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Kata Pengantar 
 

 

Puji syukur kami hadiratkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta‘ala atas rahmat dan 

hidayahnya, sehingga penulis bisa menyelesaikan buku ini. Buku ini ditulis dalam 

format bahan ajar. Tujuan utama dari buku ini adalah mengilustrasikan kepada 

pembaca tentang pengaplikasian konsep-konsep sosiologi dalam menelaah proses 

perubahan sosial yang terencana. Sistematika penulisan buku mengadaptasi 

format buku sumber belajar tingkat perguruan tinggi, yang dilengkapi dengan 

soal-soal tes formatif. Dengan demikian, buku ini bisa menjadi referensi 

matakuliah yang berkaitan dengan perubahan sosial, pedesaan, serta studi 

pembangunan. Kami persembahkan buku ini kepada pembaca, khususnya 

mahasiswa yang memiliki minat mengkaji perubahan sosial dengan perspektif 

ilmu sosiologi. 

Perubahan sosial merupakan salah satu kajian ilmu sosiologi. Dinamika dalam 

proses perubahan meliputi berbagai aspek didalam masyarakat, baik itu aspek 

ekonomi, sosial, budaya, hingga politik. Dalam setiap aspek tersebut pula 

masyarakat akan mencari bentuk-bentuk keteraturan yang baru. Buku ini ditulis 

sebagai sebuah upaya diseminasi keilmuan dalam topik perubahan yang terjadi 

dalam masyarakat di tingkat desa. Deskripsi yang disajikan dalam buku ini juga 

dapat mendemonstrasikan bahwa perubahan yang direncanakan dapat 

memberikan kesempatan bagi desa untuk maju dengan modalnya sendiri. 

Telaah sosiologis yang disajikan dalam buku ini berorientasi untuk menjelaskan 

relasi antara aktor (warga desa) dengan struktur desa wisata. Desa yang selama 

ini dicitrakan sebagai tertinggal, sederhana, dan ketergantungan, rupanya bisa di 

bangun dengan memaksimalkan potensi dari dalam desa itu sendiri. Sebagian 

pembahasan berasal dari manuskrip penelitian dan pengabdian masyarakat untuk 

membuka ruang diskusi tentang strategi-strategi pengembangan potensi wisata 

didalam desa secara partisipatif. Studi kasus mengenai perubahan sosial yang 

dalam buku ini dilakukan di Desa Bantarkaret, Kecamatan Nanggung, Kabupaten 

Bogor. Desa ini memiliki keunikan sebagai lokasi dari aktifitas penambangan 
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emas. Warga desa sendiri ikut terlibat dan mendapatkan limpahan ekonomi dari 

aktifitas tersebut. Angin perubahan mulai berhembus di tahun 2015, seiring 

dengan menipisnya cadangan emas. Penertiban penambangan liar demi keamanan 

warga secara tidak langsung juga turun mempengaruhi ekonomi desa. Warga 

desa yang selama ini menikmati limpahan ekonomi dari aktifitas tersebut kini 

harus menerima kenyataan bahwa mereka berada dalam sebuah proses perubahan 

yang genting. 

Proses perubahan sosial yang tengah berlangsung bersifat terencana. Perubahan 

tersebut tidak dipicu oleh faktor-faktor yang berada diluar kendali dan tidak 

terprediksi. Bentuk dari perubahan tersebut adalah upaya dari beberapa 

pemangku kepentingan penting bagi desa yang hendak mengembangkan potensi 

wisata sebagai solusi dari ketergantungan ekonomi desa pada sektor tambang 

emas. Sehingga, warga Desa Bantarkaret juga perlu mempersiapkan diri 

menghadapi perubahan ini agar mereka bisa terlibat dalam aktifitas usaha 

pariwisata yang berlokasi didalam desanya sendiri.  

Konten dari buku ini sebagiannya berasal dari manuskrip penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat yang dikerjakan tim penulis di desa Bantarkaret 

dalam dua tahun terakhir. Pembahasan tentang kegiatan peningkatan kapasitas 

desa untuk mengembangkan potensi wisata menjadi contoh kasus yang dibahas di 

bagian akhir buku ini. Sebelum sampai pada pembahasan tersebut, pembaca dapat 

menyimak pengantar teoritik dan konsep-konsep tentang evaluasi program 

pembanguna.  

Sebagai penutup, tim penulis menyampaikan apresiasi kepada Fakultas Ilmu 

Sosial Universitas Negeri Jakarta yang telah memprakarsai penulisan buku ajar 

ini melalui skema Hibah Buku Ajar UNJ 2019. Kami juga menyampaikan 

penghargaan kami kepada pihak-pihak yang telah berkontribusi dalam penerbitan 

buku ini. Alhamdulillah. 

Jakarta, April 2020 

Tim Penulis 
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TUJUAN INSTRUKSIONAL 

Bab ini membahas konsep perubahan sosial. Pembahasannya diawali dengan 

pengertian perubahan sosial, dan berlanjut pada konsepsi perubahan sosial dalam 

masyarakat. Setelah memahami definisi perubahan sosial dan konsepsinya, diskusi 

kemudian dilanjutkan pada teori-teori dasar terjadinya perubahan sosial. Pada bab ini 

juga dibahas tentang jenis perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat, perubahan 

yang terencana dan perubahan yang tidak terencana hingga dampak perubahan sosial 

terhadap masyarakat. Selain itu, bab ini juga membahas tentang bagaimana 

globalisasi memberikan pengaruh kepada perubahan sosial. Sehingga pokok-pokok 

bahasan dalam bab ini diharapkan dapat menjadi gambaran dasar para pembaca 

khususnya mahasiswa untuk memahami konsep perubahan sosial yang terjadi dalam 

masyarakat.  

ALUR PEMBAHASAN 
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Bab 1 
Konsep Dasar Perubahan Sosial 

 
1.1. Konsepsi Perubahan Sosial 

Sosiologi merupakan sebuah upaya untuk memahami perubahan-

perubahan yang ada. Para pemikir sosiologi seperti Emile Durkheim, Karl Marx, 

Max Weber, dan masih banyak lagi berusaha untuk memahami transformasi 

besar yang ada di sekitar mereka yang pada akhirnya melahirkan dunia modern 

yakni urbanisasi dan industrialisasi. Pemikiran-pemikiran mereka 

menggambarkan bahwa pada dasarnya perubahan sosial bisa dipahami. 

Perubahan sosial merupakan sebuah kajian yang selalu hadir dalam 

sosiologi. Kehidupan masyarakat yang dinamis menjadikan perubahan adalah hal 

yang biasa terjadi. Permasalahan sosial yang muncul di dalam masyarakat 

merupakan konsekuensi dari perubahan sosial yang terjadi. Studi mengenai 

perubahan sosial dalam sosiologi memiliki dua komponen yakni makrososiologi 

dan mikrososiologi. Komponen makro dalam studi perubahan sosial meliputi 

proses perubahan yang berskala besar seperti masyarakat secara luas dan 

memiliki jangka waktu yang panjang sedangkan komponen mikro meliputi ruang 

lingkup yang lebih sempit dan terbatas. 

1.1.1. Pengertian Perubahan Sosial 

Perubahan sosial adalah perubahan suatu kondisi yang terjadi dalam 

masyarakat.Oleh karena masyarakat pada dasarnya bersifat dinamis, maka 

perubahan tentu saja akan membawa dampak yang cukup signifikan di dalam 

masyarakat. Perubahan sosial pada dasarnya akan terjadi secara terus-

menerus.  Hal tersebut disebabkan oleh beberapa hal seperti perubahan pada 

kondisi geografis, perubahan stuktur di dalam masyarakat, perubahan 

peralatan budaya, perubahan perilaku masyarakat, perubahan ekonomi dan 

masih banyak lagi.  

Talcott Parsons menyatakan bahwa pada dasarnya masyarakat akan 

mengalami perkembangan menuju masyarakat yang transisional. Menurut 

pandangannya, perubahan sosial merupakan usaha untuk menemukan dan 

menyediakan solusi dari berbagai masalah yang dihadapi secara bijaksana. 

Perubahan sosial dapat diartikan sebagai adanya suatu perubahan dari gejala 
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sosial yang ada pada masyarakat, baik yang bersifat individual maupun yang 

lebih kompleks.
1
  

Perubahan sosial tidak bisa dilepaskan dari hubungan yang melibatkan 

individu, kelompok, serta budaya yang melingkupi suatu masyarakat tertentu. 

Karena hal tersebut pada akhirnya mempengaruhi semuanya, termasuk 

perilaku sosial dan tatanan sosial yang ada. Sehingga secara sederhana 

perubahan sosial dapat kita definisikan sebagai proses perubahan atau 

pergeseran dari sikap dan perilaku yang menjadi karakter sebuah kelompok 

sosial.
2
  

Perubahan sosial di dalam masyarakat adalah sesuatu yang tidak dapat 

dihindari karena kondisi masyarakat tidak ada yang statis atau tetap pada 

jangka waktu yang terlalu lama karena perubahan akan terjadi secara terus 

menerus.  Oleh karena itu, masyarakat dipastikan akan selalu mengalami 

perubahan. Baik masyarakat desa maupun perkotaan akan mengalami 

perubahan. Perubahan itu dapat berupa kemajuan atau justru sebaliknya 

berupa kemunduran.  

Seperti telah disebutkan dalam paragraf sebelumnya bahwa kondisi 

geografis, perkembangan peralatan budaya, perubahan perilaku masyarakat 

hingga perubahan struktur sosial akan membawa dampak bagi masyarakat 

yang tinggal disekitarnya. Salah satu contohnya adalah masyarakat Bantar 

Karet, di Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Terhentinya 

aktifitas penambangan telah mengakibatkan terjadinya perubahan sosial 

didalamnya. Masyarakat Bantar Karet, yang awalnya secara ekonomi telah 

tercukupi dengan membuka usaha di dalam desanya, kini banyak yang 

berduyun-duyun keluar desa untuk mencari pekerjaan yang lain karena 

aktifitas penambangan yang telah berhenti tersebut. 

