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KATA PENGANTAR 

 

Proyek CARDI “Membangun Jembatan Perdamaian Bagi Kaum Muda yang 

Terimbas Konflik di Sulawesi Tengah” yang dibiayai Komisi Eropa di Sulawesi 

Tengah dalam periode Juni 2006 – Mei 2008 dirancang untuk memberikan kontribusi 

terhadap pemberdayaan kaum muda sehingga diharapkan mereka bisa menjadi subyek 

dalam proses perubahan di masyarakat. Sejumlah dukungan finansial, programatik dan 

pengembangan kapasitas untuk mengelola kegiatan program diberikan oleh CARDI 

melalui mikro proyek, pendampingan dan pelatihan. Namun demikian, sebagai bagian 

dari masyarakatnya, perkembangan kaum muda dipengaruhi oleh semua unsur yang 

ada dalam masyarakat itu sendiri. Sehubungan dengan hal itu, dalam proyek ini juga 

dirancang sejumlah pelatihan untuk pengembangan kapasitas para pihak pemangku 

kepentingan untuk lebih dapat membangun sebuah lingkungan yang lebih kondusif bagi 

perkembangan kaum mudanya agar mereka lebih dapat berdaya.  

Berdasarkan kajian kebutuhan pelatihan untuk pengembangan kapasitas tersebut yang 

telah dilakukan pada 15 – 29 Maret 2007 yang lalu yang melibatkan 83 para pihak 

pemangku kepentingan  diketahui bahwa terdapat 15 topik kebutuhan pelatihan yang 

teridentifikasi. Kemudian dari 15 topik pelatihan tiga topik yang dijadikan prioritas utama 

untuk diberikan kepada para pemangku kepentingan. Dua dari tiga pelatihan tersebut 

adalah (1) pelatihan mengenai Pertumbuhan dan Perkembangan Kaum Muda yang 

dilaksanakan 30 Oktober – 1 November 2007 yang lalu dan (2) pelatihan mengenai 

Manajemen Konflik dan Perselisihan pada tanggal 15 – 17 November 2007 yang lalu. 

Selanjutnya, topik pelatihan ketiga yaitu pelatihan tentang pelibatan kaum muda dalam 

program pembangunan yang digerakan oleh masyarakat diselenggarakan di bulan 

Februari 2008. 

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut di atas, modul ini disusun dengan 

mempertimbangkan berbagai kebutuhan bagi stakeholder yang akan menjadi peserta 

pelatihan dalam rangka menumbuhkan kesadaran, membangun pemahaman dan 

menumbuhkan keterampilan mereka dalam melibatkan sector pemuda dalam proses 

perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program pembangunan. 

Modul ini berisi rangkaian materi menyangkut analisa social, pengorganisasian 

masyarakat, dimensi pemberdayaan, tehnik membangun kerja kelompok, dan 

dilengkapi dengan panduan untuk melaksanakan workshop dalam merumuskan 
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rencana aksi pelibatan kaum muda (khususnya Youth Centre) dalam proses 

pembangunan di Poso. 

Kami berharap kehadiran modul ini dapat memberi kontribusi positif dalam membangun 

kesadaran, pengetahuan dan keterampilan stakeholder starategis di Kabupaten Poso 

dalam rangka mendorong terciptanya proses pembangunan yang partisipatif. 

 

Jakarta, 31 Januari 2008 

 

M. Adnan Anwar  

Ahsanul Minan 
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KURIKULUM PELATIHAN 

BAHASAN  TUJUAN BAHASAN  METODE  STRESSING POINTS:  WAKTU 

A. PEMBUKAAN 
   

60 menit 

1. PRA – KURRIKULA  
1.1 Penjelasan Tujuan 

Latihan  
1.2. Pembukaan Latihan  

 Peserta mengetahui dan memahami 
maksud dan tujuan pelatihan dalam kontek 
kebijakan program CARDI  

Sambutan  
Permainan  

  

2. PERKENALAN   Terbangun suasana keakraban yang 
mendukung kelancaran komunikasi 
diantara peserta  

   

3. KONTRAK BELAJAR  
3.1. Harapan dari 

Pelatihan  
3.2. Kesepakatan Aturan 

dan       Waktu 
serta Sanksi  

3.3. Orientasi Metode 
Pelatihan  

 Teridentifikai harapan (pengetahuan, 
keterampilan)  yang ingin diperoleh peserta 
dari pelatihan ini.  

 Disepakati aturan bersama dan waktu 
selama pelatihan berlangsung.  

   

B. WAWASAN 
PENGEMBANGAN 
MASYARAKAT   

    

1. General Review  
Proses pengambilan 
keputusan dalam 
pembangunan, 
permasalahan dan 
tantangannya  

Peserta memahami proses pengambilan 
keputusan dalam pembangunan, permasalahan 
dan tantangannya  

o Brainstormi
ng 
(metacard)  

o Critical 
analysis  

Proses pengambilan 
keputusan dalam 
pembangunan:  

 Siapa actor yang 
terlibat dan yang 
tidak dilibatkan  

 Siapa actor yang 
dominan  

 Apa bentuk 
keterlibatan  

 Bagaimana proses 
keterlibatan  

 Apa 
permasalahan-
permasalahan 
yang muncul dalam 
proses 
pengambilan 
keputusan tersebut  

 

2. Analisa social  tentang 
kewenangan dan relasi 
kekuasaan  

 Peserta memahami akar masalah yang 
memicu munculnya kompetisi sosial, 
ekonomi dan politik  

 Peserta memahami realitas tentang 
heterogenitas masyarakat (potensi, motif, 
permasalahan)  

 Peserta memahami potensi-potensi dalam 
relasi sosial (kohesif maupun konflik)  

 Peserta mengetahui peta sosial 

Game star-power  
Brainstorming  

 Pemahaman 
historis  

 Pemahaman 
struktur  

 Pemahaman nilai  

 Pemahaman reaksi  

 Pemahaman masa 
depan  

180 menit  



Involving Youth in Community Driven Development Program 
 

5 | P a g e   M o d u l  P e l a t i h a n  

 

masyarakat (elite, tokoh dan rakyat)  

3. Analisis pengaruh, 
akibat dan dampak 
model pembangunan 
yang tidak partisipatif   

Peserta memahami pengaruh kompetisi dalam 
masyarakat, akibat serta dampaknya terhadap 
keberhasilan pembangunan  

Brainstorming 
melalui tool 
problem tree  

Bentuk-bentuk 
permasalahan yang 
terjadi dan bagaimana 
struktur permasalahan 
yang muncul  

30 menit  

4. Pengenalan  Masyarakat 
sebagai subyek 
pembangunan  

o Peserta dapat merumuskan karakteristik 
tentang masyarakat sasaran disekitar .  

o Peserta dapat mengetahui ttg.factor  sosial 
dan budaya masyarakat umumnya  

o Peserta mengetahui siapa subyek dan 
sasaran Program  

Analisa cerita  
“Kisah monyet 
dan 2 ekor ikan” 
(diskusi 
kelompok)  

Mendalami/memperkuat 
ketajaman analisis 
problem komunitas, 
factor-faktor penyebab.  

90 menit  

C. PENGUATAN 
KETERAMPILAN 
PENDAMPINGAN 

    

1. Dimensi pemberdayaan 
masyarakat  

o Peserta  mampu menjelaskan pengertian 
tentang “pemberdayaan”, berikut dimensi 
dan  pendekatannya.  

o Peserta mampu memahami   konsep 
partisipasi dan keswadayaan masyarakat.  

o Peserta mampu merumuskan tinjauan 
terhadap program CD yang selama ini ada 
dan merumuskan prinsip-prinsip 
perubahan untuk program mendatang.  

 Peserta mampu mengembangkan 
potensi/modal sosial msyarakat  

 Peserta dapat mengetahui cara 
membangun partisipasi masyarakat  

Cross experience   Tahap-tahap 
pemberdayaan  

 7 tangga partisipasi  

90 menit  

2. Pengorganisasian 
masyarakat (stakeholder)  

o Peserta mampu menjelaskan konsep, 
prinsip, dan strategi pengorganisasian 
masyarakat  

o Peserta dapat mengidentifikasi/analisa 
potensi dan peran stakeholder  

o Peserta terampil melakukan 
pengorganisasian masyarakat  

 Studi kasus  

 Meta card  

10 step 
pengorganisasian 
masyarakat  

90 menit  

3. TEAM BUILDING 
(membangun kerjasama 
dan koomunikasi)  

o Peserta dapat menjelaskan prinsip 
komunikasi dengan masyarakat  

o Peserta dapat menjelaskan faktor-faktor 
pendukung terlaksananya kerja sama  

o Peserta mampu meningkatkan 
komunikasi yang effektif  

1. Game: 
“Memasukk
an bola golf 
ke dalam 
gelas”  

2. Presentasi  
3. Tanya 

jawab  

 120 menit  

D. WORKSHOP 

1. Strategi pembangunan 
keterlibatan pemuda 
dalam pengembangan 
kegiatan masyarakat  

o Peserta mampu merumuskan jenis 
kegiatan sebagai entry point 
pengembangan Youth Centre  

o Peserta dapat mengetahui tahapan 
pengembangan kegiatan  

o Peserta mampu merumuskan strategi 
pelaksanaan program yang effektif  

o Kerja 
kelompok  

o Pleno  

 180 menit  
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2. Pengembangan 
standard penilaian 
kelembagaan 
masyarakat  

o Peserta mengetahui teknik-teknik dan 
aspek-aspek dalam penilaian kinerja 
lembaga masyarakat  

o Kerja 
kelompok  

o Pleno  

 180 menit  

3. PENGEMBANGAN 
PROGRAM  

 Peserta mampu menetapkan aspek-aspek 
dalam pengelolaan program 
pengembangan masyarakat.  

