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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 bersama masyarakat. Isyu penting harus ditemukan bersama. Tidak 
dilakukan sendiri oleh seorang organiser. Model-model riset akademik yang dilakukan oleh seorang konsultan 
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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. 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. 
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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 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. 

S     =    SPECIFIC  (SPESIFIK DAN FOKUS) 

M   =    MEASURABLE  (TERUKUR) 
A    =   ACHIEVABLE  (DAPAT DICAPAI) 
R    =   REALISTIC  (REALISTIS) 

T    =   TIMEBOUND (BERDASAR PADA WAKTU) 
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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. 

 

TAHAPAN PENDAMPINGAN 
Tahapan pendampingan merupakan tahapan dimana seorang organiser tetap mendampingi kelompok-kelompok 

masyarakat yang sudah terbangun dan mandiri. Tahapan pendampingan yang baik adalah tetap berinteraksi dengan 
aktifitas masyarakat yang sedang menangani suatu masalah atau sedang melaksanakan suatu program tertentu. 
Tahapan pendampingan berbeda dengan tahapan untuk „mengarahkan‟, memberi petunjuk atau memberi instruksi 

kepada masyarakat. Tahapan pendampingan adalah memberikan fasilitasi menemukan teknik-teknik tertentu manakala 
kelompok-kelompok masyarakat tersebut menemui jalan buntu „dead-lock ketika hendak memutuskan suatu masalah.  
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Tahapan Pengorganisiran Masyarakat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tinggal dan 
hidup 

bersama 
masyarakat 

(live-in) 

Melakukan 
Pemetaan 

isyu bersama 

Merancang 
dan 

melaksanakan 
aksi sebagai 

solusi atas isu  

Evaluasi dan 

Perencanaan 

Tindak Lanjut 
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PEMETAAN MASALAH DAN ISYU 
 
 

 

PENGERTIAN 
Pemetaan situasi dan kondisi yang dihadapi oleh masyarakat penting untuk dilakukan oleh seorang organiser bersama-
sama dengan komunitas yang didampingi. Inti dari kegiatan pemetaan masalah adalah untuk mendapatkan informasi dan 
data yang akurat, dan tepat, mengenai berbagai masalah-masalah yang ada di masyarakat tersebut. Masalah seringkali 

tidak bisa terdeteksi dengan baik, bukan karena masalah itu tidak ada, akan tetapi cara pandang penglihatan masyarakat 
atas masalah biasanya masih bertingkat-tingkat. Ada anggota masyarakat yang mengetahui bahwa hal itu suatau 
masalah dengan baik, akan tetapi ada angggota masyarakat yang sama sekali buta terhadap masalah. Tidak jarang 

masyarakat tidak mengetahui apa penyebab, sumber, pelaku kemunculan masalah dengan baik. Bahkan tidak jarang 
masih banyak anggota masyarakat yang awam tentang apa itu masalah. 

 

Proses pemetaan masalah adalah suatau kegiatan merangkum suatu kondisi wilayah tertentu ntuk mendapatkan 
gambaran masalah secara lebih utuh ( situasi dan kondisi ) wilayah yang kita petakan. Dengan membuat peta masalah 
bersama masyarakat, maka kita dapat mengajak masyarakat untuk „mempelajari‟ situasi dan kondisi dan masyarakat 

diajak untuk merenungkan secara lebih jernih peta masalah yang ada diwilayahnya. Peta digunakan sebagai informasi 
penting untuk „merancang‟ suatu program aksi yang akan disusun di wilayah tersebut. Karena tanpa memahami suatu 
peta masalah tertentu, maka sulit bagi seorang organiser untuk menentukan cara, strategi dan teknik memecahkan 

masalah di masyarakat. Peta masalah penting juga bagi seorang „anggota partai politik‟ untuk nantinya data itu dapat 
digunakan sebagai perencanaan langkah penanganan yang lebih tepat, dan cara penyelesaian yang tepat dapat 
mendekatkan sang organiser atau anggota partai politik dalam mendapatkan simpati masyarakat. 

 
Peta masalah merupakan data yang terbuka untuk digunakan siapa dan untuk apa saja. Tergantung pada siapa yang 
akan menggunakan data tersebut. Bagi yang berpikir untuk memajukan masyarakat, peta masalah dapat digunakan 

sebagai data awal untuk melangkah bagaimana menyelesaikan masalah-masalah yang ada di masyarakat. pemetaaan 
juga dapat digunakan untuk melihat secara mendalam adamnya masalah yang terindikasi manifest atau masalah latent. 
Seringkali, masalah-masalah itu sangat sulit untuk digali dengan cara biasa. 
 

Pemetaan yang baik bilamana dibuat dan disusun secara bersama antara organiser dengan masyarakat secara 
partisipatif. Tetapi jangan dilupakan bahwa peran organiser hanya sebagai „orang luar‟ yang memfasilitasi proses 
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pemetaan bersama masyarakat. Organiser bukan penentu apa yang menjadi dan tidak menjadi masalah bagi 
masyarakat. Biar masyarakat sendiri yang menemukan peta masalah yang ada di wilayahnya. 
 

TUJUAN 
1. Tujuan seorang organiser bersama masyarakat untuk melakukan pemetaan masalah terutama sekali adalah untuk 

mendapatkan informasi, data-data dan gambaran secara utuh mengenai berbagai masalah di masyarakat. 
2. Untuk mengetahui masalah-masalah yang tersembunyi (latent) dan masalah yang ada (manifest) yang ada di 

masyarakat. 

3. Untuk mengetahui sejauh mana atau daya kritis masyarakat untuk „mengetahui dan memetakan‟ masalah-masalah 
yang tersembunyi dan yang terbuka diantara mereka. 

 

POKOK BAHASAN 
1. Pemetaan masalah berdasarkan gambaran lingkungan wilayah 

2. Pemetaaan masalah berbasis kasus 
 

METODE 
1. Studi kasus 
2. Diskusi kelompok (Focus Group Discussion) 

3. Role play 
4. Menggambar peta 
 

LANGKAH-LANGKAH 
Untuk melakukan pemetaan berbagai masalah yang ada di suatu masyarakat da beberapa cara dan langkah yang dapat 
dilakukan oleh seorang organiser. Adapun beberapa langkah dan cara adalah sebagai berikut  ;  
3.1. Bersama masyarakat menggambar peta umum wilayah (peta berbasis pengetahun dan ketrampilan masyarakat) 

yang menyangkut kondisi sarana, prasara, keadaan fisik, lingkungan, kondisi topografi, luas lahan, daerah subur 
dan mana yang tidak subur, mata air dan sebagainya. Teknik menggambar dapat dilakukan dengan membuat peta 
ditanah, dikertas ( diberi warna warni untuk membedakan mana peta jalan, lahan, masjid dansebagainya).  

3.2. Bersama masyarakat menggali topik-topik yang banyak dibahas dan banyak dikeluhkan oleh anggota masyarakat 
setempat. Topik-topik yang digali dapat dilakukan dengan mendengarkan semua informasi yang dimiliki oleh 
masyarakat termasuk pula keluhan-keluhan yang disampaikan akan tetapi tidak pernah mendapat respon yang 
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positif dari berabagai pihak. Topik-topik yang dibahas oleh masyarakat sebaiknya berbasis pada temuan hambatan 
dan kendala yang dihadapi oleh masyarakat dalam kesehariannya. Misalnya seorang petani yang merasa 
kesulitan untuk mendapatkan air, harga jual gabah yang dikuasai tengkulak sehingga harga turun, dan seterusnya.  