Berikut ini adalah beberapa tokoh yang mengemukakan pendapat 

mengenai definisi perubahan sosial : 

a) Emile Durkheim : Meskipun tidak secara spesifik mendefinisikan 

perubahan sosial dalam karyanya, Durkheim menggambarkan bahwa 

perubahan sosial merupakan hasil dari interaksi manusia dengan 

                                                 
1 Bagja Waluyo.2007. Sosiologi: Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat. Setia Purna Inves. 
Bandung. Hlm. 2. 
2 Greenwood, Jeremy dan Nezih Guner, Social Change dalam IZA Discussion Papers, No. 3485. Bonn: 

IZA.  
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sesamanya, manusia dengan lingkungannya, serta  faktor tinggi-rendahnya 

jumlah penduduk, yang pada akhirnya mengubah keadaan dari kondisi 

tradisional yang diikat solidaritas mekanik ke dalam kondisi masyarakat 

modern yang diikat solidaritas organistik.3 

b) John Lewis Gilin dan John Phillip Gillin: Perubahan sosial adalah bagian 

dari cara hidup yang dapat diterima masyarakat sebagai hasil dari adanya 

perubahan kondisi alam, kebudayaan, struktur penduduk, keyakinan, 

maupun karena peleburan dan penemuan baru didalam suatu masyarakat.4 

c) Mac Iver : Perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi dalam 

hubungan sosial baik antara individu maupun kelompok serta merupakan 

perubahan yang terjadi karena adanya transformasi keseimbangan dalam 

hubungan sosial.5 

Sehingga dapat kita simpulkan bahwa perubahan sosial mengacu pada 

modifikasi yang terjadi pada pola hidup manusia, tidak dapat terhindarkan 

dan terjadi dimana-mana serta bersifat universal. 

1.1.2. Karakteristik Perubahan Sosial 

Anele dalam jurnalnya Social Change and Social Problems in 

Nigeria  (1999) dan Idrani dalam Textbook of Sociology for Nurses  (1998) 

memberikan beberapa gambaran karakteristik dari perubahan sosial;  

a) Perubahan sosial tidak dapat terhindarkan 

Perubahan sosial akan tetap terjadi dan tidak dapat dihindari. Proses 

perubahan sosial bisa saja tidak terlihat dan bisa juga merupakan proses 

kumulatif. Sebuah proses perubahan sosial bisa saja tidak terasa meskipun 

sebenarnya selalu terjadi. 

b) Perubahan sosial terjadi di berbagai tempat. 

Perubahan sosial terjadi dalam setiap masyarakat. Tidak ada kondisi 

masyarakat yang statis dan tidak berubah. Semua lapisan dan jenis 

masyarakat rentan terhadap perubahan sosial. Perubahan sosial merupakan 

                                                 
3 Edward A. Tiryakian. 2016. For Durkheim: Essay in Historical and Culture Sociology,. Routledge. 

London. Hlm. 63. 
4 Gillin, John Lewis dan John Philip Gillin. 1948. Cultural Sociology. The Macmillian Company. New 

York. Hlm.279.  
5 MacIver, Robert M. 1937. Society: A Textbook of Sociology. Farrar & Rinehart, Inc. California. Hlm. 

272.  
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fenomena universal yang terjadi dimana saja menyebar dari segi jarak dan 

juga waktu.  

c) Perubahan sosial terjadi pada berbagai tingkatan masyarakat. 

Perubahan sosial terjadi baik pada tingkat mikro maupun makro. Poinnya 

adalah ketika perubahan sosial seringkali diasumsikan pada perubahan yang 

terasa pada fenomena sosial, kita juga harus mengkaji bahwa perubahan 

kecil pada hubungan minor dan grup kecil juga dapat signifikan, terutama 

pada masyarakat plural. 

d) Perubahan sosial bersifat menular. 

Perubahan pada satu area atau aspek sosial dapat membawa dampak 

pengaruh pada area lain. Sehingga dapat dikatakan bahwa perubahan sosial 

bersifat menular seperti infeksi penyakit. Jika satu daerah mengalami 

perubahan sosial karena faktor tertentu, secara otomatis daerah yang ada 

disekitarnya akan turun merasakan dampaknya. 

e) Perubahan sosial memiliki laju perubahan. 

Perubahan sosial memiliki laju kecepatan perubahan tertentu, bisa terjadi 

secara lambat atau disebut dengan evolusi dan bisa terjadi secara cepat atau 

revolusi. 

1.1.3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perubahan Sosial 

Perubahan sosial merupakan kondisi yang tidak dapat dihindarkan 

karena masyarakat akan mengalami perubahan sosial baik secara lambat 

maupun secara cepat. Perubahan sosial yang lambat pada umumnya akan lebih 

mudah diterima oleh masyarakat dibandingkan perubahan sosial yang terjadi 

secara cepat karena perubahan sosial yang terjadi secara cepat akan 

menimbulkan disorganisasi yang disebabkan masyarakat memerlukan waktu 

untuk melakukan penyesuaian. Tidak dapat dipungkiri bahwa nilai di dalam 

masyarakat akan mengalami pergeseran ketika terjadi perubahan struktur dan 

fungsi sosial. Meskipun perlawanan akan selalu datang dari kelompok-

kelompok didalam masyarakat yang masih berpegang teguh pada nilai-nilai 

yang lama, pada akhirnya akan terjadi kesinambungan sehingga dapat diterima 

oleh masyarakat.  

Beberapa faktor telah diidentifikasi oleh ilmuwan sosial sebagai 

pemicu dan stimulus perubahan sosial dan budaya termasuk di dalamnya 
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interaksi kompleks dari lingkungan, teknologi, budaya, kepribadian, politik, 

ekonomi, agama, ideologi, perubahan populasi dll. Sehingga tidak ada faktor 

tunggal yang menyebabkan perubahan dalam masyarakat sebagaimana 

menurut Parsons, ―tidak ada klaim bahwa perubahan sosial ditentukan oleh 

ketertarikan ekonomi, ide, kepribadian dari individu tertentu, kondisi 

geografis, dll.‖ Berikut beberapa faktor yang mendorong dan menyebabkan 

perubahan sosial di dalam masyarakat;6 

1. Sumber daya Lingkungan.  

Eksploitasi sumber daya alam dari lingkungan sosial. Seperti; 

penambangan pasir, penambahan batuan dan mineral akan menggerakkan 

perubahan dalam masyarakat.  

2. Teknologi.  

Perkembangan teknologi menjadi salah satu faktor penting yang 

menbggerakkan perubahan sosial dimasyarakat. Misalnya, teknologi 

dalam berkomunikasi dewasa ini telah menjadi bagian yang tidak bisa 

dipisahkan dari masyarakat. 

3. Populasi.  

Bertambah dan berkurangnya suatu populasi di dalam masyarakat akan 

mendorong terjadinya perubahan sosial. 

4. Isolasi dan Kontak.  

Masyarakat yang terisolasi akan memiliki laju perubahan yang lebih 

lambat dibandingkan dengan yang memiliki akses dan kontak dengan 

dunia luar. 

5. Kebutuhan Manusia.  

Kurangnya pemenuhan kebutuhan dalam masyarakat akan mendorong 

kenaikan kebutuhan tertentu yang menyebabkan perubahan di dalam 

masyarakat.  

6. Ideologi, Kepemimpinan, dan Pergerakan Sosial.  

Pergerakan sosial dengan diimbangi ideologi yang kuat serta didukung 

dengan pemimpin yang mumpuni dapat memobilisasi masa dan membawa 

perubahan sosial dalam masyarakat. 

                                                 
6 Stephen, Ekpenyong. 1993. Elements of Sociology. African Heritage Research & Publication. Lagos. 

Hlm. 191. 
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7. Perilaku dan Nilai.  

Perilaku dan nilai yang dianut oleh anggota masyarakat dapat mendorong 

perubahan. Namun disisi lain, ikatan tradisi dapat juga mencegah 

perubahan sosial. 

Namun ada pula faktor-faktor yang menghambat terjadinya perubahan sosial, 

antara lain; 

a) Rendahnya pengetahuan masyarakat 

Perkembangan ilmu pengetahuan pada suatu wilayah tertentu memiliki 

peran penting dalam proses perubahan sosial. Semakin tinggi pengetahuan 

masyarakat maka akan semakin cepat dalam merespon perubahan, begitu 

sebaliknya semakin rendahnya pengetahuan masyarakat maka laju 

perubahan sosial pun akan semakin lambat. 

b) Adat-istiadat dan nilai-nilai adat 

Masyarakat yang masih memegang teguh adat istiadat dan nilai-nilai 

adatnya cenderung memiliki pemikiran yang rigid terhadap sebuah 

perubahan.  

c)  Sikap Defensif 

Masyarakat yang telah membetengi diri atau bersikap defensif terhadap hal-

hal baru juga merupakan salah satu faktor penghambat terjadinya 

perubahan sosial. 

d) Hambatan ideologis 

Perubahan dalam suatu masyarakat akan terhambat jika perubahan tersebut 

berbenturan dengan ideologi yang diyakini masyarakat tersebut. 

1.1.4. Proses Perubahan Sosial 

Perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat tidak terjadi begitu 

saja. Tentu saja perubahan-perubahan tersebut telah melewati sebuah proses 

sehingga dapat diterima dan menyatu dengan masyarakat. Mekanisme 

perubahan sosial pada dasarnya terjadi sebagai berikut;  

Evolusi, proses ini berasumsi bahwa pada dasarnya kehidupan 

manusia dan laju perkembangan ditandai dengan adanya pertumbuhan. Dapat 

dikatakan secara sederhana perubahan secara evolusi ini merupakan proses 

yang alami. Contohnya seperti dari bentuk masyarakat yang tradisional ke 

masyarakat modern. Teori Evolusi memandang perubahan sosial sebagai 
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proses progress dan linier sehingga cenderung hanya melihat perkembangan 

dan masyarakat terkini yang mencapai tingkatan tertinggi Teori tentang 

perubahan secara evolusi ini digagas pertama kali oleh Charles Darwin. 