 Peserta dapat merumuskan prioritas 
kebutuhan program CD di daerahnya  

 Peserta terampil menyusun rancangan 
program CD untuk daerahnya.  

o Kerja 
kelompok  

o Pleno  

 180 menit  

E. EVALUASI PELATIHAN 

1. Tes Hasil Pelatihan  
2. Penilaian Pengelolaan 

Pelatihan  

 Peserta mampu meriview hasil-hasil yang 
telah dibahas dalam pelatihan  

 Diperoleh penilaian dari peserta tentang 
efektifitas pelaksanaan pelatihan  

Penugasan  
Penugasan   

30 menit  
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Deskripsi Pelatihan 

Secara umum, kurikulum pelatihan ini bertujuan untuk membekali peserta yang terdiri 

dari unsure stakeholder strategis dalam masyarakat desa (meliputi  unsure pemerintah, 

Badan Perwakilan Desa dan tokoh masyarakat), dengan pengetahuan dan kemampuan 

untuk melibatkan pemuda dalam proses pembangunan berbasis masyarakat. 

Kemampuan ini sangat dibutuhkan dalam rangka mengupayakan tercapainya tujuan 

pembangunan daerah yang partisipatif dengan melibatkan peran pemuda sebagai salah 

satu stakeholder penting dalam struktur masyarakat.  

Oleh karena itu, kurikulum pelatihan ini dikembangkan dengan mengintrodusir materi-

materi tentang analisa social sebagai instrument untuk membantu peserta dalam 

memahami struktur relasi kekuasaan dan alur distribusi sumber daya, dimensi 

pemberdayaan masyarakat dan tehnik pengorganisasian masyarakat, serta strategi 

pengembangan keterlibatan pemuda dalam pembangunan partisipatif.  

Tujuan: 

Tujuan umum modul-modul dalam pelatihan ini adalah sebagai berikut: 

 Membangun kesadaran peserta tentang arti penting pembangunan partisipatif 
dan arti penting keterlibatan pemuda dalam proses pembangunan.  

 Meningkatkan keterampilan peserta dalam mendorong keterlibatan pemuda 
dalam proses pembangunan partisipatif.  

 

Secara khusus, pelatihan ini bertujuan untuk membangun kapasitas stakeholder dalam 

membuat perencanaan program untuk melibatkan peserta dalam proses pembangunan 

partisipatif.  

Untuk itu, sesi-sesi pelatihan ini diharapkan akan membangun kapasitas para 

stakeholder dalam hal; 

 Pengenalan aspek-aspek penting dalam perencanaan, penyusunan dan 
pengelolaan prograsm pembangunan secara partisipatif, dan peran penting 
pemuda di dalamnya 

 Identifikasi pihak-pihak terkait, kepentingan dan prioritas pihak-pihak tersebut 
dalam perencanaan, penyusunan dan pengelolaan pembangunan  

 Pengembangan pilihan-pilihan (solusi) yang dapat dipergunakan dalam 
melakukan mendorong keterlibatan pemuda dalam pembangunan 
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Peserta:  

Pelatihan ini ditujukan bagi para stakeholder pembangunan.  

Cara penyampaian:  

Kelas-kelas pelatihan akan dilaksanakan dengan menggabungkan format pelatihan dan 

lokakarya, dan diikuti oleh sekitar 22 peserta selama tiga hari.   

Metodologi:  

Pelatihan dilakukan dengan melibatkan para peserta dan menggunakan pendekatan 

partisipatif. Pelatihan akan dipimpin oleh 2 (dua) orang trainer. Proses belajar menjadi 

tanggung jawab pelatih.  

Evaluasi:  

Evaluasi akan dilakukan di akhir pelatihan, melalui tes pilihan ganda/kuis singkat atau 

bentuk latihan lain yang sesuai, untuk menguji tujuan utama pelatihan. Di akhir 

pelatihan, para peserta yang berhasil akan menerima sertifikat kelulusan.  

Studi kasus berdasarkan kenyataan 

Studi kasus merupakan sebuah instrument yang akan dipergunakan dalam pelatihan ini 

untuk membantu meningkatkan pemahaman dan keterampilan peserta. 

Studi kasus dilakukan dengan menggunakan dokumen-dokumen rencana 

pembangunan dan rencana anggaran daerah yang benar-benar berlaku, yang telah 

disahkan. 
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Pra-Kurikula 
 

Sessi inin bertujuan untuk memberikan penjelasan kepada peserta tentang tujuan 

pelatihan, mendorong tumbuhnya komunikasi yang intensif antar peserta (melalui 

proses perkenalan), identifikasi harapan dan kekhawatiran terhadap pelatihan, dan 

penyusunan aturan main pelatihan. 

Proses perkenalan dilakukan melalui sebuah permainan, dimana trainer membuat 

gambar/symbol untuk masing-masing peserta. Masing-masing gambar dibuat 

berpasangan. Gambar tersebut kemudian ditempelkan di punggung masing-masing 

peserta, sehingga mereka tidak dapat mengetahui gambar apa yang ditempelkan di 

punggung mereka. Selanjutnya mereka diminta untuk mencari peserta yang menjadi 

pasangannya (yang memiliki gambar yang sama) dengan catatan, selama mencari 

pasangan tersebut, peserta  tidak boleh berbicara dengan rekannya. Setel;ah mereka 

menemukan pasangannya, selanjutnya mereka diminta untuk saling berkenalan. 

Trainer selanjutnya merefleksikan permainan ini dengan menyampaikan kepada 

peserta arti penting proses komunikasi non-verbal sebagai instrument untuk 

menyampaikan pesan. 

Proses ini dilanjutkan dengan identifiasi harapan dan kekhawatiran, dengan 

menggunakan alat bantu berupa worksheet sebagai berikut: 
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HARAPAN: Apa yang anda harapakan dari pelatihan ini ? 

  

WORKSHEET: HARAPAN 

WORKSHEET: KEKHAWATIRAN 

HARAPAN: Apa yang anda khawatirkan dari pelatihan ini ? 
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Aturan Main 

 

Untuk mencapai harapan dan mencegah terjadinya hal-hal yang dikhawatirkan selama 

pelatihan ini, diperlukan beberapa aturan main sebagai berikut: 

1. Dibentuk kelompok diantara peserta yang bertugas untuk menjadi time keeper, 

menyampaiakn rekap materi harian, dan lain-lain. 

2. Peserta harus mengikuti materi secara keseluruhan 

3. Seluruh peserta harus hadir di ruang pelatihan 5 (lima) menit sebelum acara 

dimulai 

4. Handphone harus dinon-aktifkan selama berada dalam ruang pelatihan. 
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Modul 1:  
GENERAL REVIEW tentang Model Pembangunan di Indonesia  

 

Prinsip Dasar Modul 

Modul ini diawali dengan penjelasan tentang bagaimana model pembangunan di 

Indonesia. Modul ini juga menerangkan bagaimana karaketristik pembangunan, dan 

siapa actor yang dominan dalam pembangunan. Proses pembahasan dalam modul ini 

diawali dengan deskripsi tentang model pembangunan pada masa orde baru (era 

Soeharto), dan selanjutnya diperbandingkan dengan model pembangunan pada masa 

reformasi. 

Melalui modul pelatihan, para peserta diajak untuk memikirkan tentang bagaimana 

perbedaan antara kedua model tersebut, dimana letak perbedaannya, bagaimana 

posisi dan peran masyarakat di dalamnya, dan apa dampaknya.  

Tujuan Modul: 

Modul ini bertujuan untuk: 

o Memperkenalkan peserta pelatihan akan perbedaan model dan pendekatan dalam 

pembangunan di Indonesia antara era orde baru yang sentralistis dengan model 

desentralistis di era reformasi.  

o Menganalisa dampak penerapan model pembangunan terhadap peningkatan 

kesejahteraan rakyat  

 
Waktu: 60 menit.  

Hasil yang diharapkan:  

Di akhir modul ini, para peserta akan dapat:  
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-  Memahami bagaimana model pembangunan yang diterapkan akan mempengaruhi 

hasil pembangunan  

-   Memahami pentingnya arti partisipasi masyarakat dalam pembangunan.  

Kerangka Modul: 
 
-   Presentasi PowerPoint (20 menit) 

-  Brainstorming dengan menggunakan meta-card (30 menit) 

-   Umpan Balik Dari Peserta (10 menit) 
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Model Pembangunan di Era Orde Baru 

 

 

 

  

 

 

 Lebih menekankan stabilitas dari pada dinamisasi. Dengan menjadikan stabilitas 

sebagai panglima, rejim orba mengesampingkan dinamika masyarakat yang 

merupakan salah satu indikator demokrasi. 