3.3. Studi kasus dapat dilakukan oleh seorang organiser dan masyarakat untuk memberikan atau menuliskan 
(menceritakan karena budaya menulis masih awam di masyarakat kita) kasus-kasus yang sedang dihadapi oleh 
masyarakat.  

 

ALAT DAN MEDIA  
Alat yang digunakan untuk melakukan pemetaan masalah dimasyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan kertas, 
tanah, papan tulis, dan media yang digunakan misalnya adalah rapat kampung, arisan warga, atau secara sengaja 
menyelenggarakan suatu diskusi kelompok dan lokakarya desa. 

 

CATATAN-CATATAN 
Dalam setiap pemetaaan masalah seringkali hasilnya adalah berupa shoping list masalah atau isyu yang berkembang di 
masyarakat. Bagi seorang anggota masyarakat yang kebetulan seorang petani, maka masalah dan isyu yang menurut 
mereka paling penting adalah masalah-masalah yang berkaitan dengan pertanian. Misalnya seorang petani akan 

mempertahakan argumen bahwa persoalan sempitnya lahan, harga jual gabah yang murah, bahan-bahan sarana 
produksi padi (saprodi) yang mahal merupakan masalah yang urgen untuk ditangani. Sementara, ada beberap anggota 
masyarakat yang bekerja di sektor nelayan pasti akan mengatakan bahwa persoalan kenelayanan yang paling penting. 

Demikian pula persoalan perburuhan, kerusakan lingkungan, pembabatan hutan, pencemaran dan sebagainya pasti akan 
muncul ketika seorang organiser melakukan pemetaan bersama masyarakat. Shoping list permasalah itu yang kemudian 
harus ditindak lanjuti oleh organiser dan masyarakat untuk menemukan prioritas masalah atau isyu yang paling penting 

untuk segera ditangani. 
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MENENTUKAN PRIORITAS MASALAH 

DAN 

ISYU STRATEGIS 
 
 

PENGERTIAN 
Pada tahap lalu disebutkan sesudah masyarakat mampu memetakan masalah yang muncul dan tersembunyi di 
masyarakat, maka perlu ada tindak lanjut bagaimana temuan masalah yang kadang masih berbentuk shoping list (daftar 
masalah) diorganisir dan dikelola untuk menemukan mana masalah yang paling prioritas dan mana yang menjadi isyu 

strategis di masyarakat tersebut. Langkah penentuan prioritas dan penentuan isyu  strategis penting dialkukan untuk 
menetukan arah perencanaan program aksi yang akan dilakukan. Dengan mengetahui prioritas masalah dengan tepat 
maka akan ditemukan pula rencan aksi yang tepat pula. Hal ini untuk menghindari bahwa masalah yang kurang urgen 

dan tidak menjadi prioritas penanganan malah dibuat program aksinya. Bagi masyarakat yang plural dan demokratis, 
tentu banyak perbedaan diantara mereka dalam memandang urgen dan tidak suatu prioritas. Jika perbedaan ini tidak 
diselesaikan tentu saja akan menghambat seorang organiser untuk membangun langkah straretgis dalam menyelesaikan 

masalah. 
 

TUJUAN 
1.  Mengajak masyarakat untuk melakukan analisa dan mengelola informasi kedalam bentuk informasi yang terstruktur 

dan dapat terbaca oleh semua kalangan.  

2.  Membantu masyarakat dalam memahami centang perenang berbagai masalah untuk bersama-sama dinilai, dikaji, 
dilihat hubungan sebab akibat berbagai masalah secara menyeluruh. 

3.  Memudahkan masyarakat untuk menentukan masalah prioritas dan hal-hal yang secara cepat dan segera perlu 

ditangani dengan mempertimbangkan aspek-aspek potensi sumber daya alam dan SDM, kelembagaan, yang ada 
sesuai dengan kemampuan mereka. 

 

POKOK BAHASAN 
1. Teknik memprioritaskan masalah dan isyu strategis 

2. Syarat-syarat pemprioritaskan masalah dan isyu strategis 
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METODE 
1. Musyawarah antar anggota di kelompok 

2. Menggunakan teknik matrik 
3. Sharing (FGD) 
 

LANGKAH-LANGKAH 
1.  Pengumpulan masalah. 

Proses pengumpulan masalah dapat menengok kembali pada hasil-hasil kegiatan pemetaan masalah yang sudah 
dilakukan oleh masyarakat. Sebagaimana sudah disinggung di langkah sebelumnya bahwa pemetaan masalah 
dilakukan dengan teknik mapping, gambar, studi kasus dan lain-lain, yang hal itu dapat digunakan sebagai materi 

dalam tindak lanjut kegiatan pengumpulan masalah. Salah satu teknik untuk pengumpulan masalah adalah dengan 
teknik brainstrorming. Adapun langkah brainstorming adalah sebagai berikut ; 

 

 
 
  

 
 
 

 
 
    

 
 
 

2.  Pengelompokan masalah (Clustering) 
Proses pengelompokan masalah bertujuan untuk menyederhanakan permasalahan yang muncul di masyarakat 
menjadi kelompok-kelompok sesudai dengan kategori masing-masing masalah. Teknik pengelompokan masalah 
sebaiknya ditentukan sendiri oleh masyarakat, apa yang menjadi indicator, kategori dan sebagainya. MIsalnya 

pengelompokan masalah disatukan dalam unit/item masalah sosial ekonomi, budaya criminal, lingkungan dan 
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 TIDAK DIBATASI BENAR ATAU 

SALAH 

 JANGAN DITANGGAPI 

 SESUDAH TERKUMPUL BARU 
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sebagainya. Cara untuk mengkategorikan/ pengelompokan permasalah sebaiknya diserahkan saja kepada tingkat 
kekritisan masyarakat. 

 

3.  Prioritas Permasalahan dan Isyu Strategis 
Masalah yang sudah dikelompokkkan dalam kategori yang disepakati oleh masyarakat, yang tentu saja dengan 
proses pemikiran kritis, maka selanjutnya dapat dilanjutkan dengan mendiskusikan mana-mana permasalah yang 

dianggap paling prioritas dan strategis untuk ditangani. Pemilihan prioritas penanganan nantinya yang akan ditindak 
lanjuti dengan penyusunan program. Program yang dimaksudkan adalah suatu program yang sudah menjadi 
prioritas, yang apabila tidak atau dilaksanakan akan membawa dampak besar terhadap masyarakat.  

 
Sebagaimana disebutkan diatas bahwa teknik memprioritaskan masalah dapat menggunakan teknik matrik, 
perangkingan atau masalah didiskusikan secara demokratis oleh masyarakat setempat. Dalam kerangka untuk 

menyusun matrik atau ranking maupun musyawarah antar anggota masyarakat penting sekali untuk dibuat 
kesepakatan mengenai kriteria dari prioritas permasalah atau isyu strategis. Misalnya saja kriteria masalah yang 
diprioritaskan jika masalah tersebut mengandung aspek ; 

 
 Menjadi masalah yang dirasakan oleh banyak orang tidak hanya di wilayah tertentu saja.  
 Masalah yang ada mendesak untuk segera ditangani, karena jika tidak segera ditangani akan membawa 

dampak (korban) yang lebih besar kepada masyarakat. 
 Masalah dapat ditangani karena ketersedian potensi sumber-sumber daya alam, SDM, maupun 

kelembagaan yang ada di masyarakat tersebut. 