Kemudian dilanjutkan oleh Auguste Comte. Comte yang menggunakan 

pendekatan teori evolusi. Ide evolusinya adalah perubahan dan perkembangan 

dari tahap militer (primitive) menjadi modern.7 Contoh proses evolusi dalam 

perubahan sosial terjadi pada masyarakat suku Baduy luar yang terjadi secara 

lambat dan bertahap, misalnya saja dari cara berpakaian. Berangsur-angsur 

anak perempuan pada suku Baduy luar mulai menggunakan  celana jeans dan 

kaos, yang awalnya selalu mengenakan batik.  

Difusi, merupakan proses perubahan sosial yang melibatkan unsur-

unsur budaya didalamnya, terjadi penyebaran nilai-nilai budaya antara 

individu satu dengan individu lainnya, atau bahkan dari masyarakat satu 

dengan yang lainnya. Dengan demikian, pada akhirnya menyebabkan 

terjadinya perubahan didalam masyarakat tersebut. Seperti halnya perubahan 

sosial yang terjadi pada masyarakat Jawa pada saat wali sanga masuk untuk 

menyebarkan agama Islam.  

Akulturasi, merupakan proses perubahan yang melibatkan dua peran 

masyarakat yang saling berinteraksi satu sama lain dengan perbedaan budaya, 

nilai-nilai, perilaku, dan struktur sosial yang mereka miliki. Sehingga pada 

akhirnya terjadi penyatuan yang memusat menuju arah homogenitas.  

Asimilasi, merupakan proses perubahan sosial yang terjadi karena 

adanya dua masyarakat yang berbeda, yang satu memiliki kekuasaan yang 

lemah yang lain memiliki kekuasaan yang kuat yang saling melakukan 

interaksi sosial. Lambat laun, masyarakat dengan kekuasaan yang lemah akan 

kehilangan otonominya dan akhirnya menyatu dengan masyarakat yang 

memiliki kekuasaan lebih kuat. 

 

1.2. Teori Perubahan Sosial 

Perubahan sosial telah menjadi topik yang sejak awal diperbincangkan 

dalam sosiologi. Para sosiolog bereaksi terhadap perubahan sosial melalui teori-

teori yang mereka kemukakan. Mereka meyakini bahwa masyarakat mengalami 

                                                 
7
 Anele K.A. 1999. Social Change and Social Problems in Nigeria. Springhold. Port Harcourt. 

Hlm.11. 
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perubahan, baik mengalami evolusi maupun revolusi, karena secara umum 

masyarakat tumbuh dan semakin mampu mengatasi masalah-masalahnya.  

Perubahan sosial diyakini muncul dan sama tuanya dengan munculnya 

masyarakat dan komunitas sosial. Sebagaimana masyarakat berubah sepanjang 

waktu, maka beberapa ilmuwan dan filsuf sosial mengemukakan penjelasan 

teoritis dari perubahan dalam masyarakat.8 

Tokoh pioneer dalam teori perubahan sosial adalah Karl Marx, Max 

Weber, dan Emile Durkheim. Ketiga tokoh tersebut merupakan peletak dasar 

teori dalam sosiologi, salah satunya dalam konteks perubahan sosial. Karl Marx, 

Max Weber dan Emile Durkheim mencoba memahami fenomena sosial yang 

terjadi pada zamannya yang sedang beralih dari struktur agraris ke industri. 

Pemikiran mereka banyak dipengaruhi oleh kondisi yang tengah 

berlansung pada zaman itu. Zaman saat Eropa Barat didominasi oleh sistem 

feodalisme elit yang merupakan dampak dari perkembangan kapitalis. Namun 

kemudian terjadi perubahan dengan munculnya kesadaran atas dominasi 

feodalisme yang menghambat perkembangan kelas menengah ke bawah. 

Bangkitnya kelas menengah mewarnai sebuah proses perubahan jangka panjang, 

seperti tumbuhnya kapitalisme, perubahan sosial dan politik, meningkatnya 

individualisme, serta lahirnya ilmu pengetahuan modern. Dua revolusi penting 

pada abad ke-18 yang membawa perubahan sosial besar  ialah revolusi Industri, 

dan revolusi Perancis.9 

Gejolak sosial dan politik yang terjadi pada zaman itu telah berhasil 

menggoncang masyarakat Eropa dan menggoyahkan tatanan sosial yang sudah 

ada. Sehingga para sosiolog dan filsuf sosial berbondong-bondong mengajukan 

beberapa teori yang dapat digunakan untuk menjelaskan perubahan sosial yang 

terjadi dalam masyarakat. Berikut ini adalah teori-teori perubahan sosial yang 

ada dan berkembang di masyarakat.  

                                                 
8
 Jack, Jackson T.C.B dan Theophilus C. Akujobi. 2017. Social Change and Social Problem dalam 

Jurnal Major Themes in Sociology: An Introductory Text.: Mase Perfect Prints. Benin City. Hlm. 

491-526.  
9 Laeyendecker, Leonardus. 1983. Tata, perubahan dan ketimpangan: suatu pengantar sejarah 
sosiologi. Gramedia. Jakarta. Hlm. 11-43. 
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1.2.1. Teori Evolusi 

Teori Evolusi merupakan sebuah paham yang memandang perubahan 

sosial sebagai proses kemajuan dan besifat linier sehingga teori evolusi 

cenderung hanya melihat perkembangan yang terjadi di dalam masyarakat 

serta  hanya melihat masyarakat terkini yang telah mencapai tingkatan 

tertinggi. Perubahan yang terjadi dianggap natural, tidak terhindarkan, dan 

terus bergerak ke arah tertentu. Konsep evolusi yang dikenal sebagai evolusi 

sosial mengasumsikan bahwa semua fenomena organik, anorganik, dan 

superorganik mengalami hukum alam yang sama.
10

 

Darwinisme sosial adalah tokoh-tokoh sosiologi yang menggunakan 

pendekatan ini dalam studi perubahan sosial. Berikut tokoh yang 

menggunakan sudut pandang teori evolusi; 

a. Auguste Comte 

Auguste Comte merupakan bapak sosiologi yang berasal dari Prancis. 

Comte dikenal sebagai orang yang memperkenalkan sosiologi sebagai 

bidang ilmu, ia juga merupakan ahli filsafat positivisme. Salah satu karya 

besarnya dalam bidang sosiologi adalah pandangannya tentang evolusi 

kemanusiaan yang merupakan sebuah topik yang cukup menarik publik.  

Comte berusaha mengemukakan pandangannya tentang bagaimana 

mengatur kembali sebuah masyarakat dengan tujuan reorganisasi 

masyarakat. Auguste Comte yang menggunakan pendekatan teori evolusi 

atau ia sebut dengan hukum tiga tahap. Menurutnya, sebuah hukum dalam 

sosiologi haruslah dinamis, Comte menganggap hukum tiga tahap ini 

merupakan cara terbaik untuk mendeskripsikan perkembangan manusia di 

dalam masyarakat. Ia berpandangan bahwa pada dasarnya pikiran, 

pengetahuan, dan masyarakat dibentuk dalam tiga tahapan yang berturut-

turut; teologikal, metafisik, dan positivis. 

Tahap teologis merupakan sebuah titik awal yang diperlukan dalam 

perkembangan pikiran manusia. Dalam tahap ini, pikiran manusia mulai 

melakukan pencarian sebab-sebab dari sebuah fenomena yang terjadi 

                                                 
10

 Afonja Simi and Pearce Olu, 1984, Social Change in Nigeria. Essex, Longman, dalam Jack, Jackson 

T.C.B dan Theophilus C. Akujobi. 2017. Social Change and Social Problem dalam Jurnal Major 

Themes in Sociology: An Introductory Text.: Mase Perfect Prints. Benin City. Hlm. 491-526.  
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disekitarnya. Manusia menghubungkan semua kejadian alam pada 

kekuatan supernatural, seperti Tuhan.  

Tahap kedua adalah tahap metafisis yang merupakan modifikasi 

sederhana dari tahapan teologis karena masih mempertanyakan hal yang 

sama. Meskipun jawabannya sudah mengalami perkembangan, bukan lagi 

dihubungkan pada kekuatan supernatural tetapi digantikan dengan entitas 

abstrak. Tahapan metafisik dikarakteristikan dengan pemikiran abstrak, 

namun menggunakan logika dan filosofi untuk menjelaskan berbagai 

fenomena yang terjadi. 

Tahapan terakhir adalah tahap positivistik, dalam tahap ini pikiran 

manusia berhenti mencari sebab-sebab utama dari sebuah fenomena, tetapi 

mulai membatasi diri dengan hukum-hukum yang mengaturnya. Gagasan 

tentang entitas yang abstrak pada tahap sebelumnya sudah digantikan 

dengan yang relatif. Tahap positivistik menggunakan ilmu dan 

penerapannya sebagai bahan dan standar dari semua penjelasan.  

Berdasarkan hal tersebut, Comte mengkategorikan masyarakat 

menjadi tradisional dan modern. Ide evolusinya adalah perubahan dan 

perkembangan dari tahap militer menjadi modern. Tahap teologis 

merupakan tahap militer atau primitif, tahap metafisik merupakan tahapan 

yang mengedepankan aturan hukum, dan tahap positivistik adalah tahapan 

yang mulai menggapai industri.  
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b. Max Weber 

Salah satu tokoh dalam perubahan sosial adalah Max Weber yang 

juga merupakan salah satu peletak dasar-dasar sosiologi. Weber dapat 

dikategorikan sebagai tokoh perubahan sosial dalam teori evolusi. Pada 

dasarnya yang menjadi corak khas dari pemikiran Max Weber adalah 

analisisnya tentang individu dan masyarakat yang selalu menghadirkan 

makna pada setiap tindakan sosial yang mereka lakukan. Pandangan 

Weber terhadap nomena dan fenomena sosial tersebut ia jabarkan dalam 

beberapa tahapan pemikiran yang ia sebut dengan tindakan rasional.  