 Menggunakan pendekatan keamanan (mobilisasi) dari pada partisipasi.  

 Mengandung ciri proses yang eksploitatif-diskriminatif. Upah murah dijadikan 

bahan utama promosi investasi, dan diskriminasi pelayanan terhadap perempuan, 

menjadi bagian dari contoh-contoh yang terjadi. 

 Mengandalkan utang luar negeri (ketergantungan), dimana proses 

pembayarannya dibebankan kepada rakyat dengan ekstentifikasi pajak. 

 Menggunakan pola trickle down effect (kota ke desa). Kota dijadikan pusat 

pembangunan dengan mengabaikan desa. 

 Menggunakan negara sebagai “premium-mobile”. Negara dijadikan pusat dari 

mesin kekuasaan, melakukan sentralisasi semua proses pembuatan kebijakan 

publik. Peran birokrasi diperkuat dalam proses pembangunan. 
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• Siapa actor yang terlibat dan yang tidak dilibatkan  

• Siapa actor yang dominan  

• Apa bentuk keterlibatan  

• Bagaimana proses keterlibatan  

• Apa permasalahan-permasalahan yang muncul dalam proses pengambilan 

keputusan tersebut  
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BEBERAPA KELEMAHAN DALAM PELAKSANAAN PROSES PENGAMBILAN 

KEPUTUSAN/PERENCANAAN PARTISIPATIF 

NO  LEVEL  KELEMAHAN  

01  PEMERINTAH  Adanya dominasi beberapa dinas pemerintah  

  Rendahnya komitmen pejabat  

  Waktu penyusunan tidak konsisten dengan waktu penganggaran  

  tidak semua dinas memiliki perpanjangan tangan di kecamatan  

  Perencanaan desa sering dianggap tidak sesuai dengan perencanaan di tingkat yang 
lebih Tinggi. Di UDKP usulan masyarakat ini menjadi tidak ada artinya  

  Petugas dinas pemerintah yang hadir/terlibat dalam musrenbang sering bukan orang 
kunci yang bisa mengambil keputusan  

02  MASYARAKAT  Masyarakat kurang memahami proses perencanaan dan penganggaran  

  Representasi dan kontrol masyarakat rendah  

  Kurangnya informasi tentang besar anggaran dari kabupaten ke desa, kecuali DAU  

  ada kesulitan untuk mengidentifikasi kebutuhan, dan menetapkan prioritas  

  Desa tidak punya informasi yang memadai tentang program pembangunan di kabupaten  

  Tidak ada informasi hasil Musbangdes harus menghasilkan apa  

  Musbangdes dipersepsikan oleh masyarakat desa sebagai event rutin tahunan saja  

  Banyak program yang tidak sesuai dengan kebutuhan  

  Pembicaraan di tingkat desa selalu didominasi oleh elit  

  Tidak ada informasi tentang cara sektor menilai kelayakan usulan  

  Peserta tidak memiliki kompetensi untuk menghitung standar biaya  

  Tidak ada informasi tentang evaluasi usulan/program tahun lalu  

  Tidak ada informasi tentang APBD  

  Kepala desa cuma bisa mengawal sampai UDKP  
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Modul 2 
ANALISIS SOSIAL  

tentang  

kewenangan dan relasi kekuasaan  

 

Prinsip Dasar Modul 

Modul ini berisi penjelasan tentang bagaimana kemiskinan terjadi, apa penyebabnya 

dan bagaimana cara mengatasinya. Berbeda dari teori konvensional yang menganggap 

bahwa kemiskinan merupakan sebuah takdir atau disebabkan karena lemahnya etos 

kerja kaum miskin, modul ini mencoba membongkar aspek structural yang 

mempengaruhi kemunculan kemiskinan. Aspek structural ini meliputi tatanan sistem 

dan mekanisme penentuan kebijakan yang monopolistic yang menghambat akses bagi 

kaum miskin untuk memperbaiki kondisi kehidupannya. 

Untuk menjelaskan materi dalam modul ini, peserta diajak untuk bermain peran melalui 

sebuah permainan yang bernama “star power”. Melalui permainan ini, trainer mengajak 

peserta untuk merefleksikan nilai, karakteristik kelompok dan bagaimana masing-

masing kelompok saling bertarung untuk memperebutkan sumber daya ekonomi. 

 

Tujuan: 

Modul ini betujuan untuk: 

1. Membangun kesadaran peserta bahwa persoalan kemiskinan tidak murni 

disebabkan oleh takdir atau lemahnya etos kerja, melainkan lebih karena 
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persoalan ketimpangan dan ketidakadilan structural terkait dengan alokasi dan 

distribusi sumber-sumber ekonomi. 

2. Membangun pemahaman peserta tentang arti penting partisipasi dalam 

penentuan kebijakan public sebagai salah satu instrument penting dalam 

memerangi kemiskinan. 

Waktu: 150 menit   

Hasil yang Diharapkan: 

1. Peserta memahami bahwa kemiskinan muncul disebabkan karena adanya 

ketidakadilan sistem alokasi dan distribusi sumber-sumber daya ekonomi. 

2. Peserta memahami bahwa kebijakan public merupakan sebuah instrument 

penting dalam sebuah tatanan pemerintahan yang demokratis untuk memerangi 

kemiskinan 

3. Peserta memahami bahwa proses penentuan kebijakan secara partisipatoris 

akan sangat mempengaruhi proses pemberantasan kemiskinan melalui 

perwujudan sistem dan mekanisme akses dan distribusi sumber daya ekonomi 

secara adil. 

Kerangka Modul: 

• Game Star Power  : 90 menit 

• Refleksi   : 30 menit 

• Presentasi   : 20 menit 

• Umpan balik dari peserta : 10 menit  
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Kegiatan Pembuka: Permainan “Star Power” 

Permainan ini memungkinkan peserta untuk memahami bagaimana kemiskinan 

muncul, bagaimana karakter kelompok (miskin, menengah, kaya), apa kendala yang 

dihadapi kelompok miskin dalam memperbaiki tarap hidupnya, bagaimana cara 

kelompok kaya untuk mempertahankan kekayaannya, dan bagaimana peran perubahan 

kebijakan public dapat berkontribusi dalam mengentaskan kemiskinan 

Tujuan: 

Permainan ini bertujuan: 

1. Membangun pemahaman peserta tentang bagaimana proses munculnya 

kemiskinan, apa factor-faktor penyebabnya. 

2. Membangun pemahaman peserta tentang proses dan pola relasi kekuasaan 

yang terjadi dalam struktur social 

3. Membangun kesadaran peserta tentang arti penting kerja kelompok. 

4. Membangun pemahaman peserta tentang arti penting kebijakan public.  

Waktu: 120 menit 

Jumlah peserta: tidak terbatas 

Bahan yang dibutuhkan:  

 Uang mainan 

 Kertas score 
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NILAI MATA UANG 

WARNA  NILAI  

BIRU  50 

KUNING  25  

MERAH  15  

HIJAU  10  

PUTIH  5  

  



Involving Youth in Community Driven Development Program 
 

23 | P a g e   M o d u l  P e l a t i h a n  

 

ATURAN MAIN 

 

 

   Transaksi dilakukan dengan cara saling menukarkan mata uangnya.  

 Selama transaksi berlangsung, tidak boleh berbicara dan memberi 

isyarat. 

 Sebelum melakukan transaksi peserta diharuskan bersalaman dengan 

tangan kiri. 

 Sesudah bersalaman, masing-masing kaki kiri saling ditempelkan. 

 Selama belum terjadi transaksi, kaki tidak boleh dilepaskan. 

 Selama transaksi kepingan mata uang harus tetap disembunyikan  

 Yang tidak ingin melakukan transaksi wajib dian dan bersedekap 

(melipat kedua tangan). 
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PAPAN SCORE 

 

No Nama Skor Awal Transaksi I Bantuan I Transaksi II Bantuan II

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18
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1. Mengapa pada transaksi pertama, jumlah kelompok miskin relative 

tetap (hanya sebagain kecil yang bisa mendapatkan tambahan uang) 

? 

2. Mengapa kelompok kaya tidak mau ikut bertransaksi ? Apa 

dampaknya terhadap kelompok menengah dan miskin ? 

3. Apa dampak bantuan dari pihak luar dalam meningkatkan jumlah 

uang kelompok miskin dan menengah ? 

4. Mengapa kelompok miskin dapat memperoleh peningkatan 

kesejahteraan setelah mereka bersatu dan berjuang dalam kelompok 

? 

5. Apa dampak perubahan kebijakan terhadap peningkatan taraf hidup 

kelompok miskin ? 

6. Apa pendapat anda tentang struktur relasi kekuasaan yang terjadi 

pada kenyataan hidup sehari-hari ? Apakah ada kesamaan dengan 

pola yang terjadi dalam permainan tersebut ? 

 

 

 

 

  



Involving Youth in Community Driven Development Program 
 

26 | P a g e   M o d u l  P e l a t i h a n  

 

 

ANALISA SOSIAL adalah usaha untuk mendapatkan gambaran yanglebih lengkap 

tentang situasi sosial, hubungan-hubungan struktural, kultrual dan historis, sehingga 

emungkinkan menangkap dan memahami realitas yang sedang dihadapi. 