 Apabila tidak segera ditangani akan membawa dampak kerusakan lingkungan yang besar di wilayah 
tersebut. 

 Dan tentu saja kriteria diatas hanya contoh, karena kriteria dapat disusun sendiri atas kesepakatan 

masyarakat setempat. 
 

ALAT DAN MEDIA 
1. Kertas plano, spidol, papan tulis,   
 2. Media diskusi kelompok, FGD, lokakarya masyarakat local, dll 
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CATATAN-CATATAN 
1. Bagi seorang organiser proses untuk menyusun prioritas permasalah maupun untuk menentukan isyu strategis 

memang tidak mudah dilakukan dalam waktu yang singkat. Apalagi jika prosesnya dilakukan dengan cara diskusi 
kelompok, FGD atau lokakarya, maka akan muncul berbagai perdebatan yang setiap anggota masyarakat akan 

mengedepankan masalah mereka yang paling penting. Untuk itu, seorang organiser haruslah arif dalam melihat 
kondisi ini, karena jika kemudian perdebatan dianggap bertele-tele dan organiser kemudian membuat keputusan 
sendiri mana yang dianggap paling pening dan strategis untuk kemudian pilihan itu diberikan kepada masyarakat, 

maka dalam jangka panjang hal itu akan merugikan proses pembelajaran di masyarakat. 
2. Untuk menentukan isyu-isyu strategis, seorang organiser bersama masyarakat dapat melakukan sama dengan proses 

dan langkah yang sama (tidak jauh berbeda) dengan langkah yang dilakukan dalam proses memprioritaskan suatu 

masalah. 
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KEGIATAN PERENCANAAN PROGRAM 
 

 

 

PENGERTIAN 
Salah satu langkah penting dari keseluruhan proses pengorganisasian masyarakat adalah bagaimana seorang organiser 
kemudian mampu mengajak masyarakat merancang suatu perencanaan program yang diharapkan out-put dari program 
tersebut hasilnya mampu digunakan untuk menyelesaikan masalah serta dapat digunakan untuk meningkatkan 

kesejahteraan hidup masyarakat. Penyusunan program aski tidak bisa dipisahkan dengan proses sebelumnya ketika 
masyarakat sudah diajak untuk memetakan masalah, memprioritaskan masalah, kemudian pilihan masalah tersebut 
digunakan sebagai alat untuk merancang program aksi. 

 
Dari proses pengorganisasian yang telah dilakukan oleh seorang organiser yang telah mampu mengorganisir 
permasalahan masyarakat, selanjutnya masyarakat diajak untuk melangkah ke tindak lanjut yaitu merencang program 

aksi atau perencanaan suatu kegiatan bersama. Dengan telah tersusunnya suatu program aksi berdasarkan atas prioritas 
masalah dan isyu-isyu strategis, maka masyarakat akan segera langsung melakukan tindakan-tindakan nyata untuk 
memecahkan masalah atau melakukan pembangunan di wilayah mereka. Secara konkrit program aksi yang disusun 

terdiri dari bagaimana cara kegiatan dilaksanakan, bagaimana strategi akan dilakukan, siapa yang akan terlibat, kapan 
hal itu dilakukan, dengan dana dan potensi apa, apa yang menjadi out-put dari program akan dijalankan, lalu dengan 
kelompok mana dan siapa stakeholders akan dilibatkan untuk mensukseskan program aksi tersebut. Semua detil-detil itu 

yang nantinya akan di susun oleh masyarakat dalam penyusunan program aksi ke depan.  
 
Paling tidak terdapat dua sarana dan bahan yang dapat digunakan untuk menyusun suatu program, yaitu pertama adalah 

input dari a) penentuan prioritas masalah yang sudah ditemukan oleh masyarakat, b) pilihan isyu strategis sebagai titik 
masuk „ entry-point „ untuk merancang program aksi secara bersama. 
 

TUJUAN 
1. Perencanaan program bertujuan untuk menghasilkan suatu rencana kerja yang jelas yang dibuat dengan batasan 

waktu tertentu, yang kemudian digunakan sebagai peedoman kerja masyarakat dalam mencapai tujuan pembangunan 
atau digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah yang dihadapi masyarakat. 
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2. Untuk menggali berbagai sumber informasi dan data potensi-potensi yang ada dimasyarakat yang kemudian 
digerakkan secara optimal sebagai resources pencapaian tujuan sebuah perencanaan program aksi.  

3. Masyarakat menjadi terbiasa dengan pendekatan penyelesaian masalah atau pembangunan secara terprogram 

dengan jelas, serta masyarakat dapat mengetahui perkiraan hasil yang akan dicapai dengan rencana tersebut. Harus 
kita akui bersama bahwa konsep perencanaan suatu program aksi atau perencanaan kegiatan tertentu belum 
membudaya di kalangan masyarakat kita. Apa yang sering dilakukan oleh masyarakat biasanya hanya sebatas 

bertindak reaktif dengan keadaan sekelilingnya. Dalam konteks budaya Jawa, masyarakat sering bertindak nrimo ing 
pandum, tidak usah nggege mongso, dan sebagainya, karena budaya perencanaan yang tirik-tirik dan rasional masih 

diangap sebagai kemauan untuk melawan arus.  

 

POKOK BAHASAN 
1. Proses dan teknik perencanaan program  
2. Peranan organiser dan masyarakat dalam perencanaan program 
3. Out-put program 

 

METODE 
1. Diskusi kecil 
2. Lokakarya bersama masayarakat 
3. Pembentukan keompok kerja (working group)  

 

LANGKAH-LANGKAH 
Suatau perencanaan program yang disusun merupakan suatu hubungan tindak lanjut dari proses-proses sebelumnya 
yaitu proses pemetaan masalah, prioritas masalah, analisa potensi, yang kemudian kesemua temuan tersebut dianalisa, 
dihubungkan dan dirangkum untuk dijadikan sebagai bahan untuk menyusun suatu perencanaan program. 

 

1. Kegiatan pemetaan dan prioritas masalah  
Sebagaiman sudah dijelaskan didepan bahwa proses pemetaan dan prioritas masalah merupakan langkah untuk 

mencapai perencanaan program. Langkah penetapan suatu masalah atau isyu strategis yang akan ditangani 
kemudian tidak bisa berhenti hanya sebatas itu, karena untuk menyusun program perlu diketahui pula informasi dan 
data-data mengenai potensi sumber daya alam, kemampuan sumber daya manusia dan kelembagaan yang ada 

sebagai sarana pendukung keberhasilan suatu program.  
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Pertama, manakala komunitas petani melakukan pemetaan masalah dan disana ditemukan berbagai masalah, 
misalnya masalah kekeringan, irigasi rusak, kekurangan pasokan benih, kekurangan pembagian air, harga pestisida 

naik dan seterusnya, maka komunitas petani bersama dengan organiser sebaiknya berani memilih untuk menentukan 
prioritas apa yang menjadi masalah utama petani itu. Apakah itu masalah pestisidan, harga naik atau kekurangan air. 
Jika pilihan pruioritas adalah kekuarangan air, maka perencanaan program yang disusun diharapkan dapat 

memecahkan masalah kekurangan air di komnunitas tersebut. 
 
