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ggota-anggotanya. 

Hal tersebut dapat dicapai dalam kelompok melalui proses dialog dan diskusi 

am kelompok. Individu dalam kelompok belajar untuk mendeskripsikan suatu situasi, 

manusia ada yang hanya dapat dipenuhi melalui kelompok dan terdapat kemampuan - 

kemampuan manusia yang hanya dapat dikembangkan melalui kelornpok Sclain itupun 

seperti yang dikemukakan Gaetano Mosca bahwa .. manusia mempunyai naluri untuk 

berkumpul dan berjuang dengan kumpulan manusia lainnya. sehingga individu ·senasib' 

saling berkumpul dalam suatu kelompok (Olson. 1975). 

Bertitik tolak dari hal tersebut. rnaka melalui kelompok dinilai sebagai bentuk 

pemberdayaan yang paling efekti f. seperti yang dikemukakan Kurt Lev, in yang 

mengemukakan bahwa lebih mudah untuk mengubah pola tingkah laku individu-individu 

_·ang terikat dalarn suatu kelompok daripada secara individual (Soerjono. J 986). Lebih 

lanjut dipertegas Achlis, bahwa penggunaan kelompok merupakan mekanisme yang lebih 

aik daripada mekanisme-mekanisme lainnya dan bahwa kelompok memiliki kekuatan 

cekuatan tertentu yang apabila digali dan dikembangkan atas nama dan kerjasama 

elornpok dapat merupakan sumbcr-sumber untuk penyernbuhan dan pengcmbangan 

rnasvarakat. Partisipasi aktif 
me~ghasilkan pernbangunan yang berkelanjutan. Pernbangunan itu sendiri pada dasarny~ 

ge raka n untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik bag: seluruh 
rnerupakan suatu 

b l d k atas inisiaiif lapisan masyarakat dengan peran aktif masyarakat dengan er an as an · . 

masyarakat lokal. Apabila inisiatif tersebut tidak rnuncul rnaka diperlukan upaya untu« 

rnendorong tumbuhnya inisiati f terse but. 
Salah satu upaya membangkitkan inisiatif dan partisipasi masyarakat lokal dapat 

dilakukan dengan menggunakan medium kelorupok. Pendekatan kelompok menurut 

Vitayala (l 986) mernpunyai kelebihan antara lain proses adopsi dapat dipercepat karena 

adanya interaksi sesam.a anggota kelompok dalam bentuk saling mempengaruhi satu 

sama lain. Hal senada dikemukakan oleh Garvin ( \ 996) bahwa beberapa kebutuhan 

2. Kelompok Sebagai Media Pemberdayaan . 
Da\arn pelaksanaannya, pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan secara 

k · ai pada tingkat . k t . dividu keluarza kelornpok. omumtas samp bertahap dari tmg a 111 1 , "" · . . . 

S emuan,:a itu mencerminkan adanya bentuk parusipasi 
institusi atau kelembagaan. J 

dari seluruh lapisan masyarakat diharapkan akan 
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Bertitik tolak dari hal tersebut, maka teridentifikasi bahwa kelompok, terutama 

celompok kecil memiliki potensi yang dapat digunakan untuk membantu individu- 

melakukan inreraksi secara sadar dan ieratur. 

Suatu kelornpok menjadi "kelornpok" (dalarn arti bukan sekedar kurnpulan 

individu) bila kelornpok itu mernbentuk suatu pola relasi. ikatan atau kekuatan tertentu 

yang mernberikan kepada iudividu anggota-anggota suatu perasaan kebersamaan dan ikut 

memiliki. Perasaan kebersamaan (feeling of belonging) serupa disebut juga group bold 
(Achlis, 1983). Dengan demikian maka ikatan antar anggota akan nampak jelas bila 

keeratan antar anggota sudah terci pta. 

K~}gmpgk )bbagai gambaran kehidupan berorganisasi suatu I\.VlllUlli(a:,. 

rnerefleksikan dinarnika tindakan kolektif warga dalam mengatasi masalah bersarna. 

termasuk peningkatan penclapatan rurnah tangga (safety net) di komunitas ( Darmajanti. 

2004). Karena itulah maka dalam kelornpok akan terdapat kombinasi kepentingan 

individu clan kolektif. Namun semua kelompok seperti yang dinyatakan Olson (1975) 

rnempunyai tujuan melayani kepentingan kolektif dari anggotanya. 

Untuk rnelihat bagairnana kemampuan kelompok dalam melayani kepentingan 

kolektif dari anggotanya perlu diperhatikan ukuran dan perilaku ke\ompok. Hal ini 
ditegaskan oleh George Simmel bahwa kelompok-kelompok yang lehih kr-r-i l rl<ip<it 

bertindak secara lebih menyakinkan dan menggunakan sumber-sumber yang mereka 

miliki secara lebih efektif daripada kelompok-kelompok yang lebih besar. Juga didukuug 

oleh George C. Homans yang menjelaskan bahwa pada tingkat kelompok kecil. masing 

masing anggota lainnya. marnpu berkumpul bersama-sama clan mereka ccnderunz akan 
1:::- 

menghasilkan surplus barang-barang yang mernbuat organisasi menjadi berhasil (Olson. 
1975). 

sejumlah orang yang merniliki kesamaan norma. nilai dan harapan-harapan. serta 

meiakukan interaksi secara sadar clan teratur. Dari pengertian tersebut dapat dilihat bahwa 

unsur-unsur kelornpok terdiri atas : I) sejurnlah orang. 2) memiliki kesamaan norrna, 3) 

rnengekspresikan opini dan emosi mereka.. Dengan kata lain individu belajar untuk 

rnendefinisikan rnasalah. menganalisanya. serta merancang solusi dalam memecahkan 

masalahnya melalui kelompok 

Menurut Richard T. Schaefer clalam Teta Riasih (2004) bahwa kelompok adalah 



20 

1. Pengertian Pendampingan Sosial 

Secara harfiah pendampingan adalah suatu hubungan antara pendamping 

dengan yang didampingi, dimana kedua belah pihak berada dalam posisi dekat 

D. Pendampingan Sosial 

Kabupaten/ Kota. 
Keberhasilan pelaksanaan P2FM-BLPS ini tidak terlepas dari eksisstensi dan 

peranan Pendamping Sosial, karena itu dalam pelaksanaan program ini. Pendampingan 

osial menjadi bagian yang integral dari mekanisme pemberdayaan ini. Menurut Edi 

uharto ~2005b:94) Pendampingan Sosial dapat diartikan sebagai interaksi dinamis antara 
kelompok miskin dan pekerja sosial untuk secara bersama-sama menshadar» he>r<>e<>rn 

tantangan 

Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial. Program ini merupakan program penguatan 