 

MANFAAT ANSOS 

 Berguna untuk mengidentifikasi dan memahami persoalan yang berkembang 

(ada) secara lebih mendalam dan seksama, 

 Berguna untuk membedakan mana akar masalah (persoalan mendasar) dan 

mana yang bukan (masalah turunan) 

 Dapat dipakai untuk mengidentifikasi potensi (kekuatan) dan kelemahan  

 Dapat membantu mengetahui siapa (pihak mana) yang paling dirugikan dari 

masalah yang ada  

 Hasil dari proses tersebut dapat dirumuskan/diramalkan apa yang mungkin akan 

terjadi, sehingga dapat dirumuskan solusinya  
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TAHAP ANALISA SOSIAL 
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ASPEK PENTING DALAM ANSOS 

 

 TELAAH HISTORIS: dimaksudkan untuk melihat ke belakang. Asumsi dasar 

bahwa suatu peristiwa tidak hadir dengan begitu saja., melainkan melalui sebuah 

proses sejarah. Dengan ini, kejadian, peristiwa atau hal tersebut dapat diletakkan 

posisinya dalam kerangka masa lalu, masa kini dan masa depan. Melalui telaah 

ini pula dapat dikembangkan kesadaran historis. 

 TELAAH STRUKTUR: biasanya orang enggan dan cemas melakukan telaah ini, 

karena khawatir akan stigma tertentu. Analisis ini sangat tajam dalam melihat 

apa yang ada, dan mempersoalkan apa yang mungkin orang takut untuk 

menggugatnya. Struktur yang dilihat adalah: ekonomi (distribusi sumber daya); 

politik (bagaimana kekuasaan dijalankan); sosial (bagaimana masyarakat 

mengatur hubungan di luar politik dan ekonomi); dan budaya (bagaimana 

masyarakat mengatur nilai) 

 AAH NILAI: mencoba melihat apa nilai yang dominan dianut oleh masyarakat, 

mengapa demikian, dan siapa yang paling berkepentingan dalam 

pengembangan nilai tersebut. 

 TELAAH REAKSI: melihat reaksi yang berkembang berarti mempersoalkan 

siapa atau pihak mana yang sudah bereaksi, mengapa reaksi muncul dan 

bagaimana bentuknya. Telaah ini penting untuk menuntun kita kepada 

pemahaman atas “peta” kekuatan yang bekerja. 

 TELAAH MASA DEPAN: tahap ini lebih merupakan usaha untuk meramalkan 

apa yang akan terjadi selanjutnya  
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Modul 3 
Analisis pengaruh, akibat dan dampak model pembangunan 

yang tidak partisipatif   

 

Prinsip Dasar Modul 

Modul ini bertujuan untuk menjelaskan kepada peserta tentang pengaruh, akibat dan 

dampak model pembangunan yang tidak partisipatif. Upaya untuk menjelaskan isu ini 

diawali dari refleksi terhadap permainan star power yang telah dimainkan sebelumnya. 

 

Tujuan 

Melalui modul ini, peserta diharapkan dapat : 

1. Memahami pengaruh, akibat dan dampak model pembangunan yang tidak 

partisipatif 

2. Memahami arti penting proses partisipasi masyarakat dalam pemabngunan. 

 

Waktu: 30 menit 

Kerangka modul: 

Brainstorming melalui tool problem tree  

Presentasi 

Feed back 
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ANALISA POHON MASALAH 

 

 

 

  

Dampak turunan dari 

masalah 

Permasalahan 

Akar masalah 



Involving Youth in Community Driven Development Program 
 

32 | P a g e   M o d u l  P e l a t i h a n  
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Modul 4 
PENGENALAN MASYARAKAT SEBAGAI SUBYEK PEMBANGUNAN  

 

Prinsip Dasar Modul 

Modul ini berusaha menjelaskan bagaimana arti penting pengenalan masyarakat 

sebagai sumbyek pembangunan dengan segala karaketeristik dan permasalahannya. 

Pengenalan masyarakat ini sangat penting untuk menjamin bahwa upaya penyusunan 

program pembangunan dapat sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang ada 

sehingga dapat terhindarkan kemungkinan terjadinya salah sasaran dalam 

pembangunan. 

 

TUJUAN: 

Modul ini bertujuan untuk mendorong peserta agar: 

1. Peserta dapat merumuskan karakteristik tentang masyarakat sasaran disekitar . 

2. Peserta dapat mengetahui ttg.factor  sosial dan budaya masyarakat umumnya  

3. Peserta mengetahui siapa subyek dan sasaran Program  

4. Peserta memahami posisi, potensi dan arti penting keterlibatan pemuda (sebagai 

salah satu stakeholder strategis) dalam pembangunan  

 

Kerangka Modul: 

 Kegiatan Pembuka: Analisa cerita “Kisah Monyet dan 2 ekor Ikan” (30 menit) 

 Presentasi hasil diskusi kelompok (30 menit) 

 Refleksi bersama (20 menit) 

 Presentasi dan feedback (20 menit) 
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Kegiatan Pembuka: Analisa Cerita 
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INSTRUKSI 

 Peserta dibagi dalam 3-4 kelompok. 

 Masing-masing kelompok mendiskusikan isi cerita dan diminta membuat 

kesimpulan (lesson learned) dari cerita tersebut  

 

 

  

 Apa kesalahan yang dilakukan kera dalam 

menolong 2 ikan yang menjadi sahabat 

karibnya tersebut ? 

 Jika dikaitkan dengan proses 

pembangunan, apa yang harus dilakukan 

dalam mengenali/mengidentifikasi 

stakeholder ? 
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SEMBILAN LENSA 

Membantu Memahami Konteks STAKEHOLDER 
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POSISI PEMUDA 

Pemicu penting terjadinya kekerasan konflik  di Indonesia (1990-2003)  

 

Pemicu terjadinya etno-komunal di Indonesia (1999-2003) 
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KONDISI PEMUDA DI POSO 

 

 Pada tahun 2001 dari populasi pemuda Poso berumur 13-15 yang tidak sekolah 

adalah 43 per sen, akan tetapi pada populasi pemuda umur 16-18, bahkan 

sampai pada 73 persennya yang tidak bersekolah. Angka ini tentu sangat 

mengkhawatirkan dan dalam proses perjalanannya segala intervensi pemerintah 

dan pihak-pihak lain tidak terlihat ada progress yang berarti dalam mengurangi 

angka anak-anak muda yang tidak bersekolah ini. Pada tahun 2004 angka 

pemuda tidak bersekolah berumur 13-16 memang sedikit membaik, yaitu 

berkurang menjadi hanya 24 persen saja dari total populasinya. Namun untuk 

pemuda yang berumur 16-18, masih 52 persennya yang tidak terdaftar di 

sekolah.  

 

  



Involving Youth in Community Driven Development Program 
 

39 | P a g e   M o d u l  P e l a t i h a n  

 



Involving Youth in Community Driven Development Program 
 

40 | P a g e   M o d u l  P e l a t i h a n  

 

Modul 5 
DIMENSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
 

Prinsip Dasar Modul 

Modul ini berisi penjelasan tentang bagaimana dimensi pemberdayaan masyarakat. 

Melalui modul ini, trainer berupaya menjelaskan tentang apa arti pemberdayaan, apa 

prinsip-prinsip dasar pemberdayaan masyarakat, bagaimana tahap pemberdayaan 

masyarakat. 

 

Tujuan: 

 Peserta  mampu menjelaskan pengertian tentang “pemberdayaan”, berikut 
dimensi dan  pendekatannya. 

 Peserta mampu memahami   konsep partisipasi dan keswadayaan masyarakat. 

 Peserta mampu merumuskan tinjauan terhadap program CD yang selama ini 
ada dan merumuskan prinsip-prinsip perubahan untuk program mendatang. 

 Peserta mampu mengembangkan potensi/modal sosial msyarakat 

 Peserta dapat mengetahui cara membangun partisipasi masyarakat 
 

Waktu: 60 menit 

Kerangka Modul: 

Cross experience (20 menit) 

Presentasi (30 menit) 

Feedback (10 menit) 
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Modul 6 
PENGORGANISASIAN MASYARAKAT (STAKEHOLDER) 

 

Prinsip Dasar Modul 

Modul ini berisi penjelasan tentang arti penting pengorganisasian sebagai bagian dari 

alat perjuangan komunitas dalam meningkatkan posisi tawar mereka terhadap para 

pengambil kebijakan. Melalui modul ini, peserta diharapkan mampu memahami prinsip 

dasar, metode dan tahapan dalam pengorganisasian masyarakat. 

Tujuan: 

o Peserta mampu menjelaskan konsep, prinsip, dan strategi pengorganisasian 
masyarakat 

o Peserta dapat mengidentifikasi/analisa potensi dan peran stakeholder 
o Peserta terampil melakukan pengorganisasian masyarakat 
 

Waktu: 60 menit 

Kerangka Modul: 

 Studi kasus (30 menit) 

 Presentasi (20 menit) 

 Feedback (10 menit) 
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RENCANA PEMBANGUNAN PABRIK PENGOLAHAN COKELAT 

 

KABUPATEN POSO memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah yaitu cokelat 

dan kakau. Produksi cokelat Kabupaten Poso memiliki kualitas terbaik pertama di 

dunia. 