Yang kedua, jika masalah air merupakan masalah yang dihadapi oleh semua komunitas petani dan akan berdampak 

luas pada masyarakat, maka masalah air dapat dikategori sebagai isyu strategis di komunitas petani. Isyu kelangkaan 
air bisa dijadikan alat advokasi bagi organiser untuk mendesakkan pada para pengambil kebijakan untuk 
memperhatikan masalah tersebut. Isyu strategis barangkali penting diketahui dan dipahami oleh para organiser, 

termasuk pula anggota partai politik, juga dalam rangka melakukan advokasi petani agar nasib petani-petani 
mendapat perhatian dari kalangan masyarakat luas maupun para pengambil kebijakan negara.  

 

2.  Kegiatan analisa potensi sumber daya dan kelembagaan 
Sesudah dilakukan prioritas masalah, maka untuk mencari potensi apa ssaja yang dapat digunakan untuk 
memecahkan masalah perlu dilakukan analisa potensi yang ada di wilayah tersebut. Misalanya saja masalah pokok 

yang dialami oleh masyarakat setempat adalah kekurangan air untuk pertanian, maka perlu digali apakah di wilayah 
tersebut terdapat sumber-sumber air, sungai, mata air, danau, dan sebagainya yang dapat dimanfaatkan untuk 
memasok kebutuhan air masyarakat. Tetapi ingat, sesuatu dapat dikatakan potensi apabila sumber daya itu dapat 

digunakan untuk menyelesaikan masalah. Contohnya, di wilayah tersebut ada sumber air yang dapat digunakan untuk 
memecahkan kekurangan air, tetapi ternyata sumber air tersebut sudah dikuasai oleh industri dan masyarakat tidak 
bisa mengambil air ditempat itu, maka sumber air itu tidak dapat dikategorikan sebagai potensi, karena meskipun 

tersedia tetapi tidak dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.  
 
Adapun teknik untuk melakukan analisa potensi SDA, SDM dapat dilakukan dengan teknik yang sama ketika 
dilakukan pemetaan masalah. Artinya, teknik pemetaan potensi bisa dilakukan dengan cara mapping (menggambar 

peta), riset partisipatif, dan menggali data dari monografi wilayah. Sedangkan untuk teknik analisa potensi 
kelembagaan dapat dilaksanakan dengan teknik sederhana yaitu dengan membuat diagram venn. 

 

 



www.ahsanulminanwebs.com Page 19 
 

 

3. Penyusunan dan perencanaan program 
Menyusun sebuah perencanaan penting dilakukan oleh masyarakat sendiri. Fungsi dan tugas seorang organiser 

adalah sekedar sebagai pendamping „orang luar‟ yang tidak boleh mengintervensi apa yang menjadi keputusan 
rencana masyarakat. Penyusunan perencanaan sebenarnya bukan barang asing di masyarakat, dalam kegiatan 
sehari-hari mereka sudah melakukannya. Acara „kumbokarnan‟ yang disiapkan sebagai langkah awal perhelatan 

perkawinan merupakan bentuk „perencanaan program‟ yang familiar dengan warga masyarakat. Sama dengan itu, 
maka perencanaan program sesungguhnya adalah bagaimana masyarakat merencanakan program adalah mengisi 
apa tindakan yang harus dilakukan, oleh siapa, kapan dilakukan, bagaimana hal itu dilakukan, apa indikator 

keberhasilan dari kegiatan, beberapa dibutuhkan waktu, dana dan siapa yang akan jadi pendukung program tersebut. 
 
Sebagaimana kami tuliskan di depan bahwa untuk menyusun sebuah perencanaan program sebaiknya mengacu 

pada pedoman SMART (Spesific, Measurable, Achievable, Realsitic, Timebound). Spesifik artinya program yang 
direncanakan adalah terfokus, pokok, dan penting. Hasil dari program dapat terukur, misalnya, berapa sasaran yang 
ingin dicapai, berapa kelompok yang akan diorganisir, berapa jumlah orang yang akan terlibat, dan sebagainya. Dapat 

dicapai, artinya setiap program sebaiknya disesuaikan dengan kemampuan (dana, SDM,waktu) dengan wilayah 
setempat, dengan demikian setiap program dapat segera dilakukan sesuai dengan kemampuan setempat. Realistis, 
ya artinya program tersebut tidak terlampau ngoyoworo. Sesuai dengan keadaan dan kemampuan yang ada, jadi 

realistik. Sedangkan time bound memberikan kita pengertian bahwa setiap program sebaiknya diberi batas waktu 
yang jelas. Kapan dimulai dan kapan berakhir.  

 

4.  Monitoring dan Evaluasi 
Satu hal terpenting dari aspek perencanaan program adalah kegiatan monitoring dan evaluasi (refleksi). Tujuan dari 
monitoring dan evaluasi adalah untuk mendeteksi dan mengetahui seberapa jauh rencana program dapat terlaksana 
sesuai dengan jadwal dan apa saja kendala dan hambatan yang ditemukan sehingga program tidak berjalan. Aspek 

monitoring dan evaluasi (monev) tidak boleh dilupakan karena hal ini penting untuk mengukur sejauh mana program 
sudah dapat dilaksanakan oleh masyarakat. Teknik dan pendekatan monev ini bermacam-macam, mulai dari teknik 
riset yang dilakukan oleh orang luar (ekspert, konsultan) dan yang dilakukan sendiri oleh masyarakat dengan 

pendekatan monev partisipatif. 
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ALAT DAN MEDIA 
1. Kertas plano 

2. Kertas metaplan 
3. Spidol, papan tulis, dan lain-lain 
4. Media menggunakan rapat desa, lokakarya renstra 

 

CATATAN-CATATAN 
1. Untuk penyusunan perencanaan program disarankan dengan menggunakan teknik yang sederhana dan mudah 

dimengerti oleh masyarakat, misalnya dengan menggunakan kerangka perencanaan dalam bentuk matrik. Bahasa 
untuk organiser juga penting untuk disederhanakan, istilah asing perlu dikurangi, misalnya menggunakan istilah 

feasibility studi, logical framework, dan sebagainya diusahakan untuk dibumikan. 
2. Dalam menyusun perencanaan seorang organiser perlu memperhatikan munculnya kepentingan-kepentingan individu, 

kelompok dan komunitas tertentu yang hanya ingin menguntungkan diri mereka sendiri. Misalnya, untuk membangun 

jalan, mereka hanya mengusulkan didepan rumahnya, diwilayahnya dan sebagainya.  
3. Tidak jarang dalam perencanaan diantara masyarakat sering berdebat tentang banyak hal misalnya, apa yang harus 

dibangun, mana yang lebih penting, besarnya dana, dan sebagainya akan selalu menimbulkan potensi konflik di 

masyarakat. Nah, untuk itu, teknik rekonsiliasi (resolusi konflik) perlu digunakan untuk menyelesaikan konflik yang 
timbul ketika menyusun sebuah perencanaan program. 
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ANALISA POTENSI KELEMBAGAAN 

 
 
 

 
 

PENGERTIAN 
Aalisa potensi kelembagaan merupakan salah satu teknik untuk mengetahui potensi lembaga-lembaga yang ada di 
masyarakat. Yang dimaksud lembaga adalah organisasi-organisasi, wadah, paguyuban, kelompok seni atau lembaga 

apapun namanya, yang dijadikan sarana oleh sekelompok masarakat dalam mencapai tujuan secara bersama-sama. Ada 
lembaga yang mandiri, dibentuk oleh masyarakat dan ada lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah LKMD, PKK, HKTI, 
partai politik, swasta dan sebagainya. Dalam merancang suatu program pembangunan masyarakat atau program aksi, 

penting bagi seorang organiser untuk mengenal potensi kelembagaan dalam mengoptimalkan suatu rencana program di 
masyarakat tersebut. 
 