modal usaha bagi Kelompok Usaha Bersama (KUBE) produktif yang tersebar di 

Kelompok sebagai media pemberdayaan masyarakat miskin telah dijadikan 

model pemeberdayaan oleh Kementerian Sosial. Sejalan dengan Program Nasional 

Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) yang telah dicanangkan Pemerintah Kementerian 

osial meluncurkan suatu prngrnm Pernberdayaa» FaJ{zr l\.'lt.skin 111\ .. la/u.i 111c:l\.<111f:,111t: 

e. [ntegrasi 

s Oukufigafi kelompok 
b. Pengawasan kelornpok 

c. Pengakuan 

d. Generalisasi 

individu. baik alam memenuhi kebutuhan tertentu maupun dalam memecahkan masalah 

masalah. Dengan demikian dalm pengembangan masyarakat. kapasitas kelompok berarti 

akan mencakup pola relasi interaksi sosial. dan identifikasi yang didasari oleh tumbuhnya 

kepercayaan. kerjasarna dan membangun jejaring kerja. Lebih lanjut Achlis ( 1983) 

mengemukakan oahwa proses kelompok merupakan sumber bagi pcngernbangan 

anggota-anggotanya dengan rnelalui : 
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sosial. iv. menciptakan atau membuka akses bagi pemenuhan kebutuhan. dan v. menjalin 

kerjasarna dengan berbagai pihak yang relevan dengan konteks pemberdayaan 

masyarakat. 

Berkaitan dengan pengertian pendampingan, Ife (2002: 201-210) menyatakan 

bahwa pendamping masyarakat lebih diartikan sebagai suatu pekerjaan yang menuntut 
untuk dapat melakukan beragarr, kegiatan d · 1 k b b 

"° an menj a ctn an er ::igai pcrn11a11 yaug 
dibutuhkan dalarn satu waktu. sehin12Jrn dalam prakteknya 

~~ _ seorang pendamping 
masyarakar dapat berubah dari satu peranan ke peranan lainnya. Pandangan lfe sejalan 

dengan lsmawan (2000: 19) yaitu bahwa pendamping adalah mitra dan fasilitator yang 

membantu Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) melaksanakan agenda-agendanya 

dalam mencapai tujuannya sendiri. Wawasan yang luas berarti menuntut pendamping 

tuk peka terhadap kelornpok, sehingga kegiatan pendampingan juga didasarkan pada 

menuhan kebutuhan tersebut, 

iii. memecahkan masalah sosial ekonomi. ii. memobilisasi sumber daya setempat 

Menurut Edi Suharto dalam bahan bacaan pelatih da/0111 meningkatknn 

kernampuan mengernukakan bahwa: Pendampingan sosial dapat diartikan sebagai 

lRtefal<:si ainamis anfafa kelornpok miskin dan pekerja sosial untuk secara bersarna-sama 

menghadapi beragam tantangan seperti: i. merancang program perbaikan kehidupan 

Hubungan antara pendamping dau yang didampingi berfungsi sebagai media atau 

saluran yang bisa diisi dengan aktivitas untuk saling memberikan pengaruh antar kedua 

belah pihak. salirig belajar memahami kelebihan dan kelemahan masing-rnasing. serta 

saline memenuhi kebutuhan sebazai makhluk sosial. b ~ 

(berhampiran). Dalarn pendampingan. pihak pendamping men- cruu aiau mcncmaru 
pihak yang didampingi. 

Pendampingan menurut Karjono ( 1994: 40), sebagai berikut: 

Pendampingan adalah suatu strategi pengembangan ( cara untuk mencapai tujuan) 

dirnana hubungan antara pendamping dengan yang didampingi adalah hubungan 

dialogis (saling mengisi ) diantara dua subjek. Diawali dengan memahami realitas 

rnasyarakat dan mernpcrbaharui kualitas realitas ke arah yang lebih baik. 
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Berkaitan dengan pengertian pendampingan, Ife (2002: 20 l-2 l 0) menyatakan 

bahwa pendarnping masyarakat lebih diartikan sebagai suatu pekerjaan yang menuntut 

untuk dapat rne\akukan beragam kegiatan dan menjalankan berbagai pcranan yang 

dibutuhkan dalam satu \\ aktu. sehingga dalam prakteknya seorang pendamping 

masyarakat dapat berubah dari satu peranan ke peranan lainnya. Pandangan lfe sejalan 

dengan lsmawan (2000: 19) yaitu bahwa pendamping adalah mitra dan fasilitator yang 

membantu Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) melaksanakan agenda-agendanya 

dalam rnencapai tujuannya sendiri. Wawasan yang luas berarti menuntut pendamping 

untuk peka terhadap kelompok, sehingga k.egiatan pendampingan juga didasarkan pada 

pernenuhan kebutuhan tersebut. 

sosial. iv. menciptakan atau mernbuka akses bagi pemenuhan kebutuhan. dan v menjalin 

kerjasama dcngan berbagai pihak yang relevan dengan konteks pemberdayaan 

masyarakat. 

iii. memecahkan masalah sosial ekonomi. ii. mernobilisasi sumber daya setempat 

Hubungan antara pendamping dau yang didampingi berfungsi sebagai media atau 

saluran yang bisa diisi dengan aktivitas untuk saling memberikan pengaruh antar kedua 

belah pihak. sating belajar memahami ketebihan dan kelemahan masina-masir .. g. serta 

saling mernenuhi kebutuhan sebagai makhluk sosial. 

Menurut Edi Suharto dalam bahan bacaan pelu1ih du/um meninykarkan 

kemampuan mengernukakan bahwa: Pendampingan sosial dapat diartikan sebagai 

interaksi dinarnis antara kelompok miskin dan pekerja sosial untuk secara bersama-sama 

menghadapi beragam tantangan seperti: i. merancang program perbaikan kehidupan 

P
ihak pendamping men. crtc1i aiau mcncmam 

(berhampiran). Dalam pendampingan. 

pihak yang didampingi. 
Pendampingan menurut Karjouo ( I 994: 40). sebagai berikut 

b ( a untuk mencapai tujuan) 
PendatY,pingan adalah suatu strategi pengern angan car 

dimana hubungan antara pendamping dengan yang didampingi adalah hubungan 

· · · · , I , . b. k Diawali denuan mcmahami realitas dialogis (sating mengisu diantara c ua ::,U Je · ~ 

masyarakat dan mempcrbaharui kualitas realitas ke arah yang lebih baik. 



22 

reranan-peranan yaitu ''. .. community work roles have been groups into four clusters. 

•:.1111ely [acilitative roles, educational roles. representational role and technical roles" 

, Paanan-peranan pendamping dapat dikelornpokkan ke dalam ernpat kelornpok yaitu 

;:,~ranan fasilitatif, peranan edukasional. peranan representasionaL dan peranan teknis). 