Pemikiran Weber banyak dipengaruhi oleh kondisi yang tengah 

berlansung pada zaman itu. Zaman saat Eropa Barat didominasi oleh 

sistem feodalisme elit yang merupakan dampak dari perkembangan 

kapitalis. Namun kemudian terjadi perubahan dengan munculnya 

kesadaran atas dominasi feodalisme yang menghambat perkembangan 

kelas menengah ke bawah. Bangkitnya kelas menengah mewarnai sebuah 

proses perubahan jangka panjang, seperti tumbuhnya kapitalisme, 

perubahan sosial dan politik, meningkatnya individualisme, serta lahirnya 

ilmu pengetahuan modern. Dua revolusi penting pada abad ke-18, ialah 

revolusi Industri, dan revolusi Perancis.
11

  

Gejolak sosial dan politik yang terjadi pada zaman itu telah 

berhasil menggoncang masyarakat Eropa dan menggoyahkan tatanan 

sosial yang sudah ada. Sehingga memunculkan pemikiran Max Weber 

tentang masyarakat, perubahan sosial, serta konflik sosial. Pemikiran Max 

Weber yang memiliki pengaruh dalam teori perubahan sosial adalah 

tahapan-tahapan rasionalisme yang ia jabarkan ke dalam empat bentuk 

tindakan. 

Konsepnya tentang rasionalisme dianggap telah melahirkan 

masyarakat barat yang rasionalis. Ada empat tahapan rasionalitas yang ia 

sebut sebagai tindakan berdasarkan penggolongan Max Weber, yakni 

                                                 
11 Laeyendecker, Leonardus. Opcit. Hlm. 11-43. 
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traditional rationality, affective rationality, instrumentally rational, value 

oriented rational. 

a. Rasionalitas Tradisional 

Tindakan ini merupakan tindakan yang tidak rasional. 

Tindakan yang berupa kebiasaan atau sudah menjadi rutinitas bukan 

sebuiah tindakan yang dilakukan atas pertimbangan yang rasional. 

Pada tahap tindakan ini, seseorang melakukan tindakan berdasarkan 

kebiasaan yang telah berlaku dalam masyarakat tanpa memiliki alasan 

dan tujuan yang jelas dalam melakukan tindakan tersebut. misalnya 

saja selametan kenduri yang dilakukan setiap satu Muharram. Menurut 

kacamata Weber, tindakan ini tidak rasional, karena tidak adanya 

tujuan yang diperhitungkan secara objektif. Dapat dikatakan bahwa 

tindakan ini merupakan kebiasaan tanpa sadar yang sudah turun 

temurun di dalam masyarakat.  

b. Rasionalitas Afektif 

Tindakan rasional afektif merupakan tindakan yang dilakukan 

oleh sekelompok masyarakat sebagai cara untuk memenuhi kepuasaan 

emosional. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pada tahap ini 

tindakannya ditandai dengan emosi yang mendominasi tanpa sadar. 

Seperti halnya seorang yang sedang mengalami jatuh cinta, takut, 

marah, yang tanpa mereka sadari mengungkapkan perasaannya tanpa 

memikirkannya terlebih dahulu. Hal tersebut dapat dikatakan sebagai 

tindakan afektif. Maka itu rasionalitas tipe ini tidak perlu adanya 

pertimbangan logis, ataupun ideologi. Karena bersifat spontan dan 

tanpa adanya pertimbangan logis, biasanya rasionalitas tipe ini tidak 

memiliki tujuan yang jelas dan pasti.  

c. Rasional Instrumental 

Tindakan Rasional instrumental adalah tindakan yang 

dilakukan seseorang dengan mempertimbangkan keselarasan antara 

cara dengan tujuan yang akan dicapai. Tindakan ini diambil 

berdasarkan kemampuan individu atau masyarakat untuk mencapai 

tujuan tertentu. Misalnya saja ketika seseorang ingin mendapatkan 

nilai yang tinggi, maka dia akan lebih memilih belajar daripada pergi 

bermain. Terlihat bahwa orang tersebut telah menentukan pilihan 
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secara sadar serta memiliki tujuan yang jelas yakni mendapatkan nilai 

yang tinggi. Hal tersebut dapat dikatakan rasional dan dilakukan secara 

objektif karena telah mempertimbangkan manfaat dan konsekuensinya.  

d. Rasionalitas Berorientasi Nilai 

Pada tindakan rasionalitas berorientasi nilai, individu ataupun 

masyarakat sudah memiliki kesadaran penuh bahwa setiap tindakan 

memiliki nilai, terlepas dari apapun hasilnya. Tindakan rasionalitas 

berorientasi pada nilai ini bersifat rasional dan memperhitungkan 

manfaatnya, berbeda dengan rasionalitas instrumental yang 

mengutamakan tujuan yang ingin dicapai, rasionalitas ini justru 

sebaliknya lebih mengutamakan alat untuk mencapai tujuannya. 

Rasionalitas ini lebih mengutamakan apakah tindakan yang dia 

lakukan sudah benar dalam penilaian masyarakat. Contohnya, seorang 

yang rajin belajar agar menjadi juara kelas. Belajar merupakan alat 

untuk mencapai tujuan yang dinilai benar oleh masyarakat. Sementara 

tujuannya untuk menjadi juara kelas merupakan nilai akhir yang tidak 

rasional.  

Empat tindakan rasional yang dikemukan Weber tersebut, 

merupakan sebuah mekanisme perubahan sosial. Individu maupun 

masyarakat pada umumnya mengawali sebuah tindakan dari tindakan 

sehari-hari yang Weber sebut dengan rasionalitas tradisional yang 

minim makna hingga akhirnya melakukan tindakan rasionalitas 

instrumental ataupun rasionalitas berorientasi nilai karena ketatnya 

persaingan individu ataupun masyarakat dalam pencapaian tujuan dan 

nilai.  

Berdasarkan analisis teori evolusi dilakukan menyeluruh 

sebagaimana teori ini mengamati perubahan sosial pada semua jenis 

masyarakat. Teori ini juga meilhat perubahan sosial merupakan 

perubahan yang bertahap, peningkatan, dan kumulatif, bukan 

revolusioner.
12

  

Perubahan biasanya muncul dari dalam masyarakat, bergerak 

dalam arah dan jalur tunggal dari tradisional ke modern, sederhana ke 

                                                 
12 12 Anele K.A. 1999. Social Change and Social Problems in Nigeria. Springhold. Port Harcourt. 
Hlm.11. 



 
 

 14 

kompleks, militer ke industrial, dan tindakan tanpa makna ke tindakan 

dengan pertimbangan rasional, serta homogen ke heterogen. 

Dapat ditarik garis lurus bahwa pada dasarnya dalam teori 

evolusi ini perubahan sosial merupakan sesuatu yang alami, bertahap 

dan berkelanjutan. Perubahan sosial terjadi dengan melewati tahapan 

tertentu dari yang lebih rendah ke lebih tinggi, tahapannya berurutan 

dan tidak dapat dibolak-balik karena sebuah evolusi selalu bersifat 

progresif. Jadi dalam teori ini, masyarakat akan melewati tahap 

perkembangan yang sama secara berurutan. 

1.2.2. Teori Fungsional 

Kemunculan teori fungsionalisme merupakan sebuah reaksi dari teori 

evolusi yang dikemukakan oleh Auguste Comte. Perspektif fungsionalis 

dibangun di atas model evolusi dan konsep kemajuan berkelanjutan melalui 

pergeseran keseimbangan. Tokoh yang mengembangkannya adalah Emile 

Durkheim. Teori ini menekankan bahwa perubahan sosial terjadi karena 

sistem yang stabil. Karena fungsionalisme melihat masyarakat terdiri dari 

bagian-bagian yang memiliki masing-masing fungsi namun saling 

ketergantungan untuk menjadi stabilitas sistem sosial.  

Menurut fungsionalisme, ketidakseimbangan yang terjadi dalam suatu 

masyarakat terjadi karena ketidakseimbangan sistem. Hal tersebut berarti 

sistemlah yang harus menyesuaikan diri dengan masyarakat sehingga akan 

muncul keseimbangan baru. Sehingga perubahan sosial menunjukkan 

perpindahan dari satu keadaan sosial yang stabil ke keadaan lain, misalnya 

masyarakat tradisional beralih dari nilai-nilai tradisional ke industrialisasi. 

a. Emile Durkheim 

Emile Durkheim adalah peletak dasar fungsionalisme, Durkheim bisa 

dikatakan memiliki peran penting dalam perkembangan fungsionalisme. 

Fungsionalisme merupakan suatu pendekatan yang menekankan struktur 

sebagian masyarakat berdasarkan kebutuhan masyarakat secara 

menyeluruh. Menurut teori ini, masyarakat terdiri dari bagian-bagian yang 

saling tergantung dan setiap bagian itu memiliki fungsi tertentu serta 

berperan menjaga stabilitas sistem sosial secara menyeluruh sehingga 
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cenderung mencari keseimbangan dan ekuilibrium. Jadi fungsionalisme 

menekankan pada stabilitas dan keseimbangan.  

Durkheim menggambarkan bahwa masyarakat bergerak dari 

tradisional ke tahap modern dengan adanya solidaritas mekanik dan 

organik. Solidaritas mekanik ditandai dengan homogenitas populasi, 

budaya, dan tatanan institusi dengan ‗kesadaran kolektif‘ yang kuat 

dengan penekanan untuk membentuk integrasi kelompok karena mereka 

terlibat di dalam aktifitas dan tanggung jawab yang sama. Namun 

kemudian, karena bertambahnya populasi masyarakat kemudian muncul 

kebutuhan perbedaan secara struktural dari bagian-bagian masyarakat 

yang mendorong bentuk baru solidaritas yang disebut solidaritas organik. 

