemimpin tertinggi di desa tersebut. Jadi kemampuan

tokoh masyarakat untuk merangkul dan meng(ulirkan gagasan sangat

berpengaruh terhadap peran institusi lokal.

Rasa cemas dan ketakutan masyarakat lokal terhadap perubahan,

sebenarnya merupakan hal yang lumrah terjadi, karena masyarakat lokal

sudah akrab dengan kehidupan yang damai dan tenang. Perubahan yan$

mengganggu ketenangan, mercka upayakan dihindari supaya terjadi

keseimbangan. Kalaupun terjadi perubahan, diharapkan ritmenya berjalan

seirama dengan kesiapan masyarakat mengikuti perubahan itu. Jadi yang

terpenting adalah bagaimana menyiapkan warga masyarakat mau berubah

sebelum melaksanakan Perubahan.
Dalam menghadapi kendala.kendala di atas, barangkali ada baiknya

memperhatikan beberapa asumsi yang dikemukakan oleh beberapa ahli

dalam pendekatan pengembangan institusi lokal yang dikutip dari syarif

Muhidin, 2004, sebagai berikut:
L. lnstitusi lokal menjadi media pelibatan masyarakat dan sekalisus sarana

proses belajar untuk bertindak bagi anggotanya yang terlibat'

2. Ketidakberhasilan pembangunan pada tingkat lokal seringkali disebab[an

oleh ketidaksiapan masyarakat lokal untuk menerima perubahan sosial

dan teknologi yang datang dari luar termasuk pemerintah (Nugroho dkk'

2001)
3. Keberhasilan pembangunan harus diukur dari manfaat yang dirasakan

oleh masyarakat sendiri (bukan dari sudut kepentingan orang lua0'

4. Peran serta masyarakat menjadl sudfu keharusan, yang memiliki nilai

" membangun" kekuatan masyarakat ddti ddlam'

5. Selanjutnya masyarakat mulai mbmbangun kepercayaan diri (self-reliant),

yaitu keyakinan akan kekuatdn daH sumberdaya sendiri dgnpan

mengandalkan energi lingkungan alarr dan kultur yang dimiliki (tlettne,

1982).
6. Dengan membangun kepercayaan diri ddri dalam, malm penetrasi

modemisasi global yang kaddnfkala serin! menghanburkan sistem

produksi Oan s-truktur iosial masyarakatlokal dapat dicegah (Long, 1977).

Kbsimpulan dan satan

Keberadaan institusi lokal sangat dirasakan manfaatnya oleh ntdsyarakat

dan mampu memberikan perlindungan sosial yang berbasis masyarakat.

Dengan jumlahnya yang cukup banyak dan tumbuh dari keinginan dan

kebuluhan masyarakat, rnaka institusi lolel merupakan potensi yang perlu

digali dan d!kembangkan sehingga peran-peran yang dilakukannya dapat lebih

optimat. Kendala yang paling dirasakan adalah terbatasnya sumber daya
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manusia pengelola dan masih bertumpu pada tokoh-tokoh sentral lokal.

Disarnping itu program-program yang dilaksanakan tidak terencana secara

rnatang dln belum ditakukan secara profesional. Kesediaan dan kesiapan

*asyunat at menerima pentbahan iuga merupalon kendala tersendiri akibat

penganrh kehidupan rnasyarakat lokal yang selalu diliputi suasana damai dan

tenang.
Eeberapa s3ran yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut

yaitu:
1- Fe6u pembinaan secara intensif terhadap institusi lokal untuk

rnengennbangkan sumber daya rnanusia dan manjemen pelayanannya.

Pernbinaan dapat berupa pelatihan-pelatihan yang sesuai dengan

k&&tuhan insti&lsi dan pendampingan'

2. Perlu dukungAn dari berbagai pihak terkait dalam mendorong teriadinya

pensahan dalam masyaralet tefutama perubahan pengetahuan dan

ii*sampiian. Perubahari-perubahan itu dapat dilakukan melalui,

peqnrluhan,pertemuansecaElperiodikyangdilakukandengan
pande*atan kekdu a rgaan -

3. ierls diberhtk iejanng kerjasama antar insUtusi lokal untuk membentuk

kekuatan dan rasa percaya diri. Jeiaring itu dikoordinir oleh salah satu

insti&rsi *okalyang berpengaruh dao atas insisatif tokoh-tokoh lokal.
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