2. Peran dan Keterampilan dalam Pcndampingan Masyarakat 

Pendamping memiliki peran panting dalam memunculkan dan meningkatkan 

1-;esadaran masyarakat. Pendamping per I u rneng.arahkan masyarakat untuk menyadari 

situasi kehidupan mereka, serta memaharni penyebab dan altematif pernecahan situasi 

tersebut. Selain itu, pendamping berperan juga sebagai motivate dan community 
organizers (Midgley, 1995: 30-31 ). 

Menurut Ife (2002: 201) setidaknya seorang pendamping harus melaksanakan 

l · d 1 inu masvarakat k k 1'1. ci·111 tuuas se 1aga1 pen an p :::- - Dalam mela sana ·an ungs c c- - 

hendaknya pendamping menggunakan teknik-teknik berikut: 

dik b k ini bisa berarti a. Tinggal di lingkungan masyarakat yang hendak I em ang an . . . 

tetap (selama berlangsung proses pernberdayaan ). atau bisa sekal i-kali iinggal di 

masyarakat yang bersangkutan). 

k kat x lisaluya. untuk M k bahasa ibu vans diperguna .an masyara c · b. engguna an . c c- c- 

rnasyarakat Sunda gunakan bahasa Sunda. dan lain sebagainya 

c. Tidak rnenggurui. Meskipun tingkat pengetahuan dan keterarnpilan suatu 

kelompok masyarakat kelihatannya rendah. Tapi dalam hal-hal tertcntu bisa jadi 

mereka mempunyai pengetahuan dan keterampilan lebih baik dari pendamping. 
1 · 111e1·,~ka diam saj a. tidak ada reaksi. dan Jika pendamping menggurui mungkm v 

akibatnya bisa fatal. 

d. Jangan mudah memberikan janj i-janji. apalagi yang muluk-muluk Sekalipun 

pendamping memberi janji. mereka akan teringat terus dan selalu rnengharapkan 
realisasi janji itu, 

e Melibatkan diri dalarn kegiatan-kegiatan yang ada di masyarakat seperti ansan. 

pengajian, kerja bakti, kegiatan posvandu, Pernberdayaan Kesejahteraan Keluarga 

(PKK) dan lain sebagainya (Jamal. dkk.1994: 39). 
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1 
i 

sedang berkonf1ik. 

3) Pemberi dukungan (Support) 

Dalam kaitan ctengan peran sebagai pemberi dukungan, Ife melihat bahwa 

salah satu peran dari pendamping adalah untuk menyediakan dan 

seorang 

pendamping (communiry worker'; harus dapat menjalankan fungsi mediasi. 

ataupun menjadi mediator guna menghubungkan kelornpok-kelompok yang 

mengembangkan motiv asi warga untuk bertindak. 

2) Mediasi dan Negosisasi i Mediation and Negotiationv 

Pendamping dalam upaya melakukan intervensi sosial (perubahan sosial yang 

terencana) kadangkala berternu dengan situasi dimana terjadi konfiik minat 

dan nilai dalam komunitas. Dalam kaitan dengan ha' tersebut. 

I) Animasi Sosial tSosial Animation) 

Ife mengernukakan bahwa keterampi Ian melakukan anirnasi sosial 

menggambarkan kernarnpuan pendamping sebagai agen b h peru a ataupun 

pemberdaya masyarakat untuk mernbangkitkan energi. inspirasi. antusiasme 

masvarakat. terrnasuk didalamnva rnengakti fkan. _ _ .t<.. menstimulasi dan 

cengan upaya-upaya mcrangsang dan mendorong pengembangan masyarakat. 

Pendampingan dapat menggunakan berbagai teknik untuk mempermudah proses 

secara efektif. Perann peran yu.ng dikelornpokkan ke dalam fasilitatif adalah sebaaai t:, 

berikut : 

Peran-peran fasilitatif (facilitative roles). merupakan peran-peran yang berkaitan 

Peranan tersebut harus dijalankan oleh pendamping. dimana masing-rnasing terdapat 

peran-peran yang lebih spesifik yang lebih mengarah pada teknik.-teknik. 

Dalam membahas tentang keernpat peranan tersebut Adi (2002: 199-216). 

mengemukakan peran fasilitatif dan peran edukasional merupakan per2.n-peran yang 

lebih mendasar dan langsung dalam interver.si dengan komunitas. sedangkan dua peran 

lainnya yaitu peran perwakjlan masyarakat dan peran teknis lebih bersifat kurang 

langsung ke komunitas sasaran bila dibandingkan dua peran pertama. Meskipun 

dernikian. ke semua peranan tersebut rnerupakan hal yang penting untuk diperhatikan. 

Lebih Ian jut lfe (2002: 201-210) menielaskan peran-peran tersebut sebagai 

rerikut: 



24 

untuk berinteraksi dengan kelompok-kelompok kecil. Disinilah kernampuan 

memfasilitasi kelompok dari agen pemberdaya masyarakat mendapat "ujian", 

karena keanekaragaman termasuk iuga dalam tuntutannya. Kelompok 

kelompok yang ada dalam masvarakat pada dasarnya merupakan suatu modal 

sosial. karena adanya unsur norrna (norm) dan nilai tvuluesv dalam kelompok 

tersebut serta adanya unsur resiprositas (reciprocity) dan kepercayaan (trust) 

yang merupakan suatu ciri modal sosial (sosial capital). 

6) Pemanfaatan sumber daya dan keterampilan ( Utilization of skills and 

resources) 

Peranan pendamping hams dapat mengidentifikasi dan memanfaatkan 

berbagai keterampilan dan sumber daya yang ada dalam kornunitas maupun 

kelompok. Berbagai keterampiian kelompok warga harus mendapat perhatian 

dari pendamping sehingga dalam pengembangannya mereka bisa 

mengoptimalisasikan keterampilan mereka. yang tentu saja di sini perlu 

dipertimbangkan pula potensi daerah pernasaran dimana produk tersebut dapat 

diterima. 

dari seorang pendamp.ng juga akan sangat terkait dengan keterampilannya 

5) Fasilitasi kelompok (Facilitation Group) 

Sebagian besar waktu yang dikerjakan oleh pendamping dihabiskan dalam 

kelompok-kelompok yang ada dalam masyarakat. Karena nu keefektifan kerja 

penghargaan 
· d di] kukan warza menunjukkan dukungan dari pendarnping terha ap apa yang 11a ' -- . 