Namun permasalahannya, hasil produksi cokelat Poso selama ini tidak diolah secara 

langsung di Poso, melainkan diekspor ke Singapura untuk diolah, kemudian di bawa ke 

China dan selanjutnya dibuat menjadi produk makanan cokelat di Swiss. Cokelat 

bikinan Swiss selanjutnya dijual kembali ke Asia yang menajdi pasar utamanya, 

termasuk di Indonesia.  

Dari proses tersebut, Pemerintah Kabupaten Poso menganggap bahwa masyarakat 

Poso tidak mendapatkan manfaat yang optimal karena hanya menjual bahan baku 

cokelat saja, sedangkan proses pengolahan dilakukan  di negara lain. Oleh karena itu, 

Bupati Poso ingin membangun pabrik pengolahan bahan baku cokelat menjadi produk 

makanan cokelat. Pembangunan pabrik ini dilakukan dengan menggandeng investor 

asing. Harapan Bupati, pembangunan pabrik cokelat di Poso ini akan dapat 

meningkatkan kesejahteraan rakyat Poso, karena dengan adanya pabrik ini akan dapat 

membuka lapangan kerja baru dan meningkatkan kesejahteraan petani cokelat karena 

mereka akan mendapatkan bantuan pendampingan dari pemerintah. Bupati merasa 

sangat berambisi dengan pembangunan pabrik ini untuk meraih simpati rakyat sebagai 

modal dalam pemilihan Bupati berikutnya yang akan dilaksanakan tahun depan. 

Namun, rencana ini tidak berjalan mulus, karena adanya beberapa pihak yang 

menentang rencana ini. Pertama, salah satu fraksi di DPRD Kabupaten Poso yakni 

fraksi “Partai Kera” menolak rencana pembangunan pabrik. Penolakan ini disebabkan 

karena calon investor yang akan diajak bekerja sama oleh Pemda disinyalir memiliki 
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hubungan dekat dengan Bupati sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan praktek 

KKN. Pada saat yang sama, Partai Kera juga memiliki calon Bupati sendiri, dan 

khawatir bahwa proyek ini akan mampu meningkatkan popularitas Bupati yang nota-

benenya akan menjadi pesaing calon Bupati dari Partai Kera. 

Kedua, kelompok masyarakat yang wilayahnya akan menjadi tempat pembangunan 

pabrik. Kelompok masyarakat ini menolak karena nilai ganti rugi yang ditawarkan 

Pemerintah Poso atas tanah mereka jauh dari harga pasar. Oleh karena itu mereka 

menolak keras. Bahkan, ketika Bupati mengerahkan polisi dan traktor untuk melakukan 

penggusuran, mereka memblokade dan menyerang polisi. Masyarakat kecewa karena 

tidak pernah diajak bicara oleh Bupati tentang penentuannilai ganti rugi.  

Ketiga, Kelompok intelektual Kampus. Mereka menolak rencana pembangunan pabrik 

ini, karena melihat bahwa tenaga kerja professional yang akan mengelola pabrik ini 

banyak didatangkan dari luar negeri dan luar daerah Poso, sedangkan tenaga kerja dari 

Poso hanya akan dipekerjakan sebagai buruh kasar (yang tentunya gajinya kecil). 

Pada saat yang sama, kelompok masyarakat lainnya cenderung tidak peduli dengan 

ambisi Bupati, karena mereka tidak tahu menahu dengan rencana pembangunan pabrik 

tersebut. Mereka hanya mendengar berita ini dari Koran. 
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  1. SIAPA SAJA AKTOR/KELOMPOK YANG TERLIBAT ATAU 

BERKEPENTINGAN DENGAN PROYEK PEMBANGUNA PABRIK 

COKELAT 

2. APA KEPENTINGAN MASING-MASING AKTOR/KELOMPOK ? 

3. BAGAIMANA KARAKTER MASING-MASING KELOMPOK ? 

4. BAGAIMANA PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN YANG 

TERJADI DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN PROYEK 

TERSEBUT ? 

5. BAGAIMANA BENTUK KOLABORASI YANG TERJADI ? 

6. APA PENDAPAT ANDA UNTUK MENYELESAIKAN MASALAH INI ? 

APA YANG HARUS DILAKUKAN OLEH BUPATI ? APA YANG 

HARUS DILAKUKAN OLEH MASYARAKAT ? APA YANG HARUS 

DILAKUKAN OLEH INTELEKTUAL ? 
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LANGKAH DAN TAHAPAN 

PENGORGANISASIAN MASYARAKAT 

 

1. PENGERTIAN 

 

Pengorganisasian masyarakat merupakan suatu teknik dan strategi untuk membangun 

kekuatan rakyat yang kuat dan mandiri, yang digunakan untuk mencapai  perubahan-

perubahan sosial, politik dan ekonomi yang semula tidak menguntungkan masyarakat, 

berubah menjadi kondisi yang menguntungkan dan berpihak pada masyarakat tersebut. 

Pengorganisasian masyarakat merupakan suatu kerangka kerja yang menyeluruh dan 

komprihensif untuk memecahkan masalah yang dialami oleh masyarakat dengan cara-

cara yang direncanakan (disengaja) untuk memecahkan masalah tersebut. 

 

Hal yang perlu diperhatikan dalam proses pengorganisasian masyarakat adalah bukan 

suatu pekerjaan yang membawa keuntungan kebendanaan atau kemashuran nama, 

atau kalau berhasil mengorganisir masyarakat kemudian mendapat tanda jasa, atau 

akan disanjung-sanjung sebagai pahlawan rakyat, bukan itu out-put dari 

pengorganisasian masyarakat. Pengorganisasian masyarakat dapat dikatakan berhasil 

apabila masyarakat sendiri kemudian mampu menyelesaikan masalah. Masyarakat 

mampu membangun suatu tindakan dimana masyarakat itu sendiri yang akhirnya akan 

menjadi pahlawan. 

 

Salah satu indicator keberhasilan suatu pengorganisasian masyarakat ialah apabila 

masyarakat tersebut mampu menganalisis keberadaan dan posisi diri dalam 

menghadapi permasalahan dan mampu untuk memecahkan masalah secara mandiri. 
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SIKLUS PENGORGANISASIAN 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

  

1.  Berangkat dari 

masyarakat itu 

sendiri 

2. Memetakan dan 
memahami 
isyu-isyu 
penting 

3. Melakukan prioritas 

isyu 

4. Membangun 

potensi kelompok 

stretegis 

5. Merancang dan 

melaksanakan program 

aksi 

6. Refleksi dan 

evaluasi bersama 

7. Tahapan 

pendampingan 
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2.  TAHAPAN PENGORGANISASIAN 

 

a.  Tinggal dan hidup bersama masyarakat (live-in) 
Sesuai dengan visi pengorganisasian yang bertumpu pada kekuatan 
masyarakat, maka mau tidak mau seorang organiser harus bersedia untuk 
tinggal dan hidup bersama masyarakat yang hendak diorganisir. Tinggal 
bersama masyarakat (live-in) merupakan syarat pokok dan penting apabila 
seorang organiser ingin berhasil menggerakkan masyarakat. Seorang 
organiser harus menetahui jantung persoalan masyarakat setempat, dan selain 
itu organiser juga harus ikut merasakan pahit getir, atau manisnya hidup 
bersama masyarakat. Dengan live in, akan terbangun suatu jaringan simpati, 
empati dan jaring sosial antara seorang organiser dengan masyarakat 
setempat. 

 

b.  Mengenal dan dikenal masyarakat 

Bagaimana seorang organiser mampu menggerakkan masyarakat apabila dia 
tidak dikenal atau mengenal masyarakat. Maka itu, seorang organiser harus 
berusaha keras untuk mengenal dan dikenal oleh masyarakat setempat. Teknik 
mengenal dan dikenal dilakukan dengan cara membaurkan diri sebagai warga 
biasa. Ikut jagong bayen, ikut arisan, ikut ngobrol di cakruk dan sebagainya. 

 

c.  Dipercayai oleh masyarakat 

Kepercayaan masyarakat kepada seorang organiser harus diperoleh. Hal ini 
membutuhkan syarat-syarat bahwa seorang organiser harus memiliki 
kepribadian dan integritas yang kuat. Seorang organiser haraus dapat 
dipercaya, disiplin, berpihak kepada kaum bawah, dan yang terpenting adalah 
jujur dan tepat waktu apabila membuat komitment dengan masyarakat. 
Kepercayaan merupakan bekal utama bagi seorang organiser dalam 
membangun relasi dan pemberdayaan kelompok-kelompok di masyarakat. 
Sekali seorang organiser melakukan tindakan yang tidak jujur, misalnya 
bertindak criminal, berlaku jahat dan menipu masyarakat, maka legalitas 
organiser sudah tidak ada lagi di masyarakat tersebut. 