Analisa potensi kelembagan harus dilakukan paling tidak untuk mengetahui sejauh mana lembaga-lembaga yang ada itu 
nantinya dapat dipotimalkan sebagai potensi apakah sebagai mitra, kawan, pendukung atau justru sebagai penghambat 
program yang akan dilaksanakan oleh masyarakat. Dalam analisis yang lebih sederhana, apa potensi lembaga tersebut 

terhadap masyarakat. Apakah lembaga tersebut dekat dengan masyarakat? Dibutuhkan? Sering membantu? Atau malah 
memanipulasi kepentingan masyarakat? Sebagaimana diketahui bahwa tingkat penerimaan dan kedekatan masyarakat 
dengan lembaga-lembaga yang ada sering tidak sama.   

 
Analisa potensi pada dasarnya digunakan selain untuk melihat kedekatan, penerimaan, tetapi juga untuk melihat 
hubungan antara masyarakat dengan lembaga-lembaga yang ada di masyarakat. 

 

TUJUAN 
1.  Tujuan dari kegiatan ini adalah  untuk menggali informasi tentang hubungan kelembagaan, manfaat, dan mudarat 

lembaga-lembaga dengan masyarakat. 
2. Mempelajari keterlibatan masyarakat dalam lembaga tersebut. 

3.  Mengggali informasi tentang peran dan fungsi lembaga dalam membantu pemberdayaan di masyarakat.  
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POKOK BAHASAN 
1. Mempelajari hubungan antara lembaga-lembaga dengan masyarakat setempat. 

2. Menggali potensi lembaga-lembaga untuk mendukung pelaksanaan program yang sudah disusun oleh masyarakat. 
  

METODE 
1. Menggambar bagan (teknik diagram venn) 
2. Diskusi kelompok 

3. Pleno  
 

LANGKAH-LANGKAH 
1. Organiser menjelaskan maksud dan tujuan kegiatan analisa potensi kelembagaan dan manfaatnya kepada 

masyarakat. Mengapa masyarakat diajak untuk membuat gambar, tidak mendiskusikan saja bagaimana bentuk, pola 
dan hubungan kelembagaan di masyarakat. Pada dasarnya teknik membuat bagan dengan gambar hanya untuk 
memudahkan saja bagi masyarakat untuk melihat relasi antara lembaga dengan masyarakat.  

2. Bersama dengan masyarakat membuat daftar lembaga-lembaga yang ada, dan mendiskripsikan profil lembaga-
lembaga tersebut dalam forum. Selanjutnya setiap lembaga diberi symbol berupa lingkaran. Untuk lingkaran 
masyarakat ditaruh ditengah bagan.Gambar yang lingkarannya besar mensombolkan kedekatan dengan 
masyarakat. Jarak yang dibuat semakin dekat artinya semakin dekat dengan masyarakat.  

3. Mengajak masyarakat menggambar bagan (lingkaran besar dan kecil) untuk menandai profil lembaga yang sudah 
diidentifikasi. Misalnya, lembaga yang dekat dengan aspirasi dan kepentingan masyarakat diberi tanda lingkaran 
yang lebih besar. Semakin besar lingkaran maka lembaga tersebut artinya dikenal dan bermanfaat bagi masyarakat. 

Selanjutnya, untuk memberikan  tanda kedekatan dengan masyarakat disimbolkan dengan kedekatan gambar 
lingkaran-lingkaran dengan masyarakat. 

4.  Sesudah gambar dalam bentuk lingkaran-lingkaran dibuat, sebaiknya organiser mengajak masyarakat untuk 

mendiskusikan apa arti lingkaran-lingkaran tersebut bagi pembangunan masyarakat. Atau diskusikan mana lembaga 
yang penting dan tidak penting bagi masyarakat. 
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Teknik Membuat Bagan 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
5.  Diskusikan dengan masyarakat apakah lembaga-lembaga yang sudah dilingkari dengan lingkaran besar tersebut 

betul-betul bermanfaat bagi masyarakat. Apakah lembaga-lembaga tersebut dapat dioptimalkan sebagai pendukung 
program yang direncanakan oleh masyarakat. Kalau ya apa peran yang akan diberikan pada lembaga tersebut? Apa 

bentuk dukungan dan partisipasi lembaga tersebut pada rencana program masyarakat. Ajak masyarakat untuk 
mendiskusikan lebih detil dan kritis peran-peran lembaga tersebut. Lalu biarkan masyarakat untuk membuat 
kesimpulan terhadap hasil analisa potensi kelambagaan dikaitkan dengan rencana program mereka.  
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ALAT DAN MEDIA 
1. Kertas, spidol, papan tulis 

2. Media diskusi kelompok 
3. Musyawarah masyarakat 
4. Dan lain-lain 

 

CATATAN-CATATAN 
1. Barangkali alat bedah potensi kelembagaan dengan teknik menggambar bersama masyarakat tidak memberi 

kesan akademik dan kurang ilmiah. Apalagi bagi seorang organiser yang berangkat dari insitusi partai politik atau 
seorang sarjana dari perguruan tinggi. Namun perlu diingat bahwa komunitas yang kita hadapi di masyarakat 

mempunyai kemampuan intelektual dan akademik yang tidak sama, apalagi jika constituent kita berada di wilayah 
pedesaan, masyarakat pinggir hutan, atau komunitas nelayan yang masih „miskin‟. Maka bentuk pembelajaran 
dengan gambar seringkali lebih efektif dibanding dengan metode ceramah dan indoktrinasi.  

2. Teknik membuat gambar bagan menurut pengalaman lebih komunikatif dibandingkan dengan teknik ceramah. Tapi 
perlu diingat, tidak semua masyarakat mau begitu saja dan menerima teknik yang kita sarankan. Hal ini sering 
terjadi pada kelompok-kelompok elit yang merasa sudah pinter dan mumpuni dibanding dengan yang lain. 
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WARNA-WARNI 

TEKNIK DAN STRATEGI PENGORGANISASIAN 

 
 
MEMILIH „ENTRY-POINT‟ 
Ketika seorang organiser sudah live-in di masyarakat, seringkali mengalami kebingungan untuk berbuat sesuatu di suatu 
wilayah desa, Kecamatan atau di wilayah Kabupaten tempat dia diterjunkan. Sebelum diterjunkan di desa, biasanya 

organiser sudah memiliki gagasan ideal  (planning) untuk membentuk dan menggerakkan masyarakat desa untuk 
menangani suatu masalah tertentu. Seringkali gagasan yang ada adalah gagasan yang besar-besar dan spektakuler. 
Padahal ketika organiser masuk ke desa, ternyata yang dialami di desa itu ya adem ayem dan tenang-tenang saja. Lalu 

bagaimana memulai sesuatu di wilayah yang adem-ayem seperti itu? Untuk memulai sesuatu seorang organiser 
sebaiknya memilih kegiatan sebagai pintu masuk - entry-point.  Contoh kegiatan entry point adalah, misalnya, 
mengadakan kegiatan pelatihan beternak bagi petani peternak, membuat pupuk kompos, pra-koperasi ibu-ibu dan 
sebagainya. Kegiatan entry-point merupakan strategi agar seorang organiser mendapat pijakan awal untuk dikenal, 

dipercaya dan diterima oleh masyarakat setempat. 
 