Solidaritas organik cenderung membuat orang bertahan dalam aktifitas 

dan tanggung jawab yang berbeda satu sama lain, yang biasanya 

ditemukan dalam masyarakat modern. Berdasarkan hal tersebut, 

perubahan sosial menurut Durkheim adalah proses mekanis, yakni 

perubahan itu tidak diarahkan dengan cara yang disengaja melainkan 

didorong oleh perubahan cara orang berinteraksi satu sama lain, yang 

pada akhirnya hal tersebut akan merubah struktur dan sistem sosial dalam 

masyarakat.  

b. Talcott Parsons 

Talcott Parsons, merupakan bapak fungsionalisme abad 20 yang 

mengembangkan pandangan tentang sistem sosial yang melihat bahwa 

masyarakat pada kondisi alami itu stabil dan seimbang, masyarakat akan 

bergerak menuju tahap homostatis. Dalam bukunya The Social System, 

Parsons menyatakan bahwa melalui suatu proses sosialisasi, manusia 

mendapatkan stuktur kepribadian yang termasuk nilai-nilai yang diserap 

secara internal. Stabilitas sistem sosial dijaga tidak hanya lewat peraturan, 

tetapi juga dengan cara menjaga tata krama dengan cara melembagakan 

nilai yang diterimanya. Dalam karya selanjutnya Economy and Society, 

Parsons mengelaborasikan pendekatan sistem sebelumnya ke dalam bidang 

ekonomi sebagai salah satu subsistem dalam sistem sosial.  

Dalam menghadapi masalah terkait perubahan, Parsons membawa 

teori ekuilibrium, masyarakat untuk bergerak menuju pencapaian 



 
 

 16 

ekuilibrium harus memenuhi kebutuhan fungsional awal yaitu seperangkat 

fungsi yang harus dipenuhi masyarakat untuk bertahan yang biasa disebut 

dengan AGIL AGIL merupakan suatu gugusan aktifitas yang diarahkan 

untuk memenuhi satu atau lebih kebutuhan sistem.
13

  

AGIL, yakni sebuah skema analisis yang menggunakan dasar 

bahwa ide dari setiap sistem memiliki empat permasalahan fungsional: 

adaptasi terhadadap lingkungan (A), pencapaian goal bersama (G), 

integrasi bagian-bagian dari sistem (I), dan maintenance nilai-nilai yang 

dilembagakan (L).  

Menurut Parsons, agar dapat bertahan hidup, suatu sistem haruslah 

menjalankan fungsi AGIL yakni, Adaptasi, Tujuan, Pencapaian, Integrasi, 

dan Latensi yang dilakukan secara bersamaan dengan interaksi dengan 

lingkungan internal dan eksternal.  

Karena pada dasarnya fungsionalisme mewakili sudut pandang 

bahwa  semua sistem sosial memilki kecenderungan untuk berevolusi dan 

mengintegrasikan proses dan institusi. Fungsionalisme menyiratkan bahwa 

sistem sosial mirip dengan sistem organik. Proses dan institusi pada sistem 

sosial memiliki mekanisme pengaturan diri untuk menjaga kondisi stabil 

dan menjaga dari ancaman luar. Talcott Parsons tidak menyangkal unsur 

konsensus dan stablilitas nilai pada sistem sosial yang dihasilkan dari 

proses fungsional sistem yang diperhatikan. Namun dia juga 

memvisualisasikan tentang kemungkinan adanya perubahan sosial. 

Talcott Parsons memandang perubahan sosial berada pada dua 

level, pertama perubahan sosial yang muncul dari sebuah proses di dalam 

sistem sosial, kedua, proses perubahan dari sistem sosial itu sendiri. 14 

Menurut Parsons, ilmu sosial belum merumuskan teori umum perubahan 

sosial yang dapat memperhitungkan kedua aspek ini. Perubahan sosial, 

menurut Parsons, harus dipelajari pada tingkat dan waktu sejarah tertentu 

dibanding dalam bentuk umum yang berlaku secara universal untuk semua 

orang. Karenanya ada pandangan bahwa lebih mudah untuk sosiolog 

                                                 
13

 Ritzer, George dan Douglas J.Goodman. 2008. Teori Sosiologi. Yogyakarta. Kreasi Wacana. Hlm, 

257.  
 
14 Talcott Parssons, Fundalisme and Social Change 
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mempelajari proses perubahan dalam sistem sosial saja dibandingkan 

secara menyeluruh. 

1.2.3. Teori Kritis 

Teori kritis merupakan teori reaksi dari teori fungsionalisme. Menurut 

teori ini perubahan sosial muncul dari konflik dan persaingan kelas di dalam 

suatu masyarakat. Teori ini percaya bahwa konflik dan perubahan sosial 

adalah sebuah fenomena yang wajar, terjadi di berbagai tempat, dan tak 

terhindarkan. Teori ini menggunakan pendekatan dialektis pada filsafat sosial 

dan politis. Salah satu filsuf Jerman, Friedrich G.W. Hegel berpendapat bahwa 

setiap ide dan semua sejarah melewati tahap dialetis, tesis-antitesis-sintetis 

yang menjadi tesis baru dan proses ini berlangsung terus. Pemikiran Hegel ini 

kemudian dilanjutkan oleh Karl Marx dengan materialisme historisnya.  

Karl Marx melihat perubahan sosial dan sejarah bergerak menurut 

tatanan dialektis. Baginya ide hanya satu bahan dari perubahan dan bukan 

merupakan komponen utama bagi terjadinya sebuah perubahan. Keberadaan 

sosial yang menentukan kesadaran manusia, bukan sebaliknya. Menurut Marx, 

pada awalnya manusia secara alami adalah penghasil barang dan jasa untuk 

memenuhi kebutuhan dasarnya, dan kemudian sejarah telah menyaksikan 

bagaimana manusia mengembangkan berbagai mode produksi, mulai dari fase 

komunal primitif sampai dengan komunisme ilmiah. Pada setiap fase 

produksi, manusia akan masuk dalam hubungan sosial yang memiliki 

ketidaksetaraan antara pemilik modal dan buruh. Berdasarkan hal tersebut, 

perubahan sosial dibawa oleh kelas yang tereksploitasi melawan kelas yang 

berkuasa. 

Perubahan sosial dalam masyarakat menurut Marx berawal dari 

ketegangan yang terjadi karena hubungan produksi diantara kaum kapitalis 

dan kaum proletar, kekuatan material produksi dalam masyarakat berselisih 

dengan hubungan produksi yang ada. Kaum kapitalis yang menjadi kaum yang 

mendominasi membuat mereka menguasai produk dan jam kerja kaum 

proletar. Hal tersebut membuat kaum proletar menjadi teralienasi dari dirinya 

sendiri, dari orang lain dan dari barang yang diproduksinya. Kemudian 

menurut Marx, akan tiba sebuah revolusi sosial yang akan mengubah pondasi 
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ekonomi dan seluruh struktur dalam masyarakat. Oleh karena itu, Marx 

memandang perubahan sosial sebagai resolusi konflik.  

1.2.4. Teori Siklus 

Teori Siklus merupakan salah satu teori dalam perubahan sosial. 

Perubahan sosial dipandang sebagai sebuah siklus yang bisa saja naik dan 

turun, seperti halnya manusia yang dilahirkan, dewasa, menjadi tua dan 

akhirnya meninggal. Dalam teori siklus, masyarakat mengalami siklus 

pertumbuhan. Salah satu tokoh yang menjadi pelopor teori ini adalah pemikir 

Jerman bernama Oswald Spengler. Ia berpendapat bahwa masyarakat akan 

melewati semua tahapan siklus kehidupan, mulai dari tahap awal sampai tahap 

akhir. Begitu juga dengan kebudayaan yang ada di masyarakat akan muncul, 

berkembang, matang, membusuk dan kemudian menghilang.  

Setelah Spengler, ada beberapa tokoh yang mendukung teori ini seperti 

halnya Pitirim Sorokin yang menganggap bahwa sejarah berjalan terus 

menerus, meskipun tidak teratur, dan berfluktuasi. Menurutnya, budaya 

terombang-ambing seperti pendulum jam di antara dua titik pendulum jam 

berayun dengan berlalunya waktu, tetapi pada akhirnya tiba pada posisi 

semula dan melanjutkan kembali ke perjalanan sebelumnya.  

 Tokoh dalam teori siklus lainnya adalah; 

a. Ibnu Kaldhun 

Ibnu Khaldun pada awalnya tertarik dengan fenomena perubahan 

yang rapid dan cepat yang terjadi abad keempat belas di Maghreb. Pada 

peristiwa kaum Berbers, populasi asli dari Maghreb telah digusur oleh 

masuknya kaum Arab. Perubahan dan fenomena yang terkait dengannya 

dianggap sebagai perhatian utama yang berkelanjutan terlepas waktu, 

ruang, dan budaya. Hal ini menyiratkan bahwa, masyarakat seharusnya 

secara sosiologis dipahami sebagai suatu proses yang berkelanjutan dan 

bukan sistem stagnan.
15

  

Perubahan sosial menurut Ibnu Khaldun adalah suatu proses 

transformasi masyarakat dari keadaan yang sederhana ke keadaan yang 

lebih kompleks. Bagi Ibnu Kaldun perubahan keyakinan agama dan 

                                                 
15 Dhaouadi, Muhammad. 2006. The Concept of Change in the Thought of Ibn Khaldun and Western 
Classical Sociologists dalam Islam Arastirmalan Dergisi, 16. Hlm. 46. 
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kapasitas untuk dapat melestarikan kebaikan yang merupakan sifat 

bawaan manusia dan persepsi materialistis adalah sifat alamiah dari 

perubahan sosial. 

Ibnu Khaldun membawa konsep Asabiyyah, yakni perubahan 

sosial mengenai perasaan solidaritas kesadaran suatu kelompok dan 

sentiment asosiatif, kesatuan tujuan, dan kepentingan sosial, politik, dan 

ekonomi. Menurutnya masyarakat tidak bersifat statis, tetapi selalu 

berubah, dinamis, dan heterogen, memiliki kerangka nilai dan norma yang 

khas, dan menganut ideologi dan identitas secara kolektif. Ibnu Khaldun 

berpandangan bahwa sebuah bangunan kekuasaan akan menimbulkan 

anarki, dan anarki pada gilirannya akan menghancurkan peradaban. 