 

d.  Melakukan Pemetaan isyu bersama 

Seorang orgaaniser yang baik adalah apabila dia mampu mengajak 
masyarakat untuk mampu melakukan pemetaaan isyu-isyu pokok dan penting 
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bersama masyarakat. Isyu penting harus ditemukan bersama. Tidak dilakukan 
sendiri oleh seorang organiser. Model-model riset akademik yang dilakukan 
oleh seorang konsultan dari luar untuk menemukan masalah pokok di 
masyarakat, tidak relevan dilakukan dengan pola pengorganisasian 
masyarakat. Intinya, masalah pokok harus ditemukan sendiri oleh organiser 
dengan masyarakat. Teknik untuk memetakan masalah bisa dilakukan dengan 
teknik riset aksi, Partisipatory Rural Appraisal (PRA) atau dengan mapping. 

  

e.  Analisa potensi dan pemetaan kelompok strategis 

Di suatu desa atau wilayah tertentu sudah pasti ada potensi yang bersumber 
pada sumber daya alam, sumber daya manusia, relasi sosial dan institusi-
institusi setempat. Untuk melakukan pegorganisasian masyarakat sebaiknya 
perlu dipetakan dan diidentifikasi potensi-potensi yang ada di wilayah itu. 
Analisa potensi kelompok strategis perlu dilakukan untuk mendapatkan data 
akurat dan data tersebut dapat digunakan untuk mengukur seberapa jauh 
wilayah tersebut memiliki resources untuk dapat berkembang. Potensi yang 
tersedia dapat digunakan secara optimal untuk membangun organisasi 
masyarakat yang kuat dan mandiri. 

 

f. Membangun kesadaran kritis atas isyu dan masalah 

Kesadaran kritis masyarakat mengenai suatu isyu maupun potensi penting 

untuk dibangun. Ruang lingkup kesadaran masyarakat di wilayah pedesaan 

atau terbelakang biasanya masih terhegemoni oleh kesadaran naif. Kesadaran 

naif adalah kesadaran yang melihat permasalahan adalah sesuatu yang given. 

Ya sudah seperti itu keadaannya mau diapakan lagi? Demikian biasanya 

masyarakat melihat persoalan. Nah, kesadaran naif itu harus dibongkar, diganti 

dengan kesadaran kritis. Arti kesadaran kritis adalah kesadaran masyarakat 

untuk selalu mempertanyakan keadaan. Mengapa di desa bisa terjadi banjir, 

mengapa hutan gundul, mengapa petani selalu dirugikan. Mengapa harga 

gabah turun? Apa sebabnya? Dan seterusnya. Kesadaran kritis adalah 

kesadaran yang secara terus menerus mempertanyakan keadaan tertentu atau 

sesuatu hal secara rasional. Seorang organiser yang baik adalah yang mampu 

menjembatani proses kemunculan kesadaran kritis di masyarakat. 

g. Melakukan analisa dan prioritas isyu 
Seorang organiser selalu mengedepankan kesadaran kritis dan potensi 
masyarakat. Untuk melakukan analisa dan bagaimana memilih prioritas isyu, 
penting sekali seorang organiser untuk melibatkan masyarakat secara aktif. 
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Yang dimaksud dengan analisa bersama adalah masyarakat dilibatkan mulai 
sejak mengenali masalah, menganalisis, memetakan dan mengambil 
kesimpulan kritis. Analisa yang dilakukan sendiri oleh organiser, atau dilakukan 
oleh seorang ekspert tanpa melibatkan masyarakat hanya menghasilkan 
kesimpulan sepihak, yang mungkin hasilnya malah bertentangan dengan hasil 
analisa masyarakat. 

 

h. Merancang program aksi untuk penanganan (pemecahan) isyu 
Selain digunakan untuk memetakan berbagai masalah, kesadaran kritis 
masyarakat dapat ditingkatkan untuk merancang suatu program aksi. 
Perancangan program aksi harus berbasis pada kepemilikan potensi, institusi, 
kemauan, harapan, dan masalah yang ada di wilayah setempat. Prioritas 
pertama bagi seorang organiser untuk  melakukan fasilitasi perencanaan aksi 
dengan menggunakan sumber daya dan potensi yang  ada di tempat tersebut. 
Hindari suatu proses perencanaan yang dirancang dengan menggunakan 
sumber-sumber potensi yang tidak tersedia di wilayah tersebut. Program aksi 
yang dirancang sebaiknya berpedoman pada istilah SMART. (Specific, 
Measurable, Achievable, Realistic, Timebound). Artinya, desain suatu rencana 
aksi atau program sebaiknya spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis dan 
mempunyai jangka waktu yang dibatasi.  

 

 

 

 

 

 
 
 

i.  Melaksanakan program aksi bersama masyarakat (kelompok)   

Kalau rancangan program aksi sudaah disepatai oleh masyarakat untuk 
dilakukan, maka hal yang paling urgen dilakukan adalah bagaimana 
masyarakat dan organsiser memanage pelaksanaan program aksi secara tepat 
waktu. Pelaksanaan program akasi tetap diupayakan untuk melibatkan 
masyarakat dengan cara pembagian peran dan fungsi yang ada di masyarakat. 
Entah dia itu berperan sebagai tokoh, institusi, Ornop, anggota partai dalam 

S     =    SPECIFIC  (SPESIFIK DAN FOKUS) 

M   =    MEASURABLE  (TERUKUR) 

A    =   ACHIEVABLE  (DAPAT DICAPAI) 

R    =   REALISTIC  (REALISTIS) 

T    =   TIMEBOUND (BERDASAR PADA WAKTU) 
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kerja melaksanakan program aski harus disesuaikan dengan kapasitas dan 
ekspertise masing-masing pihak. 

 

j. Refleksi dan evaluasi bersama 
Pelaksanaan program aksi yang sudah dilaksanakan oleh masyarakat dengan 
pendamping organiser seringkali tidak berjalan sesuai dengan  apa yang sudah 
direncanakan sebelumnya. Ada saja hal-hal yang muncul dan menjadi 
penghambat sehingga rencana aksi tidak bisa dijalankan dengan baik. Sebagai 
misal, dalam rencana program tidak ada aksi unjuk rasa pada pihak industri 
pencemar lingkungan yang merugikan masyarakat, tetapi dalam 
pelaksanaannya karena pihak industri tidak memenuhi tuntutan masyarakat 
akhirnya unjuk rasa dilakukan. Padahal dalam rencana awal strategi yang akan 
dilakukan adalah melalui pendekatan kemitraan. Ini misalnya saja. Oleh karena 
itu, untuk menghindari ketidak konsistenan antara perencanaan dan 
pelaksanaan, maka perlu dilakukan refleksi dan evaluasi terhadap pelaksanaan 
program-program aski di masyarakat. Tujuan dari refleksid an evaluasi tidak 
lain agar pelaksanaan program tidak berjalan melenceng dari perencanaan 
yang sudah di susun sebelumnya. Strategi refleksi dan evaluasi yang baik 
adalah dengan pendekatan evaluasi partisipatif. Tekniknya bisa menggunakan 
teknik Focus Group Discusion (FGD), lokakarya masyarakat dan sebagainya. 

 

k.  Menyusun rencana tindak lanjut 

Meskipuns esudah direflekasi dan dievaluasi secara partisipatif program-

program aski yang dilaksanakan oleh masyarakat telah berhasil dan dinilai 

membawa manfaat besar kepada masyaraklat, namun satu tahapan yang tidak 

boleh ditinggalkan ialah sesudah diadakan refleksi dan evaluasi perlu dilakukan 

langkah yang disebut rencana tindak lanjut (RTL). Bukan rencana tidak lanjut. 

Sesuai dengna siklus proses pengorganisasian, hasil akhir sebuah evaluasi, 

meskipun seberhasil apapun, jika tidak ditindak lanjuti dengan aksi lanjutan, 

seringkali keberhasilan yang sudah dicapai dapat merosot kualitasnya. 

Seringkali kita terjebak pada kepuasan atas hasil evaluasi. Namun sebaiknya, 

hasil-hasil evaluasi apakah itu menghasilkan hasil positif tetap harus dilakukan 

lagi tahapan tindak lanjut. Karena seberhasil apapun suatu program aksi, tetap 

saja masih terdapat lobang-lobang kekurangan yang menjebak kita ke arah 

kegagalan. 
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TYPOLOGY PENGORGANISASIAN MASYARAKAT 
 

 
N
O 
 

 
CIRI-CIRI 

 
KONVENSIONAL 

 
PROGRESIF 

 
PEMBEBASAN 

1 Fungsi 
organiser 

Konformis/mempertah
ankan status quo 

Untuk mengadakan 
reformasi 

Untuk mengadakan 
transformasi 

2 Tujuan 

 

Menghambat 

perubahan, menjaga 

stabilitas nasional 

Merubah rakyat untuk 

memenuhi kebutuhan 

masyarakat (people) 

society 

Merubah rakyat 

untuk untuk 

memenuhi 

kebutuhan rakyat 

(society – people) 

3 Strategi 

 