MEMULAI DENGAN YANG KECIL-KECIL 
Entry point atau pintu masuk tidak perlu dilakukan dengan kegiatan berskala besar yang menghabiskan energi, serta 

dana yang besar. Mulailah dengan kegiatan yang kecil-kecil, tetapi bermanfaat bagi masyarakat setempat. Sebagai 
contoh, entry-point yang kami lakukan di sebuah desa di Jawa Timur yaitu dengan mengadakan lomba pekarangan pada 
saat tujuhbelas Agustusan. Pemenang lomba diberi hadiah kambing dan burung puyuh. Ternyata dengan mengadakan 

lomba pekarangan ini diterima dan mendapat simpati masyarakat dan selanjutnya kami dengan mudah diterima oleh 
masyarakat setempat. Jangan mulai masuk ke masyarakat dengan tema-tema besar dan mengagetkan. Misalnya 
melawan penggusuran tanah, isyu land reform, penggantian kepala desa dan sebagainya. Kalau toh itu merupakan 

tujuan kita, lakukan dengan pelan dan tidak kentara. Yang penting diterima dan dipercaya dulu oleh masyarakat.  
 

MENDAHULUKAN YANG TERBELAKANG 
Seperti yang dikatakan Robert Chambers, pembangunan yang baik adalah pembangunan yang mendahulukan yang 
terbelakang (the last first). Karena merasa didahulukan maka mayoritas masyarakat miskin dan pinggiran pasti akan 

mendukung apa yang dilakukan oleh seorang organiser. Seorang organiser patut megikuti anjuran bijak tersebut. 
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Alangkah indahnya jika organiser yang datang di masyarakat kemudian bertindak mengutamakan orang-orang yang 
terbelakang, „wong-cilik‟ dan orang-orang pinggiran yang selama ini tidak tersentuh pembangunan. Mendahulukan 
komunitas yang terpinggirkan bukanlah sikap romantisme seorang pejuang, tetapi pendekatan ini sangat strategis bagi 

organiser yang ingin mendapatkan dukungan masyarakat kecil. Mengapa ini penting, karena selama ini organiser sering 
terlena ketika di suatu wilayah sudah mempunyai jaringan dengan tokoh-tokoh atau kelompok elite masyarakat. Dengan 
menggandeng elite diharapkan masyarakat akan mengikutinya. Saya kira seorang organiser sejati harus berani untuk 

merubah strategi elite approach ini.  
 

MEMBUMIKAN BAHASA‟LANGIT‟ 
Seorang organiser pemula sering bangga jika dapat memamerkan kepiawaian diri mereka dalam menggunakan bahasa-
bahasa intelek dan kata asing did epan forum pertemuan masyarakat. Membuat terheran-heran dan kekaguman 

masyarakat atas bahasa langit yang dikenalkan merupakan kepuasan tersendiri bagi pejuang pemula ini. Dengan bahasa 
langit seorang organiser ingin dilihat sebagai  orang yang modern, berpendidikan dan tahu segala-galanya. Tapi 
pengalaman menunjukkan bahwa bahasa yang melangit sering tidak dipahami oleh masyarakat awam, apakagi 

masyarakat kecil yang miskin. Komunikasi lewat gambar, gerak drama, potongan kertas, foto-foto dan permainan peran 
yang sederhana lebih mudah ditangkap dan diterima oleh masyarakt. Alangkah baiknya jika komunikasi organiser 
dibumikan dan disederhanakan sehingga bahasa organiser jadi lebih komunikatif dengan masyarakat.  

 

KETRAMPILAN BERDAYA GUNA 
Meskipun seorang organiser dituntut berpengetahuan luas dan bijak, akan tetapi lebih baik lagi apabila organiser memiliki 
ketrampilan praktis yang dapat berdaya guna langsung membantu kesulitan masyarakat. Kemampuan pertukangan, 
akupuntur, ketrampilan membuat alat-alat pertanian, mengolah kompos, juru dakwah, pokoknya kemampuan yang 

berhubungan dengan kebutuhan praktis sehari-hari seringkali dibutuhkan oleh masyarakat. Kemampuan organiser untuk 
dapat memnuhi kebutuhan praktis masyarakat merupakan modal sosial yang besar untuk mendapatkan simpati dari 
komunitas masyarakat tersebut. 

 

KEBERPIHAKAN PADA YANG LEMAH 
Kata orang pandai tidak ada sesuatu yang netral di dunia ini. Setiap pemikiran, langkah dan tindakan seseorang pasti 
didorong oleh latar belakangi oleh pandangan dan kepentingan tertentu dari orang tersebut. Jadi, tidak ada yang netral 
dari tindakan kita ini. Selalu ada keberpihakan. Berpihak pada keuntungan. Berpihak pada kelompok atas, kepada 

penguasa, wakil rakyat, berpihak pada pengusaha dan seterusnya. Nah, bagi seorang organiser yang baik dituntut 
kejelasan keberpihakannya (komitment) mereka pada keadilan, kebajikan dan kebenaran. Sayangnya, kaum lemah, 
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kaum duafa dan kaum terpinggirkanlah yang sering kali menjadi korban ketidak adilan, ketidak jujuran dan ketidak 
benaran dari kelompok penindas. Oleh sebab itu wajar jika seorang organiser harus berpihak pada mereka-mereka yang 
selalu menjadi korban ketidak adilan dan kesewenang-wenangan. 

 

JANGAN LUPAKAN KAUM PEREMPUAN 
Akibat struktur sosial dan politik yang tidak adil, orang miskin dan lemah sering terlempar menjadi kaum pinggiran. Tapi 
bicara soal pinggir meminggirkan, masih ada yang lebih terpinggirkan lagi jika dibandingkan dengan kaum miskin, yaitu 
kaum perempuan. Apa benar demikian? Coba saja lihat, jika ada pertemuan warga tingkat RT, RW dan di kalurahan, 

meskipun dia datang dari komunitas miskin, tetap saja yang datang bapak yang kaum laki-laki, bukan istrinya yang 
perempuan. Dalam keluarga miskinpun, peluang untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan masyarakat tetap saja 
diwakili bapak-bapak kaum laki-lakinya. Jadi, kapan kaum perempuan mendapat peluang untuk sama-sama 

bermasyarakat dengan kaum laki-laki?  
  
Jika pendekatan terhadap perempuan dilakukan secara optimal dan membawa manfaat yang besar pada mereka, bukan 

tidak mungkin potensi perempuan akan memilik artis etrategis bagi pengorganisasian masyarakat. Apalagi jika dilihat data 
statitsik nasional menunjukkan jumlah perempuan lebih besar ketimbang kaum laki-laki, maka potensi pelibatan 
perempuan dalam berbagai aspek pembangunan masyarakat tidak boleh lagi ditinggalkan. 

 
Berdasarkan hal itu, kiranya perlu diupayakan kiat untuk melibatkan perempuan dalam ruang publik/pembangunan, yaitu 
dengan strategi ; a) mulai dengan kegiatan (entry-point) yang kecil dan menyentuh kebutuhan perempuan, b) galang 

pertemuan-pertemuan khusus kaum perempuan untuk membahas isyu-isyu yang dekat dengan kebutuhan mereka, 
misalnya soal  kesehatan reproduksi, pendidikan anak, peningkatan pendapatan keluarga, dan seterusnya, c) mulai ajak 
mereka untuk mendiskusikan hal-hal keluarga yang terkait dengan permasalah publik, d)  eksposure (berkunjung) ke lain 

desa, kampung, kota, yang tujuannya untuk meningkatkan wawasan dan kepercayaan diri mereka. 