4) Membentuk konsensus (Building consensus) 

?encapaian konsensus adalah rnensepakati untuk melakukan suatu tindakan 

tertentu untuk memperbaiki kondisi rnasyclrakat dengan mernpertimhangkan 

keragaman dalam masvarakat tersebut. Sehingga tercapai rasa menghargai 

kerazaman budava dan pandangan yang ada dalam upaya mencari jalan 
b • 

terbaik untuk memperbaiki kondisi hidup masyarakat. 

dan aktivitas komunitas 
ekstrinsik ataupun material. teiapi dapat j uga bersi fat intrinsik seperti puj ian. 

dalam bentuk kata-kata. ataupun sikap dan perilaku yang 

n oe mb an gkan dukunuan terhadap warga yang mau terlibat dalam struktur 
n1e O o . _ 

tersebut l)ukungan itu sendiri tidak selalu bersifat 
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b. Peran Edukasional 
l) Meinbangkitka11 kesadaran masyarakat (consciousness raising) 

Upaya membangkitkan kesadaran masyarakat (consciousness rnising) berawal 

dari upaya mcnghubungkan antara individu dengan struktur yang \ebih makro 

(seperti. struktur dan politik ). Hal ini bertujuan untuk membantu individu 

melihat permasalahan. impian. aspirasi. penderitaan ataupun kekece\,aan 

mereka dan perspektif sosia\ po\itik yang lebih luas. 

2) Menyampaikan informasi (infunning) 

Pendamping dalam upaya memberdayakan masyarakat tidak jarang juga harus 

.nenyampaikan informasi yang mungkin belum diketahui oleh komunitas 

sasarannva. Pendarnping dapat memberikan informasi yang berguna antara 

lain dengan menggambarkan kesuksesan atau program : ang telah 

dilaksanakan di daerah lain dengan situasi dan kondisi yang mempunyai 

kemiripan dengan komunitas sasaran. 

3) Mengkonfrontasikan iConfronungv 

Meskipun teknik konfrontasi kadangkala kurang menguntungkan dalam 

berapa upaya pernberdayaan mas) arakat. lfe menyatakan dalam k asus-kasus 

tertentu kadangkala seorang pendarnping perlu juga pengkonfrontasikan 

komunitas sasaran ataupun kelompok-kelompok dalam komunitas tersebut. 

4) Pelatihan (Training) 

Pelatihan merupakan peran edukasional yang paling spesifik. karena secara 

mendasar memfokuskan pada upaya untuk melakukan sesuatu. Pe latihan pada 

dasarnya akan menjadi lebih efektif bila keterampilan yang diajarkan adalah 

keterampilan yang diinginkan oleh masyarakat. 

7) Men2.on2.anisir (Orr.cmi:ing) 
~ ~ dalam kaitannya dengan rasi\itator. adalah 

Peran terakhir dari pendarnping 
. . ... -· l . Keterampilan inengonranisir melibatkan kemampuan sebagai 01 g'-1111::,a 01. ~ 

h · ·ang perlu dilakukan. pendarnping uutuk berpikir tentang hal- at apa sap : . 
di 1 k k sendiri.. dan mernastikau bahwa sernua mana yang iidak perlu I a .u ·an 

mungkin untuk di\\ u_iudkan. 
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Pendamping mendapatkan pengetahuan dan pengalaman berdasarkan tugas 

tugasnya. Mereka tidak mungkin berada pada posisi yang serba mengetahui. 

Mereka akan rnendapatkan pengetahuan dan pengalaman dari pihak lain 

dalam masyarakat. Oleh karena itu. peran pendamping adalah mengadakan 

sharing tentang pengetahuan dan pengalaman dengan pihak-pinak lain. 

4) Peran-peran teknis (Technical roles) 

Peran-peran teknik ini lebih mengacu pada aplikasi keterampilan yang 

bersifat teknis. Dalam peran ini pendamping dituntut untuk tidak saja mampu 

mengorganisasi kelompok. tetapi juga melaksanakan tugas-tugas teknis. 

pengumpulan data dan menganalisanya. penggunaan komputer. kemampuan 

presentasi verbal maupun tertulis, kemampuan dalam manajemen maupun 

pengendalian keuangan. 

memperjuangkan hak-hak klien. 

3) Tukar pikiran pengalaman dan pengetahuan (Sharing know! edge and 

experience) 

2) Pembe\aan (Advocacy) 

Pendamping dapat melakukan atau mengadopsi peran advokasi atas nama 

masyarakat. atas nama ke\ompok maupun atas narna indiv idu dalam 

h ) l bi t l pe11gub- alian dana dan bantuan lainnya (Permo onan , me o 1 un u '- 

kelompok-kelompok masyarakat 

peran tersebut dijelaskan sebagai berikut: 

1) Mencari sumber-sumber ( Obtaining resources) 

Prinsip kemandirian membutHhkan tersedianya sumber-sumber baik sumber 

internal yang didapatkan dari dalam masyarakat maupun eksternal. Pelibatan 

dalam mencari sumber-sumber eksterna\ merupakan salah satu peran dari 

pendamping. Keterlibatannya. pendamping diharapkan mernbuat aplikasi 
bagi 

c. Peran perwakilan masyarakat (Representatil'e Roles) 
k d an ini digunakan dalam Peranan-peranan yang dikategori 'an pa a peran 

. d \· b oa lembaua ekstcmal atas 
kaitannva dengan interaksi pendampmg engan em ab - c 

nama t;asyarakat dampingannya dan untuk kepentingan masyarakat pula. Peran- 
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3. Proses Pendampingan 
Pada umumnya setiap kegiatan yang dilakukan olch seorang pendarnping agar 

l bil b ·1. dan berhasi! dilaLukan. perlu melalui suatu proses yang 
perubahan yang e 11 a1"- c • . _ 

· · Ad. (7001· '~0-'17\ proses terdiri dari tahap-tahap perubahan berencana. Menut ut 1 - - . -- --· . 

l l O · · Pelavanan Masyarakat dimana antara 
pendampingan yang dilakukan o e 1 rga111sas1 _ _ . 