Mengajar rakyat untuk 

menerima dan merasa 

aman dalam situasi 

sosial tanpa 

perubahan aspek-

aspek yang tidak 

sesuai dengan 

kebutuhan rakyat 

tersebut 

Bekerja untuk 

peningkatan hal-hal 

tertentu tanpa 

melakukan perubahan 

aspek-aspek yang tidak 

sesuai dengan 

kebutuhan rakyat 

Aktif menentang 

ketidak adilan 

sosial, ketimpangan 

dan KKN dan 

bekerja untuk 

melakukan 

perubahan 

mendasar 

 4 Perhatian 

terhadap 

rakyat kecil 

 

MENGAWASI mereka 

khususnya rakyat kecil, 

graas root (desa-kota) 

 

DAMAI  dan LUNAK 

terhadap mereka 

khususnya mereka 

yang dapat mendorong 

protes atau revolusi 

MEMBEBASKAN 

mereka dari 

penindasan 

sistemik, dan 

eksploitasi 

5 Pendekatan 

Umum 

 

Otoriter dengan 

melakukan kontrol dari 

atas ke bawah  

 

secara kaku dengan 

pendekatan kekerasan 

Paternalistik dengan 

melakukan kontrol dari 

atas  

 

Ke bawah tetapi 

dengan cara yang bijak 

Humanistik dengan 

pendekatan 

demokratis dan  

 

kontrol oleh rakyat 
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(militeristik) 

6 Efek Terhadap 

Rakyat kecil 

dan 

masyarakat 

 

Opresif – wewenang 

pusat secara kaku, 

birokratis, memberikan 

sedikit/tidak 

memberikan 

kesempatan partisipasi 

kepada 

terdidik/masyarakat 

Deseptif – berpretensi, 

suportif, tetapi menolak 

perubahan nyata di 

masyarakat 

Suportif – 

mendorong rakyat 

kecil untuk 

menemukan jalan 

untuk lebih 

memahami 

keberadaan mereka 

sendiri 

7 Bagaimana 

masyarakat/ta

rget group 

dilihat 

 

Pada dasarnya pasif 

diibaratkan sebagai 

tong kosong yang 

harus diiisi dengan 

pengetahuan standart 

 

Kedua adalah 

terdidik/rakyat dijejali 

„ilmu‟  teus menerus 

 

Pada dasarnya tidak 

bertanggung jawab 

mesti diperlakukan 

secara hati-hati 

Pada dasarnya aktif 

mampu mengambil 

tugas dan menjadi 

percaya diri 

8 Bagaimana 

sikap 

terdidik/masya

rakat terhadap 

organiser 

 

TAKUT- organiser 

adalah orang yang 

tahu segalanya, boss, 

absolut dan berposisi 

terpisah dengan 

masyarakat 

 

MENGHORMATI – 

organiser/fasilitator  

adalah bersahabat, 

ngemong, menjadi 

mediator, seperti orang 

tua yang tahu apa yang 

terbaik bagi terdidik 

atau masyarakat  

PERCAYA – 

organiser adalah 

fasilitator yang 

mendorong setiap 

orang untuk mencari 

dan menemukan 

jawaban masalah 

secara bersama-

sama 

9 

 

Siapa yang 

menentukan 

apa dan siapa 

yang harus 

Materi pendidikan baku 

dari pusat 

Materi pendidikan baku 

tetapi berangkat dari 

bahan-bahan lokal 

Organiser/Fasilitator 

dan masyarakat 

bersama-sama 

menentukan materi 

dan bahan-bahan 
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dipelajari ? 

 

untuk pendidikan 

10 Metode 

Mengajar 

 

- Organiser ceramah 

- Masyarakat 
mengajukan 
pertanyaan sedikit 

- Dari atas ke bawah 

- Sering 
membosankan 

-  

- Organiser/fasilitator 
mendidik mengajari 
dan menyenangkan 
di 
terdidik/masyarakat 

- Dialog dan diskusi 
kelompok tetapi 
guru/fasilitator tetap 
yang menetukan 
jawaban benar 
salahnya 

 

- Dialog terbuka 
dengan 
beberapa 
pertanyaan dan 
jawaban yang 
bersumber dari 
pengalaman 
masyarakat/terdi
dik sendiri 

- Setiap orang 
saling belajar 
mengajar 

11 

 

Cara Belajar 

yang utama 

PASIF – si 

terdidik/masyarakat 

menerima 

pengetahuan secara 

given. 

Memorisasi/hafalan 

fakta-fakta 

Aktif – tetapi hafalan 

masih tetap menjadi 

dasar dari pendidikan 

masyarakat 

AKTIF – setiap 

orang ikut 

menyumbang. 

Belajar melalui  

bekerja berdasarkan 

atas pengalaman 

12 

 

Teori-teori 

penting atau 

konsep-

konsep yang 

dipelajari 

 

- Kekuatan dan 
kebenaran dari 
kondisi sekarang 

- Sejarah nasional 
sehingga sering 
terdistorsi tentang 
kepahlawanan lokal 

- Aturan-aturan 

- Kesetiaan 

- Meskipun kadang 
tidak praktis dan 
kurang relevan 
tetapi tetap 
diajarkan sebab 

- Pendekatan 
berintegrasi dengan 
pembangunan 

- Bagaimana 
memanfaatkan 
pelayanan 
pemerintah  dan 
para profesional 

- Mengisi kekurangan 

- Ketrampilan praktis 
dan berjangka 
pendek 

- Analisis kritis 
atas kondisi 
sosial 
masyarakat 

- Kesadaran sosial 

- Ketrampilan 
mengajar 
bersama, 
komunikasi 
dialogis, 
organisasi 

- Perencanaan 
bersama 

- Mengungkapkan 
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sudah ada sejak 
dulu 

- Mempelajari kata-
kata besar yang 
tidak perlu dan 
informasi yang 
kurang faktual 

 

sejarah dan 
konsep lokal 

- Memberdayakan 
manfaat 
adat/lokality 

- Mengembangka
n metode-
metode grassrot 
dan wong cilik 
agar mereka 
menjadi kuat dan 
mandiri  

     

13 

 

Aliran 

pengetahuan 

dan gagasan 

 

Sekolah 

 

 

Guru 

 

 

Murid/terdidik/masyara

kat 

(saty arah) 

 

Sekolah 

 

 

Guru 

 

 

Terdidik/masyarakat 

Sekolah 

 

 

Murid/Masarakat 

 

 

Terdidik 

(dua arah) 

14 Ruang belajar kelas Kelas dan situasi lain 

yang terkontrol 

 

Kelas adalah 

kehidupan itu 

sendiri. Hidup 

adalah sekolah. 

 



Involving Youth in Community Driven Development Program 
 

60 | P a g e   M o d u l  P e l a t i h a n  

 

 



Involving Youth in Community Driven Development Program 
 

61 | P a g e   M o d u l  P e l a t i h a n  

 

 

Modul 7 
TEAM BUILDING (membangun kerjasama dan koomunikasi 

 

Prinsip Dasar Modul 

Modul ini berisi penjelasan tentang arti penting kerja kelompok, apa tantangan yang 

dihadapi dalam proses membangun soliditas tim, dan bagaimana kiat membangun 

soliditas kelompok. 

Melalui pemahaman atas materi ini, peserta diharapkan mampu mempraktekkannya di 

lapangan dalam proses pembangunan sinergi antar stakeholder untuk mendorong 

terwujudnya proses pembangunan yang partisipatif 

Tujuan: 

o Peserta dapat menjelaskan prinsip komunikasi dengan masyarakat 
o Peserta dapat menjelaskan faktor-faktor pendukung terlaksananya kerja sama 
o Peserta mampu meningkatkan komunikasi yang effektif 
 

Waktu: 120 menit 

Kerangka Modul: 

1. Game: “Memasukkan bola golf ke dalam gelas” (60 menit) 
2. Refleksi (20 menit) 
3. Presentasi (30 menit) 
4. Tanya jawab (10 menit) 
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 Masalah seringkali tidak dapat diselesaikan oleh seorang 

individu  

 Kerja sama merupakan kunci utama dalam penyelesaian 

masalah  

 Dalam proses membangun kerja sama, perlu diperhatikan 

beberapa isu: komunikasi yang efektif, kesepahaman, sinergi. 
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Komunikasi Dunia Nyata 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Empat Komponen 
dalan Komunikasi 

 Analisa Audience 

 Isi Pesan  

 Pembawa Pesan  

 Alat Penyampaian  



Involving Youth in Community Driven Development Program 
 

64 | P a g e   M o d u l  P e l a t i h a n  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

MANFAAT KOLABORASI 

 

1. MEMPERBAIKI KUALITAS JALAN KELUAR 

2. KEMAMPUAN MERESPON LEBIH BERAGAM 

3. BERGUNA UNTUK MEMBUKA KEMBALI  NEGOSIASI YANG BUNTU 

4. ADANYA JAMINAN TERHADAP KERAGAMAN KEPENTINGAN STAKEHOLDER 

5. PARA PIHAK SAMA-SAMA MENCARI DAN MENJAGA JALAN KELUAR  

6. PARA PIHAK LEBIH AKRAB DENGAN PROBLEM 

7. PARTISIPASI DALAM MENCARI JALAN KELUAR 

8. POTENSI MENEMUKAN JALAN KELUAR MAKIN MENINGKAT DAN MAKIN INOVATIF 

9. MEMPERBAIKI HUBUNGAN ANTAR STAKEHOLDER 

10. TERJADI NYA KESEPAKATN TENTANG MEKANISME BERSAMA  
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PROSES MEMBANGUN KOLABORASI 
 