Sehingga konsep asabiyyah lah yang akan menentukan kemenangan dan 

keberlangsungan suatu bangsa atau negara.16 

Ibnu Khaldun mendefinisikan bagaimana perubahan sosial diawali 

oleh masyarakat yang ditempa perjuangan dan kerasnya kehidupan. 

Keinginan untuk hidup makmur akan sempurna jika ditambah Assabiyah 

karena akan membuat mereka berusaha keras mewujudkan cita-cita 

kehidupan yang lebih baik. Impian yang terwujud tersebut akan 

memunculkan peradaban baru yang diikuti kemunduran atau kekalahan 

peradaban lain. Tahapan-tahapan ini akan terus terulang lagi dan lagi. 

Konsep perulangan terus menerus ini yang kemudian dianggap sebagai 

teori siklus. 

 

1.3. Perubahan Sosial Terencana dan Tidak Terencana 

Berdasarkan faktor penyebabnya, perubahan sosial dapat dikategorikan 

kedalam dua bagian yaitu perubahan sosial terencana dan perubahan sosial tidak 

terencana.  

1.3.1. Perubahan Sosial Terencana 

Pada dasarnya ada suatu kecenderungan pada individu atau masyarakat 

secara luas bahwa mereka menginginkan adanya suatu perubahan. Tentunya 

perubahan yang diinginkan ini adalah perubahan ke arah yang lebih baik, 

                                                 
16 Fajas, Abbas S.M. 2019. Perspektif Ibnu Khaldun tentang Perubahan Sosial dalam SALAM-Jurnal 
Sosial dan Budaya Syar’I Vol.6 No.1. Hlm. 6. 
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setidaknya menurut anggota masyarakat itu sendiri. Perubahan seperti ini yang 

disebut sebagai perubahan terencana.  

Perubahan ini dilakukan secara sadar dan biasanya dalam pola rencana 

terstruktur dan bertahap serta melibatkan sebuah rencana proyek atau program 

yang sudah disusun dan disepakati bersama. Pada bentuk perubahan ini 

masyarakat memilki kontrol terhadap arah dan kecepatan perubahan yang terjadi. 

Pada bentuk perubahan sosial ini, fungsi kontrol terhadap rencana perubahan 

yang sudah disusun menjadi bagian paling penting. Hal ini dikarenakan seluruh 

anggota masyarakat harus dapat menjalankan perencanaan yang sudah disusun 

untuk bisa mendapatkan hasil sesuai yang diharapkan. Tanpa adanya kontrol 

terhadap perencanaan kemungkinan munculnya hasil-hasil yang diluar harapan 

bisa meningkat. 

Beberapa contoh dari perubahan sosial terencana adalah sebagai berikut: 

1. Implementasi rencana pembangunan lima tahunan pemerintah. 

2. Implementasi rencana pengembangan suatu perusahaan. 

3. Perubahan struktur organisasi masyarakat atau pemerintahan. 

4. Perkembangan teknologi seperti pada perkembangan teknologi telepon 

seluler, perkembangan teknologi internet. 

5. Perkembangan proses informasi dan teknologi. Perubahan komunikasi 

akibat mudahnya akses di jaman modern seperti sekarang tentu 

mengakibatkan adanya perubahan sosial yang terencana. 

1.3.2. Perubahan Sosial Tidak Terencana 

Perubahan sosial tidak terencana cenderung berjalan secara alamiah, 

spontan, dan tiba-tiba. Contoh paling sederhana dari bentuk perubahan sosial 

tidak terencana adalah perubahan sosial yang diakibatkan bencana alam 

seperti: kelaparan, kekeringan, gunung meletus, gempa bumi, dsb.  

Pada bentuk perubahan sosial yang tidak terencana, kemampuan 

penyesuaian diri atau adaptasi dari setiap anggota masyarakat menjadi faktor 

kunci. Hal ini dikarenakan kemampuan ini yang seringkali menjadi faktor 

penentu mereka untuk dapat bertahan terhadap perubahan yang terjadi. 
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Dalam fenomena perubahan sosial yang tidak terencana, hal yang pasti 

adalah kita seringkali tidak bisa menghindarinya.17 Sehingga dengan demikian 

yang bisa dilakukan adalah mengimplementasikan rencana-rencana yang 

disusun kemudian untuk menghadapi perubahan tidak terencana ini. 

Beberapa contoh kasus perubahan sosial tidak terencana adalah sebagai 

berikut:  

1. Bencana alam. Peristiwa bencana alam seperti gunung meletus, banjir, atau 

gempa bumi adalah suatu peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba dan 

spontan sehingga menyebabkan terjadinya perubahan sosial tidak 

terencana. 

2. Perubahan demografi yang diakibatkan peristiwa seperti wabah, 

kekeringan, kelaparan. Munculnya masalah sosial seperti ini memicu 

terjadinya perubahan sosial yang tidak diantisipasi oleh anggota 

masyarakat. 

3. Peperangan antar negara. Baik peperangan secara militer maupun perang 

dagang yang akhir-akhir ini sering terjadi menimbulkan dampak perubahan 

sosial bagi warga negara bersangkutan yang mungkin tidak dilibatkan 

dalam pengambilan keputusan terkait perang ini namun ikut terkena 

dampaknya. 

 

1.4. Dampak Perubahan Sosial 

Perubahan sosial merupakan sebuah kejadian yang berlangsung terus 

menerus yang tentunya akan memberikan pengaruh bagi kehidupan disekitarnya, 

baik bagi setiap individu dalam suatu masyarakat yang mengalami perubahan 

sosial maupun bagi masyarakat itu sendiri secara menyeluruh.  

Pada dasarnya dampak perubahan sosial secara umum dapat kita 

kategorikan kedalam dua bagian besar tergantung pada dampak yang dibawa 

apakah membawa ke arah yang lebih baik (dampak positif) atau justru dampak 

yang membawa ke arah yang dirasa lebih buruk (dampak negatif). Adapun 

beberapa dampak positif dan dampak negatif perubahan sosial adalah sebagai 

berikut: 

                                                 
17 Aarts, Noelle dan Ann Van Herzele, Changed Planning for Planned and Unplanned Change dalam 
Planning Theory 10(2), hlm. 146. 
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1.4.1. Dampak Positif Perubahan Sosial 

a. Munculnya nilai atau norma baru 

Perubahan-perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat dapat 

memicu muncul dan berkembangnya nilai-nilai atau norma baru dalam 

suatu masyarakat yang pada akhirnya diterima dan diterapkan oleh 

masyarakat. Sebagai contoh misalnya, bagaimana isu perjuangan 

pemerataan gender mampu menghasilkan nilai baru terhadap kaum 

perempuan. Dimana saat ini kaum perempuan dianggap memiliki posisi 

dan peluang yang sama dengan kaum laki-laki tidak lagi sebagai kaum 

belakang atau kaum dapur yang mungkin dianut orang-orang pada zaman 

dulu. 

Contoh lainnya seperti perubahan sosial yang diakibatkan oleh 

pernyataan kemerdekaan Indonesia yang mengedepankan dasar negara 

baru yakni Pancasila, yang mendorong warga negara Indonesia untuk 

dapat bersikap sesuai nilai-nilai Pancasila. Hal tersebut berbeda dengan 

kondisi saat sebelum adanya pernyataan kemerdekaan Indonesia, rakyat 

Indonesia masih kental dengan nilai-nilai kedaerahan. 

b. Muncul struktur sosial baru 

Perubahan sosial dapat memicu munculnya hubungan atau struktur 

sosial baru dalam masyarakat. Contoh yang paling dekat dalam kehidupan 

keseharian kita adalah maraknya penggunaan aplikasi angkutan berbasis 

online atau ojek online. Hal tersebut merupakan sebuah fenomena 

perubahan sosial, banyak pengemudi ojek dengan sistem lama atau yang 

biasa kita sebut sebagai ojek pangkalan mulai berganti profesi sebagai 

pengemudi ojek. Hal ini merupakan sebuah fenomena perubahan sosial 

yang terjadi dalam masyarakat. 

Fenomena ojek online ini memicu munculnya sebuah struktur 

sosial baru, para pengendara ojek bergeser dari seorang yang bekerja 

secara individu tanpa tuntutan kemudian beralih menjadi seorang yang 

terikat pada sebuah perusahaan dengan bentuk kerja sama yang lengkap 

dengan tuntutan kewajibannya. Pengemudi ojek tidak lagi bebas, tetapi 

mereka menjadi terikat dan memiliki sebuah struktur sosial baru.  

c. Meningkatnya keterbukaan, kesetaraan gender dan kebebasan beragama 
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Dampak perubahan sosial yang bisa kita rasakan dimana-mana dan 

mungkin paling terasa adalah bagaimana semakin terbuka dan dihargainya 

kesetaraan gender dan kebebasan beragama. Negara-negara di dunia 

berlomba-lomba menujukkan penghargaannya dan perhatiannya terhadap 

kesetaraan gender. Hal itu dapat dilihat dari bagaimana persentase gender 

perempuan menduduki fungsi jabatan-jabatan politis yang semakin 

meningkat. 

Kebebasan beragama juga semakin dihargai sebagai akibat dari 

perubahan-perubahan sosial. Masyarakat semakin berupaya untuk 

menjaga kebebasan beragama bagi anggotanya. Bagaimana perubahan 

sosial bergerak kearah semakin dijaminnya hak asasi manusia 

menyebabkan anggota masyarakat semakin berusaha menjaga kebebasan 

beragama sebagai salah satu aspek dalam hak asasi manusia yang harus 

diperjuangkan. 

d. Tingginya partisipasi politik 

Salah satu dampak positif lain yang muncul akibat adanya 

perubahan sosial adalah meningkatnya partisipasi politik masyarakat. 

Salah satu perubahan sosial yang mungkin sampai saat ini paling terasa 

terkait aspek politik di Indonesia adalah bagaimana reformasi 98 mampu 

menggulingkan rezim Orde Baru di Indonesia. Perubahan sosial yang 

terjadi ini mampu membuka mata rakyat Indonesia untuk tetap menjaga 

partisipasi politik mereka. Rakyat Indonesia tidak lagi mau terlena dan 

membiarkan kepentingan dan kebutuhan politisnya ditunggangi pihak 

yang tidak bertanggung jawab. 