· t ak ada beberapa perbecaan. tetapi kelompok yang satu dengan yang lam memang amp 
secara umum tahapan yang tahapan yang dilakukan mencakup beberapa iahapan di 

bawah ini: 

a. Tahapan persiapan (engagement) 
b. Penyiapan petugas. terutama diperlukan untuk rnenyamak an petsepsi antar 

anggota tim agen perubah mengenai pendekatan apa yang akan dipilih dalam 

melakukan pemberdayaan masyarakat. Penyiapan petugas lebih diperlukan \agi 

bib tenaga petugas yang dipilih mernpunyai latar belakang yan~ sangat oeroeda 
satu dengan yang lainnya. Sehingga perlu dilakukan pelatihan a\, al untuk 

menyamakan persepsi mengenai program pemberdayaan masyarakat yang akan 

dikerjakan di daerah tersebut. 

c. Penyiapan lapangan yang juga dikenal dengan tahap engagement, petugas pada 

awalnya melakukan studi kelayakan terhadap daerah yang dijadikan sasaran. 

baik dilakukan secara formal maupun informal. Bila sudah diternukan daeran 

yang ingin dikembangkan. harus mencoba menerobos ja\ur formal untuk 

mendapatkan perizinan dari pihak terkait. Tetapi disamping itu petugas juga 

harus menjalin kontak dengan tokoh-tokoh informal agar hubungan dengan 

masyarakat dapat terjalin dengan baik. Pada tahap inilah terjadi k.orirak awal 

dengan komunitas sasaran. 

d. Tahapan pengkajian (assessment) 

Proses assessment dapat dilakukan secara individual melalui tokoh-tokoh 

masyarakat (key-person) tetapi dapat juga melalui kelompok-kelornpok dalarn 

masyarakat. Pada tahap ini, petugas sebagai agen perubah berusaha untuk 

mengidentifikasi masalah (kebutuhan yang dirasakan) dan juga sumber daya 

yang dimiliki klien. Oalam melakukan assessment ini sebaiknya masyarakat 
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dengan baik akan dapat melenceng dalam pelaksanaan di lapangan bila tidak 

ada kerja sama antara petugas dan warga masyarakat. Bila terjadi maka petugas 

harus kembali ke tahap penyiapan lapangan, dimana kontak dan jalinan 

silaturahmi dengan tokoh tersebut diupayakan untuk dapat terbentuk. 

h. Tahap evaluasi 

Evaluasi sebagai proses pengawasan dari warga dan petugas terhadap program 

pemberdayaan masyarakat yang sedang berjaian sebaiknya melibatkan warga. 

memformulasikan gagasan mereka dalam bentuk tertulis. terutama bila ada 

kaitannya dengan pembuatan proposal kepada pihak penyandang dana. Tahun 

ini petugas dan mas) arakat sudah dapat rnernbayangkan <lan mcnuliskan tujuan 

jangka pendek yang akan mereka capai dan bagaimana cam rnencapai tujuan 

terse but. 

g. Tahap pelaksanaan program atau kegiatan (implementasi) 

Tahap pelaksanaan ini merupakan salah satu tahap yang paling penting dalam 

program pernberdayaan masyarakat karena sesuatu yang sudah direncanakan 

untuk masyarakat kelompok rnasing-masing membantu Petuzas ::, 

f. Tahap pemforrnulasian rencana aksi 

itu. 

petugas bertindak sebagai fasilitator yang. Membantu masyarakat berdiskusi 

untuk memikirkan program dan kegiatan apa saja yang tepat dilaksanakan saat 

tujuan pemberian 

Dalam proses tru 

dan bagaimana cara mengatasmya. 

menumbuh-kernbangkan tentunya harus disesuaikan dengan 

bantuan sehingga dapat bermanfaat dalam jangka panjang. 

e.Tahap perencanaan alternate program atau kegiatan 

Pada tahap ini. petugas sebagai agen perubah (change agent; secara partisipasi 

mencoba mclibatkan warga untuk berpikir tentang rnasalah ) ang mereku hadapi 

Program dan kegiatan , aug akan 

tahap ber ikutnya. 

. . kt. c aoar mereka dapat merasakan bahwa permasalahan 
sudah dd1batkan secara a 11 c 

yang sedang dibicarakan benar-benar permasalahan yang keluar dan .pandangan 

D . . it pada tahap ini petuuas juga memtasilitast wadah mereka senJiri. 1samp111g 1 u. t:, - 

d . permasalahan yang akan di!indaklaniL!ti pada untuk menyusun prioritas an 
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~ i. Metode pendarnpingan dengan kelembagaan : (a). Teknik pemetaan organisasi 

swadaya, (b). Teknik penggalian potensi organisasi. (c). Teknik keterarnpilan 

penjangkauan pelayanan ·~ ). Metode pendampingan dengan kornunitas : (a). Teknik 

(b). Teknik permainan peran, (c). Teknik saling percaya. i a). Teknik pencairan, 

2). Metode pendampingan dengan kelornpok : obrolan, (b). Teknik konseling. 

Metode dan teknik pendampingan sosial dalarn rnelaksanakan tugasnya. dapat 

rnemanfaatkan salah satu. kombinasi. atau seluruh metode dan teknik pendampingan 

sosial berikut ini: I). Metode pendampingan dengan individu dan keluarga: (a). Teknik 

8 l. Evaluasi dan pelaporan, 9). Mencatat keberhasilan dan kegagalan. I 0). Kegiatan 

berkelanjutan. (Depsos Rl. 2009 : 104-105) 

7). Pelaksanaan, S l. Meningkatkan kapasitas kelmbagaan, 6). Perencanaan, 

i. Tahap tcrrninasi 

1 ahap ini merupakan tahap pernutusan hubungan secara formal dengan 

kornunitas sasaran l errninasi dalam suatu program pernberdavaan masvarakat. 

tidak jarang dilakukan bukan karena masyarakat sudah dapat dianggap mandiri 

tetapi Jebih karena waktu proyek sudah berakhir atau karena anggaran sudah 

selesai dan tidak ada penyandang dana yang dapat dan mau meneruskan. 

Meskipun demikian petugas tetap harus keluar secara perlahan-lahan dan bukan 

secara rnendadak. Hal ini perlu dilakukan agar masyarakat tidak merasa 

ditingg.alkan sccara sepinak dan tanpa disiapkan oleh pendamping. 

Proses pcndampingan sosial dalam P2FM-BPLS (2009: l 04-105) merupakan 

serangkaian kegiatan yang saling berhubungan dan mempengaruhi satu dengan yang 

lain. Keberhasilan atau kegagalan suatu tahap kegiatan akan mempengaruhi dan 

dipengaruhi oleh tahap kegiatan lainnya. Langkah-langkah pendampingan sosial yang 

dimaksud adalah : 1 ). Menumbuhkan kepercayaan. 2). Menciptakan kesepakatan. 

3 L Membentuk tim kerja kelompok. 4 ). ldentifikasi dan mobilisasi surnber. 

r •"t,~1·1·1b·,t:-,11 warga iui diharapkan akan terbentuk suatu sistem dalam Dcngan lh ~ "' « _ 

komunitas untuk melakukan pengawasan secara internal diharapkan akan 

mernbentuk suatu sistem dalam masyarakat yang lebih rnandiri dengan 

memanfaatkan surnber daya yang ada. 
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E. Pengembangan Kapasitas 

Pengembangan kapasitas merupakan suatu proses peningkatan atau perubahan 

perilaku individu. organisasi dan system rnasyarakat dalam mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan secara efektif dan efisien. Dengan demikian. menurut Sumpeno ( 2002) 

pengernbangan kapasitas berate ierjadi perubahan perilaku untuk : 

l . Meningkatkan kemampuan individu dalam pengetahuan. keterampilan dan 
sikap; 

2. Meningkatkan kemampuan kelembagaan dalam organisasi dan manjemen. 
financial dan culture: 

3 Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam kemandirian. keswadayaan 
dan mengantisipasi perubahan 

Hasil yang diharapkan dengan adanya pengembangan kapasitas menurut 

Sumpeno (2002) adalah: 

1. Penguatan individu, organisasi dan masyarakat; 

· · · (b) Teknik 
identifikasi dan pernaharnan masalah secara partts1paton. . 