 
MEMBANGUN PRODUK UNGGULAN 

Orang luar menyebut sebagai „best-practise‟. Best prakstis adalah out-put unggulan yang menjadi hasil kinerja 

pengorganisasian seorang organiser di suatu wilayah. Kadang di dalam masyarakat tidak hanya satu organiser, atau satu 
golongan tertentu yang melakukan kegiatan sama dengan kita semua. Misalnya saja, seorang organiser kebetulan 
mengerjakan program yang sama dengan organiser yang berasal dari institusi lain ( atau seorang anggota partai A 

kebetulan mengerjakan program yang sama dengan anggota partai B) disuatu wilayah tertentu. Contohnya adalah pihak-
pihak organiser mengerjakan kegiatan pengorganisasian atau mengelola suatu isyu atau masalah yang sama, misalnya 
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isyu pertanian, nelayan, kehutanan, buruh, dan sebagainya di suatu wilayah yang sama, lalu apa langkah yang sebaiknya 
diambil oleh organiser menghadapi situasi tersebut? 
 

Langkah pertama kiranya diupayakan supaya tidak muncul konflik diantara organiser yang ada diwilayah itu. Mungkin 
kedua belah pihak organiser ketemu dan membangun kekuatan bersama. Bergabungnya kekuatan-kekuatan pembela 
masyarakat akan semakin memperkuat posisi masyarakat menghadapi masalah. Tapi, memang hal ini agak berbeda 

dengan organiser yang berasal dari kalangan partai politik. Karena tujuan partai politik biasanya adalah untuk menarik 
calon konstituent agar tertarik pada partai politik tersebut. Nah, ketika pihak organiser suatu partai politik tertentu bertemu 

dengan organiser dari partai lain pada ruang, waktu dan wilayah yang sama. Apa yang sebaiknya dilakukan?  Jika 

organiser menghadapi situasi tersebut maka solusi yang sebaiknya dilakukan adalah sebagai berikut ;  
 

 Lakukan kajian ulang pada isyu yang sedang dikelola 

 Cari dan tentukan aspek-aspek tertentu yang belum disentuh oleh organiser dari kelompok lain 

 Cari dan temukan solusi-solusi yang lebih atraktif, praktis dan memiliki manfaat yang besar kepada masyarakat 

 Rubah dan temukan fokus isyu yang berbeda. Misalnya saja, sama-sama menggarap isyu di bidang pertanian, 

mungkin organiser bisa mencari aspek-aspek isyu yang belum tergarap oleh organiser lain, apakah isyu itu mengenai 
kebijakannya, proses produksi, dampak lingkungan, mengkampanyekan teknologi tepat guna dan sebagainya. 

 Cari dan temukan solusi sebagai yang akhirnya melahirkan produk unggulan dari program (best-practice) kita di 

masyarakat petani.  
 

Misalnya saja jika organiser dari institusi lain (partai politik lain) mengkampanyekan isyu mengenai  rendahnya harga 
gabah, mungkin kita akan berusaha untuk mengkampekan tentang isyu pertanian organik. Meskipun isyu yang diusung 
sama, tetapi aspek yang kita kaji dan kita lakukan berbeda. Isyu pertanian organik akan menjadi produk unggulan dari 

program (best-practice) pengorganisasian masyarakat yang kita lakukan. 
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TEKNIK DAN STRATEGI KAMPANYE 
 

 

Apabila komunikasi dipandang dalam arti luas, tidak hanya diartikan sebagai pertukaran berita dan pesan saja, akan 
tetapi juga kegiatan perorangan maupun institusi untuk menyampaikan pesan, tukar menukar data, fakta, ide, cerita, 
gagasan dan program dalam sistem sosial masyarakat, maka komunikasi dapat kita mengerti sebagai suatu proses 

pengumpulan, penyimpanan, pengemasan dan penyebaran informasi/data kepada masyarakat luas.  Dalam era modern 
seperti sekarang ini, komunikasi merupakan hal yang sangat penting dilakukan oleh masyarakat. Komunikasi merupakan 
proses dimana masyarakat memberikan dan mendapatkan suatu pengetahuan dan informasi yang dibutuhkan untuk 

meningkatkan kehidupannya. Komunikasi telah mengantarkan manusia ke peradaban yang maju dan modern. Banyak 
pekerjaan manusia menjadi lebih mudah, karena adanya sistem komunikasi modern sekarang ini. Akibat kemajuan 
sistem komunikasi, dunia diibartkan sebuah kampung saja. 
 

Mengingat arti penting dari komunikasi, maka sistem dan teknik berkomunikasi selalu dikembangkan oleh manusia agar 
dapat memenuhi kebutuhan manusia itu sendiri.  Sistem komunikasi yang modern sekarang ini sangat diperlukan, tidak 
saja oleh individu, tetapi juga oleh berbagai insititusi-institusi seperti Pemerintah, militer, perguruan tinggi, partai politik, 

termasuk pula organiser di masyarakat agar semua pesan, berita, tindakan yang mereka lakukan diterima dan dipahami 
oleh masyarakat (target group). Bentuk komunikasi sendiri bermacam-macam, ada yang bentuknya massif, individul, 
dialogis, top-down, partisipatif, dan masih banyak lagi. Kampanye merupakan salah satu bentuk atau jenis komunikasi 

massa. Kampanye adalah jenis komunikasi massa yang didisain dan disengaja untuk menyampaikan berita, pesan, 
informasi kepada masyarakat luas. Tujuan kampanye sendiri bermacam-macam tergantung pada siapa dan apa out put 
yang ingin dicapai. Ada yan gtujuannya adalah untuk mempengaruhi, mencari dukungan, mendidik, menyadarkan, 

mencari respon, menarik konsumen, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, tidak salah jika ketrampilan teknik dan stretagi 
kampanye penting dimiliki oleh seorang oganiser. Ada beberapa teknik kampanye yang kami paparkan dibawah ini ( ada 
pengalaman yang pernah kami lakukan dan penting kami share-kan disini), diantaranya ; 

 

MEDIA RUTIN 
Yang kami maksud dengan media rutin adalah media-media kampanye yang sejak lama kami gunakan dalam melakukan 
kampanye dalam proses pengorganisasian masyarakat yaitu dengan memproduksi ; 
 

 Poster 
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 Leaflet 

 Buletin 

 Koran desa 

 Spanduk-spanduk 

 TV Lokal 

 Koran 

 Radio 

 Aksi unjuk rasa 

 Seminar 

 Lokakarya 

 Kesenian tradisonal (wayang, ketoprak, drama, dll) 

 Pertemuan masyarakat 

 Pos informasi dan pengaduan masyarakat 

 Radio (TV) komunitas 

 Diklat-Diklat 
 

MEMBANGUN TRADE MARK 
Inti kampanye adalah bagaimana kita mengirim informasi kepada publik yang kemudian mendapat respon (dukungan, 

simpati, partisipasi) dari masyarakat luas untuk menerima, atau mendukung gagasan program kita. Kampanye dapat 
dilakukan dengan menggunakan media-media rutin seperti yang kami sebut diatas. Namun dibeberapa tempat, media-
media untuk melakukan kampanye dilakukan dengan berbagai teknik dan strategis yang bervariasi. Salah satu bentuk 

kampanye adalah bagaimana sebuah lembaga membentuk citra diri yang  spesifik, khas, dan belum dilakukan oleh orang 
lain, atau mencoba berbuat berbeda dengan orang lain. Bagaimana strategi membentuk citra diri ini yang juga kami sebut 
sebagai cara mambangun trade-mark.  