 
  

TAHAPAN PERTAMA, 

MENETAPKAN PROBLEM 

 mendefinisikan problem bersama 

 membangun komitmen untuk bermitra 

 menemu kenali stakeholder 

 memperjelas legitimasi stakeholder 

 menemu kenali sumberdaya  

 

TAHAPAN KEDUA 

MENETAPKAN ARAH KOLABORASI 

• menetapkan aturan main 

• menyusun agenda 

• pengorganisasian sub-kelompok 

• penyelidikan informasi bersama 

• mengksplorasi pilihan 

• pencapian kesepakatan 

 

TAHAPAN KETIGA 

•  Menangani konstituen 

•  Membangun dukungan eksternal 

•  Strukturis 

 TAHAPAN KEEMPAT 

•  Monitoring Kesepakatan dan Jaminan 

Pengaduan  
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Tahap & langkah-langkah Pendekatan Kolaborasi 
 

Proses Sinergi &  
Kolaborasi  

Jaringan Inovasi  Pengelolaan Kolaboratif  

Tahap 1  
Menetapkan Masalah;  
Definisi masalah bersama;  
Komitmen berkolaborasi;  
Identifikasi stakeholder  
Legitimasi stakeholder  
Karakteristik pengurus  
Identifikasi Sumberdaya  

Tahap 1  
Mendefinisikan masalah,  
Meredifinisi tujuan, 

mengidentifikasi aktor-

aktor yang relevan, 

mengklarifikasi suatu 

masalah, penelusuran 

keragaman dan pernyataan 

misi.  

Tahap 1  
Menyiapkan kemitraan, 

menjajagi sumberdaya yang 

tersedia, menunjuk tim 

pengelola, mengidentifikasi 

untuk memilah stakeholder, 

mengorgansir diri, 

mengidentifikasi perwakilan, 

mengembangkan konsensus 

internal  

Tahap 2  
Menetapkan arah  
Mengembangkan aturan main  
Penyusunan agenda  
Mengorganisir sub kelompok  
Mencari informasi bersama,  
Mengkaji pilihan-pilihan  

Tahap 2  
Menganalis dampak  
Menganalisa kendala dan 

peluang  
Analisa aktor  
Analisa jaringan 

pengetahuan  
Analisa integrasi, analisa 

tugas dan koordinasi, 

analisa komunikasi, 

perumusan dan langkah 

inovasi lainnya  

Tahap 2  
Mengembangkan 

kesepakatan,menunjuk 

fasilitator independen, 

melaksanakan pertemuan 

prosedural, konsultasi, 

mendukung negosiasi dan 

mediasi, mencapai 

konsensus, kesepakatan 

umum mempublikasikan 

konsensus.  

Tahap 3  
Pelaksanaan  
Berhubungan dengan 

konstituen, mengembangkan 

dukungan eksternal, 

strukturasi, memonitor 

kesepakatan, dan menjamin 

ketaatan  

Tahap 3  
Menganalisa kendala dan 

peluang, analisa 

pengelolaan 

pengetahuan, analisa 

potensi aktor, komitmen 

strategis menuju rencana 

aksi.  

Tahap 3  
Melaksanakan dan mereview 

kespakatan, menyusun 

kelembagaan, mengklarifikasi 

tanggung jawab dan hak, 

laksanakan reveiw yang 

reguler dengan semua s  

 
 
 
 
  



Involving Youth in Community Driven Development Program 
 

67 | P a g e   M o d u l  P e l a t i h a n  
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WORKSHOP 1 
 
 
STRATEGI PEMBANGUNAN KETERLIBATAN PEMUDA DALAM PENGEMBANGAN 
KEGIATAN MASYARAKAT  

 
 
Tujuan: 
 Peserta mampu merumuskan jenis kegiatan sebagai entry point pengembangan 

Youth Centre 
 Peserta dapat mengetahui tahapan pengembangan kegiatan  
 Peserta mampu merumuskan strategi pelaksanaan program yang effektif  

 
 
Waktu: 60 menit 

 

Kerangka Workshop: 

 Penjelasan thema diskusi (10 menit) 

 Diskusi Kelompok (30 menit) 

 Presentasi (20 menit) 
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 Masalah apa yang dihadapi pemuda di daerah anda ? 

 Faktor apa yang menjadi hambatannya (faktor sosial, 

ekonomi, politik) ? 

 Bagaimana peluang pengembangan pemuda ? 

 Bagaimana bentuk partisipasinya ? 

 Apa sumbangan Youth Centre  dalam pengembangan 

pembangunan ?  
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Workshop 2 
 
PERSEPSI, HARAPAN DAN DUKUNGAN STAKEHOLDER TERHADAP YOUTH 
CENTRE  

 
Tujuan: 
 Peserta dapat merumuskan persepsi, harapan terhadap Youth Centre. 
 Peserta dapat merumuskan bentuk-bentuk program untuk mendukung 

pengembangan Youth Centre 
 
Waktu: 60 menit 
 
Kerangka Worshop: 
 

 Penjelasan thema diskusi (10 menit) 

 Diskusi Kelompok (30 menit) 

 Presentasi (20 menit) 
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 Apa pandangan anda sebagai stakeholder terhadap Youth 

Centre dan perannya dalam pembangunan berbasis 

masyarakat ? 

 Apa harapan anda sebagai stakeholder terhadap Youth 

Centre dalam mendukung proses pembangunan berbasis 

masyarakat ? 

 Ape bentuk kegiatan yang perlu dilakukan dalam rangka 

melibatkan Youth Centre dalam proses pembangunan 

berbasis masyarakat ? 
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JAWABLAH PERTANYAAN DI BAWAH INI DENGAN CARA MELINGKARI JAWABAN YANG PALING BENAR 

MENURUT ANDA 

POST  TEST 

1. Proses pembangunan berbasis masyarakat harus memenuhi beberapa unsur dibawah ini, KECUALI: 

a. Partisipasi (pelibatan)    b. Transparansi (Keterbukaan) 

c.     Sosialisasi     d. Sentralisasi (dikuasasi pemerintah pusat)  

 

2. Alasan-alasan perlunya pelibatan masyarakat dalam proses pembangunan adalah: 

a. Agar proses pembangunan dapat berjalan secara berbelit-belit 

b. Masyarakat adalah pemegang kedaulatan di negeri ini   

c. Masyarakat merupakan pembayar pajak yang dipergunakan untuk membiayai pembangunan 

d. Agar program pembangunan dapat mencapai sasaran yang tepat 

 

3. Kemiskinan dapat ditanggulangi dengan cara: 

a. Memberi bantuan kepada masyarakat secara langsung 

b. Memberi akses terhadap sumber daya ekonomi kepada masyarakat (permodalan) 

c. Memberi program pelatihan keterampilan hidup (life skill) kepada masyarakat 

d. Membangun infrastruktur (seperti jalan, pasar, dll) yang dapat membantu masyarakat dalam 

menjalankan usahanya 

 

4. Pemuda memiliki posisi dan peran yang sangat penting dalam pembangunan karena: 

a. Pemuda adalah masa depan bangsa 

b. Pemuda memiliki potensi yang besar dalam mendukung program pembangunan 

c. Pemuda diliputi oleh banyak masalah seperti miras, narkoba dan seks bebas. 

 

5. Youth Centre dapat menjadi motor penggerak pembangunan dengan cara melibatkan mereka dalam: 

a. Proses perencanaan pembangunan dalam musrenbang 
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b. Proses pelaksanaan pembangunan dalam melakukan pemantauan (monitoring) program 

pembangunan 

c. Proses membangun rekonsiliasi (perdamaian) paska konflik 

d. Pelaksanaan kegiatan pengesahan peraturan daerah. 

 

EVALUASI PELATIHAN 

 

6. Apa pendapat anda tentang komposisi peserta pelatihan ? 

a. Komposisi peserta sangat baik  

b. Komposisi peserta baik 

c. Komposisi peserta kurang baik 

Jelaskan alasan anda: ………………………………………… 

7. Bagaimana tingkat keaktifan peserta dalam forum ? 

a. Sangat aktif 

b. Aktif  

c. Kurang aktif 

d. Aktif, tetapi tidak merata 

 

8. Apa pendapat anda tentang materi pelatihan ? 

a. Sangat memuaskan 

b. Memuaskan 

c. Kurang memuaskan  

Jelaskan alasan anda: ………………………………………………… 

 

9. Apa pendapat Anda tentang kualitas Pelatih/Fasilitator ? 

a. Sangat baik 

b. Baik  

c. Kurang baik 

Jelaskan alasan anda: ……………………………………………… 

 

10. Apa pendapat anda tentang cara Pelatih/Fasilitator dalam memandu pelatihan ? 

a. Sangat Menarik 

b. Menarik 

c. Kurang menarik 

Jelaskan alasan Anda: …………………………………………… 

 

11. Apa pendapat anda tentang fasilitas pelatihan ? 

a. Sangat baik 
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b. Baik 

c. Kurang baik 

Jelaskan alasan Anda: …………………………………………… 

 

 