· · . ti f · · · T eknik tindakan kebersamaan ( Oepsos RI. 2009: 108-1 l 0) perencanaan parnstpa 1 , lll. 

Pendekatan dan strategi pendampingan sosial rnenggunakan pendekatan : 

1) Pendekatan pendampingan sosial : (a). Pendekatan agarna dan budaya. ( b ). Pendekatan 

sosial. (c). Pendckatan politis. (d). Pendekatan ekonomi 2) Strategi pendarnpingan 

k k di · (c ) Pernberia!1 sosial : (a). Peningkatan kesadaran. (b). Pening .atan epercayaan m. . 

kesernpatan. (d). Pendayagunaan potensi. (e). Keberlaajutan. (f). Pengkajian 

(Depsos RI, 2009: l l 0-1 l l) 
Prinsip dan etika pendampingan sosial : l ). Prinsip pendampingan sosial : (a). 

Inisiatif lokal. (b). Pendayagunaan potensi lokal. (c ). Partisipasi. (d). Peningkatan peran 

aktif KUBE dalrn usaha kesejahteraan sosial. (e). Bekerja bersarna KUBE. 

(f). Kemitraan. ( g) Pendelagasian kewenangan berorganisasi. (h). Tidak menggurui. 

(i). Penggunaan bahasa lokal, (i). Aktuaisasi nilai-nilai likaL (k). Keberlanjutan. :.). Etika 
pendampingan sosial (a). Bersikap sabar. (b). Mendengarkan dan tidak 

mendominasi. (c). Menghargai dan rendah hati. (d). Mau belajar. (e). Bersikap 

sederajat. (f). Bersikap akrab dan rnelebur. (g ). Tidak menggurui. (h) Tidak memihak. 

menilai dan mengkritik. (i ). Bersikap terbuka. (i ). Bersikap positif ( Depsos Rl. 2009: 

lll-114) 
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Pengernbangan kapasitas individu dapat dikembangkan melalui keanggotaan 

dalarn organisasi masyarakat dan dapat mernobilisasi sumber-sumber yang individu tersebut 

idak dapat rnelakukannya bila sendiri. Individu dalam masyarakat memberikan dukungan 

erhadap anggoia lainnya sehingga masalah dapat dihadapi secara kelompok (Rubin dan 

ubin. 1992 ). Lebih Ian jut Sumpeno (2002) mengemukakan bahwa dengan pengembangan 

apasitas akan dapat meningkatkan kemampuan individu dalam pengetahuan. keterarnpilan 

sikap disamping dapat meningkatkan kernarnpuan kelembagaan dan kernampuan 

yarakat. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka dalam pengembangan kapasitas individu 

am hal ini pendamping sosial terdiri dari aspek kernampuan pengetahuan. keterampilan 

rta sikap untuk mencapai penguatan individu. orgamsasi dan rnasvarakat sehingga 

erbangunnya sinergisitas pelaku dan kelembagaan. 

Pengembangan kapasitas sumber daya manusia atau individu menurut Rubin dan 

Rubin ( 1992) merupakan pengembangan personal yang bertujuan untuk menernukan hal-hal 

apa saja yang kurang pada dirinya tetapi ada upaya untuk meningkatkan kekurangann:- a 

tersebut. Dengan demikian pengembangan kapasitas individu adalah bagairnana 

rnwnciptakan kemampuan untuk mencapai keberhasilan melalui tindakan yang dilakukan 

individu Pengembangan kapasitas individu dapat digali dengan berbagai cara. : aitu ada 

peran organisasi masyarakat berupa sekolah atau pelatihan yang akan meningkatkan 

kemampuan individu agar merniliki keterampilan yang dibutuhkannya. dan rnernberikan 

mdividu tugas-u.gas yang harus dilakukanny a sehingga membentuk keterampilan untuk. 

mengatas. masalahnya sendiri. 

2. Terbentuknya model pengembangan kapasiras dan program: 
3. Terbangunnya sinegritas pelaku dan kelembagaan. 

Berdasarkan pernaharnan tersebui. rnaka pengernbangan kapasitas adalah 

rnencakup pengembangan kapasitas institusi dan kapasitas sumber daya manusia 
(Saharudctin. 2000). 
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B. Latar Penelitian 

Penelitian ini menyangkut pada masalah penenlitian tentang bagaimana 

pendarnpingan KUBE yang dilakukan oleh seorang pendamping . Dalam melakukan 

penelitian ini , peneliti menggunakan berbagai situasi yang dimiliki informan baik 

ditempat umum maupun dalam kelompok nya . Oleh karena itu maka peneliti 

menggunakan latar terbuka dan tertutup sebagairnana yang di jelaskan oleh Lofland dan 

Lo flan dalam Mo Jeong (2005: 13 7) sebagai berikut : 

A. Desain Penelitian 

Metode : ang digunakan dalarn pen el i tian ini adalah metode deskri ti f_ dengan 

pendekatan kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong rnenyatakan bahwa 

"Metode penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat 

diarnati' . Metode penelitian kualitatif digunakan untuk menemukan fakta dan 

menggambarkan secara deskriptif. faktual serta diinterpretasikan secara tepat. 

Metode ini bermaksud untuk memaharni fenomena tentang apa ) ang dialarni oleh 

subjek penelitian,misalnya perilaku. persepsi, motivasi . tindakan dan lainnx a seacara 

holistik, dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu 

konteks khusus yang alamiah (Lex) J. Moleong 2005:61 

Desain penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Maxfield dalam Moh. Nazir 

_005:57) mendefinisikan .. Studi kasus atau penelitian kasus tease st udy) adalah 

penelitian tentang status subjek penelitian yang berkenaan dengan suatu fase spesifik 

atau khas dari seluruh personalitas ... Tujuan studi kasus adalah untuk memberikan 

gambaran secara m,endetail tentang latar belakang, sifat-sifat serta karakter-karakter yang 

khas dari kasus ataupun status dari individu yang kemudian dari sifat-sifat khas diatas 

dijadikan suatu hal yang bersifat umum. 