Dukungan negara terhadap partisipasi politik ini juga dapat kita 

lihat pada penyelenggaraan pemilihan umum di negara ini yang dijadikan 

sebagai sebuah hari libur nasional. Perubahan ini juga semakin 

mendorong sebuah peningkatan partisipasi politik warga negara Indonesia 

dalam kaitannya dengan pemilihan umum, mereka dengan antusias turut 

serta memberikan hak suara mereka untuk memilih wakil mereka dalam 

struktural politik di negara ini. 

e. Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi meningkat 

Laju perubahan sosial yang berbeda dapat memicu peningkatan 

ilmu pengetahuan dan teknologi pada masyarakat. Semakin mudahnya 
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akses informasi yang ada dibandingkan dekade yang lalu menyebabkan 

laju penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi terus meningkat. 

Masyarakat dapat dengan mudah bertukar infomasi, dapat melakukan 

transfer pengetahuan dengan mudah, dan juga dapat melakukan 

kerjasama-kerjasama yang positif dengan tujuan peningkatan ilmu 

pengetahuan dan teknologi manusia dengan akses yang lebih mudah. 

Sehingga manusia akan selalu menghasilkan pengetahuan dan dasar 

pengetahuan yang akan berkembang secara eksponensial.18 

f. Terbukanya mobilisasi sosial 

Perubahan sosial juga dapat menyebabkan terbukanya mobilisasi 

sosial. Hal tersebut dapat dilihat dalam interaksi sosial yang dilakukan 

oleh individu-individu melalui berbagai media sosial untuk memperluas 

dan mempercepat mobilisasi sosial.  

Contoh positif yang terjadi adalah bagaimana arus informasi yang 

cepat dapat mempermudah dan membuka mobilisasi bantuan ke area-area 

bencana. Hal ini mungkin akan sangat jauh berbeda dengan kondisi pada 

satu dekade yang lalu. Media sosial juga memungkinkan untuk dapat 

menghubungkan orang-orang dengan lebih cepat, memobilisasi dan 

mengatur demonstrasi, serta menyiarkan protes-protes dengan lebih cepat 

dan lebih luas. 19 

1.4.1. Dampak Negatif Perubahan Sosial 

a. Disorientasi nilai dan norma 

Adanya perubahan sosial juga dapat membawa dampak terjadinya 

disorientasi nilai dan norma. Nilai-nilai dan norma yang dianut oleh 

masyarakat mengalami pergeseran dan menimbulkan kebingungan. 

Contohnya pada kasus Reformasi Demokrasi 1998. Bagi kalangan 

mahasiswa, upaya-upaya demokrasi yang membawa dampak kerusuhan 

dianggap perlu sebagai pengorbanan dalam tujuan membawa negara ke 

arah perubahan yang lebih baik. Hal ini tentu menyebabkan disorientasi 

nilai dan norma, baik pada kalangan mahasiswa sebagai pelaku utama 

                                                 
18 Williams, James.H., The Consequences of Global Social Change for Human Development dalam 
Human Resources and Their Development Voll II, EOLSS. Hlm 3 
19 Smidi, Adam dan Saif Shahin, Social Media and Social Mobilisation in the Middle East: A Survey of 
Research on the Arab Spring dalam Indian Quarterly , SAGE Publication, hlm 196. 
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ataupun masyarakat Indonesia secara luas. Kerusuhan yang terjadi 

menyebabkan disorientasi karena menganggap sebuah langkah yang 

membawa kekerasan dan kekerasan memiliki nilai-nilai dan norma positif. 

Contoh lainnya bisa kita lihat dari peristiwa serbuan militer ke 

dalam politik di Nigeria yang menyebabkan beberapa kudeta militer, hal 

tersebut membawa dampak pada budaya politik yang ditandai dengan 

ketidakstabilan politik, pelanggaran hak asasi manusia, pembunuhan 

bermotivasi politik, kecurangan dalam pemilihan umum, kecurangan dalam 

pemilihan, premanisme, ketidakamanan, dll. 20  Hal ini tentu membawa 

dampak disorientasi rakyat Nigeria terhadap nilai-nilai sosial yang selama 

ini dianut. 

b. Perubahan pola perilaku 

Perubahan sosial juga dapat menyebabkan perubahan pola perilaku 

masyarakat. Sebagaimana yang terjadi di kota-kota besar, pergeseran pola 

perilaku masyarakat yang menjadi lebih individualis dibandingkan 

masyarakat yang tinggal di pedesaan. Tingginya kesibukan dan benturan 

kepentingan antar anggota masyarakat kota, menyebabkan masyarakat kota 

lebih memprioritaskan kepentingan individu masing-masing. Jika 

berlangsung terus menerus hal tersebut tentu saja akan merubah pola 

perilaku masyarakat menjadi lebih individualis. 

c. Berkembangnya konflik sosial 

Terjadinya perubahan sosial seringkali diikuti dengan terjadinya 

konflik sosial. Konflik sosial sering terjadi diakibatkan karena adanya 

resistensi mayarakat yang berada pada sebuah sistem yang tetap terhadap 

perubahan-perubahan yang terjadi pada mereka. 

Contohnya pada bagaimana penetrasi budaya luar yang masuk ke 

dalam negara Indonesia selalu dianggap sebagai sebuah pengaruh yang 

cenderung negatif. Kelompok masyarakat Indonesia yang menentang 

budaya-budaya asing yang masuk sering kali menyebabkan terjadinya 

                                                 
20

 Akujobi, C.T dan Jack, Jackson T.C.B. 2017. Social Change and Social Problems. 

pada Major Themes in Sociology: An Introductory Text. Mase Perfect Prints. Benin City. 

Hlm.507 
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konflik sosial dengan kelompok masyarakat yang mendukung masuknya 

budaya-budaya asing.  

Misalnya kita dapat mengingat kembali sejarah perkembangan 

negara Indonesia, saat pedagang dan penyebar agama dari Eropa pertama 

kali datang ke Indonesia mendapat respon negatif serta perlawanan. 

d. Terdapatnya kesenjangan sosial 

Struktur sosial sangat dipengaruhi oleh kondisi makro ekonomi 

dan reformasi pada sektor sosial. 
21

. Seperti yang terjadi pada perubahan 

sosial transisi ekonomi di Eropa Timur dan Pecahan Uni Soviet pada 

tahun 2000an, dari sistem negara sosialis menjadi ekonomi pasar memicu 

munculnya kesenjangan sosial. Pihak-pihak yang memilki sumber daya 

lebih dan kemampuan adaptasi lebih terhadap perubahan sistem ekonomi 

ini akan mampu berkembang sercara lebih cepat di bandingkan pihak 

yang tidak memiliki keuntungan dan justru berjuang menghadapi 

tantangan baru dari sistem ekonomi pasar. 

Perubahan sosial yang diakibatkan perubahan alam seperti 

bencana juga menimbulkan munculnya kesenjangan sosial. Masyarakat 

pada daerah bencana dihadapkan pada permasalahan sosial yang cukup 

pelik sebagaimana upaya menyambung hidup mereka, upaya 

mempertahankan kehidupan mereka di tempat pengungsian dengan 

ketidakpastian suplai pasokan. Hal ini tentu akan sangat kontras dengan 

daerah maju yang jauh dari daerah bencana ini. 

e. Muncul dan berkembangnya individualisme 

Perubahan sosial yang muncul di kota-kota besar juga menimbulkan 

dampak negatif dengan berkembangnya sifat individualisme. Tuntutan 

masyarakat perkotaan akan pekerjaan yang padat, ditambah juga 

beragamnya permasalahan individu perkotaan menyebabkan sulitnya 

mempertahankan sifat-sifat gotong royong. Masyarakat perkotaan dituntut 

untuk mampu menghadapi permasalahan individunya yang kompleks 

dengan lebih cepat sehingga akan mendorong mereka untuk meninggalkan 

                                                 
21 Mikhalev, Vladimir, Inequality and Transformation of Social Structures in Transitional Economic 
dalam UNU World Institute for Development Economics Research (UNU?WIDER) : Research for 
Action 52 , Hlm. 5. 
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upaya-upaya gotong royong atau membantu sesamanya karena dirasa 

menghambat pemenuhan kebutuhan pribadi mereka. 

 

1.5. Pengaruh Globalisasi terhadap Perubahan Sosial 

1.5.1. Konsep Dasar Globalisasi 

Globalisasi merupakan sebuah proses berkelanjutan yang terus terjadi 

hingga saat ini dan tentunya akan membawa dampak tersendiri terhadap 

perubahan sosial dalam masyarakat kita. Tema globalisasi selalu menjadi 

fenomena yang selalu hangat, terus diperdebatkan, ditolak, dan dipersalahkan 

di seluruh bagian dunia, terlebih di negara-negara berkembang.22 Globalisasi 

sering dijadikan kambinghitam atas sebagian besar permasalahan sosial dan 

ekonomi di berbagai masyarakat meskipun sebenarnya permasalahan tersebut 

telah ada sejak berabad-abad sebelumnya. Padahal sebenarnya harus diakui 

bahwa globalisasi juga telah membawa berbagai dampak positif seperti 

peningkatan perdagangan dunia, peningkatan GDP, jutaan pekerjaan baru, 

serta investasi lintas negara. Tak terlepas juga pengaruh positif pada aspek 

sosial seperti peningkatan pendidikan, penurunan tingkat kematian persalinan 

dan pada anak, serta peningkatan angka persentase peran serta wanita pada 

ekonomi dan politik. 

Globalisasi biasanya merujuk pada suatu proses yang terjadi pada 

tingkat ekonomi dan bagaimana masyarakat yang berbeda-beda menjadi dekat 

dan terintegrasi. 23  Istilah globalisasi yang mencakup tidak hanya tentang 

permasalahan budaya tetapi juga politik, ekonomi, dan juga tentang tren 

merupakan salah satu topik yang cukup popular dalam masyarakat saat ini. 