 
Dewasa ini beberapa Ornop juga mulai kampanye untuk membangun citra diri, dengan melakukan program-program 
pemberdayaan masyarakat yang sifatnya spesifik, khas, belum banyak dilakukan oleh orang lain, tetapi juga bermanfat 

bagi masyarakat luas. Model kampanye dengan membangun trade mark ini tidak hanya dilakukan oleh Ornop, di berepa 
negara hal itu juga dilakukan oleh Pemerintah atau partai politik. Sebagai contoh ; Di Brasil terdapat kota yang namanya 
Porto Alegre. Kota yang kecil ini sekarang terkenal didunia karena memiliki program yang disebut sebagai “Participatory 

Budgeting”. Participatory budgeting merupakan program untuk membangun ekonomi masyarakat dengan melibatkan 
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kalangan grass-root dalam menyusun dan membelanjakan anggaran daerah (APBD).Yang menarik, program ini diinisiasi 
oleh Partai Buruh, pimpinan Lula yang sekarang menjadi presiden Brasilia. Participatory Budgeting menjadi trade mark 
dan tema kampanye program partai buruh, yang kemudian menjadi terkenal tidak hanya di Brasilia saja, akan tetapi juga 

didunia. 
 
Contoh yang lain, di Thailand beberapa Ornop sudah mampu mempengaruhi perhatian dan dukungan masyarakat lewat 

program yang namanya “ Magic Eyes” . Magic Eyes merupakan tema kampanye untuk konsent pada isyu lingkungan 
yang sekarang menjadi trade mark kota Bangkok, karena keberhasilan menggalang dukungan masyarakat untuk peduli 
pada lingkungan.  

Termasuk kota Solo, selain sejak dulu selalu dikenal dengan mitos kota perusuh, sekarang ciri khas perusuh mulai 
berubah sejak Solo mengubah konsep pembangunan sentralistik menjadi model partisipatif. Perencanaan Pembangunan 
Partisipatif merupakan tema kampanye Pemerintah dalam meningkatkan citra dan penerimaan warga Solo. Trade mark 

Solo sebagai kota partisipatif sekarang mulai dikenal oleh kota lain di Indonesia, termasuk beberapa kota dari negara lain. 
 

DIRECT-ACTION 
Direct action merupakan kegiatan advokasi yang sering digunakan oleh Green Peace dalam mengkampanyekan isyu-isyu 
lingkungan. Misalnya isyu mengenai pembantaian ikan paus, anti limbah nuklir, dan sebagainya. Direct action merupakan 

kegiatan kampanye biasa. Yang membedakan dengan kampanye-kampanye lain adalah model yang digunakan. Intinya, 
direkt aktion merupakan kampanye yng memadukan antara advokasi dan entertainment. Direct Action biasanya dilakukan 
secara serentak, dengan memobilisir media (TV,pers, radio), seminar-seminar, lobby, wawawancara dengan stake 

holders (yang berkepentingan) menyelenggarakan diskusi-diskusi, pemasangan poster-poster, leaflet dengan 
menggerakkan para simpatisan dan aktivis lingkungan, dalam waktu yang sama, serentak dan bersamaan. 

 

Titik dan fokus yang menjadi inti kampanye adalah aktivitas-aktivitas yang mampu menarik perhatian publik, tetapi tidak 
dilakukan dengan kekerasan, misalnya dengan memasang balon ikan paus raksasa di depan gedung putih. Menghadang 
kapal-kapal pengangkut sampah nuklir ditengah laut, dan seterusnya. Aksi-aksi yang dilakukan adalah untuk menarik 

publik tetapi dengan bentuk kegiatan yang atraktif, menarik, bersifat menghibur, tetapi tidak meninggalkan substansi 
penyampaian pesan dan isi advokasinya kepada publik. 
 

CATATAN-CATATAN 
Dari beberapa masukan dan pengalaman yang selama ini kami dapat, sebuah kampanye yang baik selalu memiliki unsur 

dan dampak ; 
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 PESAN DITERIMA 

 DISEBAR LUASKAN OLEH 
PENERIMA 

 MENJADI BAHAN DISKUSI 

 DIPERDEBATKAN 

 MERUBAH PERSEPSI 

 MERUBAH PERILAKU 

 MUNCUL IDE/GAGASAN BARU 

 MUNCUL PRODUK BARU 
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TYPOLOGY PENGORGANISASIAN MASYARAKAT 
 

 
NO 

 

 
CIRI-CIRI 

 
KONVENSIONAL 

 
PROGRESIF 

 
PEMBEBASAN 

 
1 

 
Fungsi organiser 

 
Konformis/mempertahanka
n 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 
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5 Pendekatan Umum 
 

Otoriter dengan melakukan 
kontrol dari atas ke bawah  
 
secara kaku dengan 
pendekatan kekerasan 
(militeristik) 
 

Paternalistik dengan 
melakukan kontrol dari atas  
 
Ke bawah tetapi dengan cara 
yang bijak 

Humanistik dengan 
pendekatan demokratis dan  
 
kontrol oleh rakyat 

 
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/target 
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/masyarakat 
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 

 
PERCAYA – organiser 
adalah fasilitator yang 
mendorong setiap orang 
untuk mencari dan 
menemukan jawaban 
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terbaik bagi terdidik atau 
masyarakat  

masalah secara bersama-
sama 
 
 

 
9 
 

 
Siapa yang 
menentukan apa 
dan siapa yang 
harus dipelajari ? 
 

 
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 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/terdidik 
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 
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Teori-teori penting 
atau konsep-konsep 

 
- Kekuatan dan kebenaran 

dari kondisi sekarang 

 
- Pendekatan berintegrasi 

dengan pembangunan 

 
- Analisis kritis atas 

kondisi sosial 
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yang dipelajari 
 

- Sejarah nasional 
sehingga sering 
terdistorsi tentang 
kepahlawanan lokal 

- Aturan-aturan 
- Kesetiaan 
- Meskipun kadang tidak 

praktis dan kurang 
relevan tetapi tetap 
diajarkan sebab sudah 
ada sejak dulu 

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

 

- Bagaimana 
memanfaatkan pelayanan 
pemerintah  dan para 
profesional 

- Mengisi kekurangan 
- Ketrampilan praktis dan 

berjangka pendek 

masyarakat 
- Kesadaran sosial 
- Ketrampilan mengajar 

bersama, komunikasi 
dialogis, organisasi 

- Perencanaan bersama 
- Mengungkapkan sejarah 

dan konsep lokal 
- Memberdayakan 

manfaat adat/lokality 
- Mengembangkan 

metode-metode grassrot 
dan wong cilik agar 
mereka menjadi kuat dan 
mandiri  
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Aliran pengetahuan 
dan gagasan 
 

 
Sekolah 
 
 
Guru 
 
 
Murid/terdidik/masyarakat 
(saty arah) 
 

 
Sekolah 
 
 
Guru 
 
 
Terdidik/masyarakat 

 
Sekolah 
 
 
Murid/Masarakat 
 
 
Terdidik 
(dua arah) 
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Ruang belajar 

 
kelas 

 
Kelas dan situasi lain yang 
terkontrol 
 

 
Kelas adalah kehidupan itu 
sendiri. Hidup adalah 
sekolah. 
 

 Bagaimana ruang    
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belajar diatur? 
 

 

 