Beranjak dari ha! tersebut. maka studi kasus dalam penelitian :111 men. angkut 

agaimana pendampingan sosial program KUBE di kabupaten Cianjur. 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 
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0. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan adalah teknik wawancara 

mendalarn tidepth inerview), yang dilakukan terhadap individu dan kelompok. dan 

studi dokumentasi. 

infonnan dalam peneltian ini dengan menggunakan teknik purposive sampling yaitu 

pengambilan sampel berdasarkan tujuan. Adapun sumber data dalam penelitian 

adalah : 

a. Sumber Data Primer adalah pendamping kegiatan Kelompok Usaha Bersama 

(KUBE) sebanyak 2 orang dan 30 anggota KUBE 

b. Sumber Data Sekunder adalah pengelola program KUBE. yaitu. Direktorat Fakir 

Miskin Kementrian Sosial sebanyak 2 orang, Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat 

sebanyak 2 orang, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebanyak 4 orang, 

dan Pemerintahan Desa sebanyak 2 orang. 

Penentuan atau data yang dibutuhkan untuk menjawab pertanyaan penelitian 

Untuk mengetahui secara mendalam tentang pendampingan KUBE. maka 

informan dalam penelitian ini aadalah orang yang dianggap rnernberikan informasi 

C. Sumber Data 

Adapun pada latar tertutup dilakukan wawncara mendalam dcngan para inforrnan 

baik penda1~1ping KUBE . anggota KUBE, Pengelola program seperti Dinas sosial. 

Direkiorat fakir Miskin Kementrian sosial serta perangkat pemerintah setempat. 

Sedangkan pada latar terbuka dilakukan melalui pengamatan terhadap perilaku maupun 

aktivitas informan dalam berbagai situasi seperti pada saat mendampingi KUBE dalam 
mengelola program KUBE. 

·· Latar terbuka terdapat di lapangan umum seperti tempat berpidato. toko dan ruang 
tunggu rumah sakit. Pada latar demikian barangkali hanya akan mengandalka 
pengamatan dan kurang sekali mengadakan wawancara. Sebaliknya , pada latar 
tertutup hubungan peneliti perlu akrab karena !atar demikian bercirikan orang-orang 
sebagai subjek yang perlu diamati secara teliti dan wawancara secara mendalam. 
Dengan dernikian strategi berperan-sertanya peneliti dalam latar tertututp sangat 
diperlukan ··. 
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r. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang akan digunakan adalah teknik analisis data kualitatif 

dengan model Miles dan Humerman. (Sugiyono. 2009: 91-10 I). Teknik ini 

dimaksudkan untuk mengorganisasikan data dengan cara mengatur. rnengurutkan. 

mengelompokan, memberi kode dan rnengkategorikan sehingga sesuai dngan prinsip 

pokok penelitian taitu menemukan teori atau data. Adapun langkag-langkah analisis 

data menurut Nasution ( 1996) adalah sebagai berikut : 

a. Reduksi data (data reduction). data dari lapangan di catat secara lengkap dan 

rinci. Data tersebut perlu dirangkum. dipilih hal-hal pokok dan difokuskan 

sesuai tujuan penelitian. Hasil reduksi data ini adalah tersusunnya data secara 

sistematis yang memberi gambaran lebih tajam tentang hasil pengamatan dan 

juga mempermudah peneliti untuk rnencari kembali data yang diperoleh 

apabila diperlukan. Kegiatan yang akan dilakukan adalah mengolah data 

lnstrumen penelitian adalah tim peneliti dengan menggunakan pedornan 

wawancara mendalam. pedoman diskusi kelornpok terfokus. pedornan studi dan 

c!okumentasi. 

lnstrumen Penelitian 

program KUBE. 

Teknik observasi dilakukan dengan cara mengarnati k · d .egiatan pen ampingan 
dan kegiatan dari anggota kelompok Usaha Bersama (KUBE) 

Teknik Wawancara mendalam dilakukan guna mengumpulkan data pnmer 

berupa fakta, pengalaman. yang terkait dngan pertanyaan penelitian. Hal ini dilakukan 

kepada pendamping program KUBE untuk menggali inforrnasi tentang proses 
pendampingan KUBE. 

Teknik Diskusi Kelompok Terfokus dilakukan dengan anggoia dan pengurus 

KUBE untuk menggali informasi tentang kegiatan pendarnpingan program KUBE 

Teknik Studi Dokumentasi di lakukan denaan pengelola program KllBE , it ~ ~ ~ . )31 LI 

Direktor.u Fakir Miskin Kernentrian sosial Dinas Sosial. Pernerimaha-, Kecarnatan. 

dan Desa/Kel urahan Setempat L111lL11 1"'.1e11~-'.·al ·1 · f · 
i-. _5 111 ormasi tentang penyelenggaraan 
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G. Pengujian Kredibilitas Data 

Pengujian kredibilitas data akan menggunakan beberapa teknik. yaitu: 

a. Perpanjangan pengamatan, yaitu kegiatan pengujian kredibilitas data dengan 

cara melakukan pengecekan kembali data ke lapangan: 

b. Meningkatkan ketekunan. yaitu kegiatan pengujian kredibilitas data dengan 

cara melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan: 

c. Triangulasi. yaitu kegiatan pengujian kredibilitas data dengan cara 

pengecekan data dari berbagai surnber. berbagai cara. dan berbagai waktu: 

d. Menggunakan bahan referensi. yaitu kegiatan pengujian kredibilitas data 

dengan cara mempelajari bahan referensi. seperti rekarnan hasil wawancara 

atau rekaman gambar; 

e. Mengadakan member eek, yaitu kegiatan penguji data yang diperoleh dengan 

cara mengecek kepada pemberi data. 

dengan cara merangkurn. rnemilih hal-hal pokok. merufokuskan pada hal-hal 
yang penting. dicari tema dan polanya: 

b. Penyajian data (data displays. yaitu untuk melihat gambaran keseluruhan atau 

bagian-bagian tertentu dari penelitian rnaka dopelukan display data . yaitu 

penyajian daca dalam bentuk tabel. gambar. matrik. grafik,network dan chart 

untuk memudahkan membaca hasil penelitian sesuai dengan pertany aan 

penelitian. Kegiatan pengolahan data denuan cara membuat · · ~ .., ura1an ingkat. 
bagan. Jrnbungan anrar karegori. chart. dan sebagainya: 

c. Elaborasi dan interpretasi data. yaitu upaya mencari pola. model. Lerna. 

hubungan dan persamaan serta hal-hal yang sering muncul. sehingga di dapat 

suatu kesimpulan. Data basil penelitian dianalisis berdasarkan kerangka 

pemikiran yang telah ditetapkan utnuk kemudian dilihat hubungan persarnaan 

dan implikasi teoritiknya . sehingga diperoleh suatu kesirnpulun jawaban 

penelitian . Kegiatan elaborasi dan interpretasi diarahkan untuk penarikan 

kesimpulan permasalahan penelitian. 
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-· 

SUB HASIL LAPANGAN KON SEP /\NALIS!S REKOMENDASI 
NO PROBLEMATIK 

I Proses penentuan - Penentuan dan keputusan - Pendamping sosial adalah perorangan, Da lam - Kriteria yang ada 

pendarnping pendarnping sosial adalah kelornpok atau lcrnbaga yang rnerniliki pengembangan pada pedoman 

kernentrian sosial. kornpetensi untuk bekerja sarna dengan anggota kapasitas pendarnpingan 

kube pendarnping sosial sosial hendaknya 

telah dilakukan dipenuhi oleh 

Dinas sosial Kab Cianjur 
rnclalui cal on 

- 
menyebarkan inforrnasi Pendamping sosial dapal terdiri atas 

kcikutsertaan dalarn pendamping 
- 

penerirnaa pendampig sosial pendamping sosial lokal Jan pendarnping sosial 
diktat. mengikuti sosial. 

kube, baikpendamping social professional 
rapat koordinasi 

local rnaupun pendamping 
dcngan dinas terkait 

sosial professional. 
dun melakukun Seleksi calon - 
pcrternuan- pendamping 

- Pendamping sosial lokal berfungsi untuk perternuan yang dilakukan secara 
mendarnpingi kube. Pendarnping sifatnya tukar terbuka untuk 

- Pengernbaugan kapasitas sosialprofesional berfungsi melakukan pikiran dan 111c111berikan 
di laksanakan o leh kernentrian koordinasi, supervise, monitoring dan pcngalarnau sesame 
sosial melalui BBPPKS pengernbangan terhadap pendarnping sosial pcndamning 

kcscm pa tan 

Lem bang local. I 
kepada paa ah Ii 
vans tidak 

I 
- e 

I iergabung dalarn 
I I 

I 
I 
I PSM d,111 

- Kritcria yang harus dirnilik: pcndarnping sosial I Karangtaruna 

I 
I 

meliputi kriteria integritas Jan kriteriakapasitas. i 
' 

Kriteria integritas: Berjivvu social. bermotivasi I I 

dan hereputasi baik. 
I 

I 
I 
: 

- ---- -------- ______i ___ - --- 

Tabel 1 : Rekapitulasi Hasil Penetitian dan Pembahasan 
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· Mengaplikasikan 
Keterarnpi Ian 
keterarnpi Ian yang 
diperoleh dari 
pendidikan dan 
pelatihan, rapat 
koordinasi dan 
sharing 
pengalarnan 
dengan sesame 
pendarnping o ial 
pada pelaksanaan 
pen darnpingan 
sosial Kube 

ya 

SI 

at. 

ran 

osial 

Kriteria kapasitas : adalah kemampuan baca 

tulis, berkornunikasi dengan baik, ekonomi 
praktis, mengatasi masalah kube, 
mengembangkan kube. menggali potensi dan 
mernanfaatkan surnber. 

- Seleksi dapat dilakukan secara terbuka atau 
tertutup 

2 Pengembangan - Pengembangan kapasitas pendamping - Du 'arn 
kapasitas sosial,baik pendarnping sosiallokalrnaupun pengembanga: 
pendarnping profcsonal melalui : upaya rnandiri, penyuluhan kapasitas 

dan bimbingan sosial dan diklat pendarnping s 
telah sesuai 
dengan pedon 
aturan dengan 
mengikuti dikl 
rapat koord i na 
dengan diuas 
terkait dan upa 
mand iri. 

3 Pendampingan 
social: . 

a. Proses Menumbuhkan kcpcrcayaan, Mcnumbuhkan kcpercayaan, menciptakan Pendamping. sosi 
pendamping menciptakan kesernpatan, kesernpatan, rnernbentuk tirn kerja kelompok, KUBE belurn 
an rnernbentuk tim kerja kelornpok , identilikasi dan mobilisasi surnber, meningkatkan melaksanakan 

identifikasi dan mobilisasi kapasitas kelernbagaan, perencanaan, pelasanaan, kegiatan rnencat 

al Pendarnping perlu 
melakukan kegiatan 
pencatatan 

at keberhasilan dan 



84 

sumber, meningkatkan kapasitas evaluasi dan pelaporan, mencatat keberhasilan dan keberha~ilan dan kegagalan, serta 
kelembagaan, perencanaan, kegagalan, serta tindak lanjut kega _galan dan melakukan tindak 
pelasanaan, evaluasi dan mela kukan tindak lanjut 
pelaporan. lanju t 

b. Metoda dan Berdasarkan informasi dari Metode dan teknik pendampingan Berd asarkan hasil Berdasarkan hal 
teknik informan dapat disimpulkan pene I itian rnaka tersebut rnaka 

bahwa penggunaan metode dann Yang harus dilakukan oleh pendamping KUBE rr.etode dan tekn i k diperlukan upaya- 
teknik yang sudah dilakukan adalah : 

yang belurn upaya untuk 
oleh pendarnping dalam 

t. Metode pendampingan lndividu dan keluarga. ctilaksanakan oleh peningkatan 
mendampingi KUBE adalah : pendamping adalah kernampuan 

Metode ini menggunakan anggota dan keluarga metode pendarnping dalarn t. Metode 
KUBE sebagai pusat pcndarnpingan. pendampingan metode dan iekn i k 

pendarnpingan dengan individu kelernbagaan clan yang harus 

I dan keluarga a.Teknik obrolan ringan yaitu pernbicaraan yang metode digunakan dalam 
Pendamping telah melakukan bersifat informal ditujukan untuk saling pendarnpingan mendampingi 
metode ini dengan menguingkap berbagai perasaan dan kebutuhan komunitas. KUBE 
menggunakan teknik obrolan yang mendesak. 
ringan dan teknik konseling 

b.Tekn ik Konsel ing d ituj ukan untu k me111 ban tu yang bersifat informal yang 
bertujuan untuk sating berbagai rnasalah kesulitan hambatan bagi 

I .nernaharn i , men ident i fikasi keluarga anggota KUBE. 
dan sating mengungkapkan I 
berbagai perasaan kebutua hn 

I ! 
serta masalah yang dihadapi I ' 
anggota kelompok. Pendamping 2. Metode Pendampingan dengan Kelompok. I 

I ikut rnernbantu permasalahan i 
yang dihadapi anggota. Metode ini rnenggunakan klrnpk sebagai pusat I 
walaupun anggota tidak sering darnpingan . Teknik ini digunakan untuk I ! I i meminta bantuan pendamping mernbantu KUBE: 

I 
untuk rnernecahkan masalahnya 

I apalagi yang berhubungan a. menciptakan suasana kcbersarnaan, keeratan i 
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