Roland Robertson, professor sosiologi dari Universitas Aberden, 

adalah orang pertama yang memberikan definisi globalisasi secara cukup rinci 

sebagai, ‖pemahaman tentang dunia dan peningkatan persepsi dunia sebagai 

satu kesatuan‖. 24  Dalam tulisannya yang berjudul “The Consequences of 

Modernity”, Anthony Giddens menggunakan definisi ―intensifikasi hubungan 

                                                 
22 Khatri, Jagnish. 2015. Ten Basic Characteristics of Globalization dalam 
https://www.linkedin.com/pulse/ten-basic-characteristics-globalization-prof-jagdish-khatri. 
Hlm. 1. 
23 Nilson, Theresse. 2010. Good for Living? On the Relationship between Globalization and Life 
Expectancy, dalam World Development Vol. 38, No. 9, Hlm. 1191. 
24 Cuturela, Sandu, 2012, Globalization: Definition, Processes and Concepts dalam Revista Romana 
de Statistica-Supliment Trim IV, hlm. 138. 
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sosial di seluruh dunia, dan mencoba menghubungkan daerah yang terpisah 

jauh sedemikian rupa tetapi dapat memberikan pengaruh, sehingga dapat 

dikatakan bahwa apa yang terjadi secara lokal  terbentuk dari peristiwa yang 

terjadi bermil-mil jauhnya, dan sebaliknya‖.25 

Pada dasarnya globalisasi dapat merujuk pada suatu proses spasial-

temporer, yang membentuk dasar perubahan perhatian manusia pada sebuah 

organisasi, menghubungkan dan mengembangkan aktivitas manusia bersama 

di seluruh wilayah dan benua. Definisi globalisasi yang baik harus 

menyertakan setiap aspek berikut: ekstensi, intensitas, kecepatan, dan 

dampak.26 

Dewasa ini, globalisasi telah menjadi sebuah istilah umum untuk 

berbagai jenis proses yang melibatkan sejumlah lapisan sosial, kegiatan jual 

beli, aspek geografis politik, pertukaran dan hibridisasi, transportasi serta 

telekomunikasi. Pemahaman menyeluruh terkait globalisasi hendaknya 

merupakan sebuah proses interdisipliner27 

 

1.5.2. Sejarah Dan Karakteristik Globalisasi 

a. Sejarah Globalisasi 

Berbagai sumber yang ada menyebutkan sejarah globalisasi dimulai sejak 

pergerakan pertama manusia keluar dari Benua Afrika ke bagian lain dunia pada 

milenium ketiga sebelum masehi, atau dikatakan juga dimulai pada Jaman Axial, 

milenium pertama sebelum masehi, atau sejak Penemuan Geografis Besar, atau 

pada abad 19, atau sejak tahun 1980an. Dari semua pernyataan waktu awal mula 

proses globalisasi tersebut, masing-masing ini memiliki dasar data pendukung 

kuat. 

Sejarah globalisasi tidak terlepas dari proses perkembangan teknologi 

yang digunakan manusia dan juga bagaimana bentuk-bentuk hubungan dalam 

organisasi manusia sesuai perkembangannya. Hubungan antara tahapan 

globalisasi dan bentuk organisasi politik serta tingkat teknologi yang ada 

digambarkan pada tabel berikut,28  

                                                 
25 Ibid. 
26 Ibid. 
27 Drehen, Axel et all , Measuring Globalization-Opening The Black Box: A Critical Analysis of 
Globalization Indices dalam Globalization, hlm 149 
28 Grinin, Leonid dan Andrey Korotayev, The Origin of Globalization dalam Globalization, hlm. 7. 
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Tipe 

hubungan 

sosio-spasial 

Periode Bentuk Organisasi 

Politik 

Level Teknologi 

Hubungan 

lokal 

Sampai setengah 

dari millennium 

keempat SM 

(sekitar 3500 SM) 

Bentuk politik Pre-

state (kompleksitas 

simple dan 

menengah), muncul 

pengambilan 

kebijakan kompleks 

pertama 

Prinsip produksi 

berburu-

mengumpulkan, awal 

prinsip produksi 

pertanian 

Hubungan 

regional 

sekitar 3500 SM – 

490 SM 

Tahap awal dari fase 

analog, muncul 

jaman kerajaan 

pertama 

Fase kedua revolusi 

agraris, prinsip 

produksi agraris 

mencapai tahap 

kematangan. 

Hubungan 

continental 

Sekitar 490 SM – 

1492 
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kerajaan-kerajaan, 

muncul negara 

berkembang pertama 
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produksi agraris. 
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produksi industrial, 

revolusi industri 

Hubungan 

global 

Awal abad 19an 

(1960an-1970an 

Negara matang, 

bentuk awal entitas 

supranasional 

Fase kedua revolusi 

industri, fase akhir 

tahapan prinsip 

produksi industrial 

Hubungan 

planetary 

Mulai dari 

sepertiga akhir 

abad ke-20 

Pembentukan entitas 

supranasional, 

menghapus Batasan 

negara, pencarian 

bentuk baru ikatan 

politis, bentuk 

pemerintahan 

planetary 

Awal dan 

pengembangan 

revolusi informasi-

ilmiah, fase 

keduanya diramalkan 

terjadi tahun 2030an 

atau 2040an 
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Gelombang integrasi global yang melanda dunia sejak Perang Dunia II 

dapat dimengerti dengan lebih baik dengan mempelajari kemiripan dan 

perbedaannya dengan gelombang perdagangan internasional dan ekspansi 

investasi asing yang telah terjadi pada awal abad ini.  

b. Karakteristik Globalisasi 

Karakteristik dari proses intensif globalisasi kontemporer ditandai dengan 

bertumbuhnya inter-koneksi diantara proses ekonomi, budaya, dan politik dari 

globalisasi. Jika pada tahap globalisasi sebelumnya masing-masing sektor ini 

berkembang secara terpisah, pada tahapan kontemporer justru muncul adanya 

inter-koneksi antar sektor ini.  Pada sektor budaya, proses globalisasi 

berhubungan erat dengan ekspansi terutama yang melalui media besar yang 

sering disampaikan di berbagai bagian dunia sebagai seragam, hegemoni barat, 

memunculkan kecenderungan kuat untuk homogenisasi budaya global dan apa 

yang disebut ‗de-tradisionalisasi‘ 29  Proses globalisasi ditandai dengan adanya 

pertumbungan berkelanjutan dari peleburan dari berbagai masyarakat dan sektor 

sosial di dunia. 

Untuk dapat lebih memahami globalisasi, Khatri dalam Ten Basic 

Characteristics of Globalization, 2015 menyebutkan ada 10 karakteristik utama 

globalisasi sebagai berikut: 

1) Globalisasi bukan sebuah konsep baru atau pun konsep dari Barat 

Pada tulisan suci dari India kuno pun disebutkan Vasudhaiva Kutumbakam, 

yakni menjelaskan bahwa pada masa itu telah melihat dunia merupakan 

sebuah desa global kecil dari keluarga yang saling terhubung. Hal ini 

membuktikan bahwa pada konsep globalisasi, ada saatnya semua bagian di 

dunia ini saling terhubung telah dikenali dari jaman dulu kala. Masyarakat 

Indonesia pun telah lama mengenal pepatah ―dunia tak sebesar daun kelor‖ 

yang kurang lebih mencitrakan hal yang sama, bahwa pada saatnya dunia 

ini akan terasa sangat kecil karena mudahnya akses sehingga jarak terasa 

sangat pendek. 

2) Globalisasi pada dasarnya sebuah mindset 

                                                 
29 Eisenstadt,S.N., 2013, Contemporary Globalization and New Civilizational Formations dalam 
Globalisasi, hlm. 112. 



 
 

 31 

Pada dasarnya globalisasi adalah pola pikir yang merangkum seluruh alam 

semesta dalam skema mindset-mindset, pola pikir tersebut lebih luas dan 

terbuka menerima ide-ide baru. 

3) Globalisasi adalah kesempatan 

Sering dikhawatirkan bahwa dengan globalisasi akan membuka ekonomi 

domestik negara untuk persaingan asing dan membahayakan kemajuan 

ekonomi dan kelangsungan hidup pengusaha-pengusaha lokal. Sementara 

sebenarnya kondisi globalisasi juga membuka berbagai pasar asing di 

seluruh dunia untuk kesempatan masuk bagi produk-produk negara kita. 

Sehingga dengan demikian bukan kah itu sebuah peningkatan kesempatan 

bagi perekonomian negara kita secara drastis? 

4) Globalisasi berarti ―saling tergantung‖ 

Dengan berkembangnya globalisasi kita dapat memahami bahwa tidak ada 

negara yang benar-benar mandiri, tidak memerlukan bantuan sama sekali 

dari negara lain. Budaya saling ketergantungan telah terbentuk diantara 

negara-negara dunia. 

5) Globalisasi berarti ―merawat dan berbagi‖ 

Dunia saat ini lebih bersatu dan peduli terhadap masalah yang dihadapi 

manusia, baik itu pemanasan global, terorisme, bencana alam, ataupun 

kekurangan gizi yang dijumpai di bagian dunia mana pun. 

6) Globalisasi menempatkan teknologi sebagai pembantu umat manusia 

Dunia tidak akan menyusut menjadi hanya sebesar daun kelor, tanpa 

adanya bantuan inovasi teknologi seperti perkembangan computer, 

internet, telekomunikasi, e-commerce. Dengan demikian, dapat dikatakan 

bahwa perkembangan teknologi adalah sumber utama pemicu globalisasi 

dan yang mampuu memangkas jarak antar manusia. 

7) Globalisasi tak terhindarkan dan tak dapat diputar ulang 

Sebenarnya telah ada upaya dari kekuatan fundamentalis dunia untuk 

menentang dan menghentikan globalisasi selama seperempat abad terakhir. 

Meski demikian, partai-partai yang berkuasa tetap melanjutkan kebijakan 

implementasi globalisasi. ―Anda tidak dapat menghentikan munculnya 

sebuah ide yang waktunya telah tiba.‖ Globalisasi adalah salah satu ide 

yang telah tiba waktunya. 

8) Globalisasi telah menghubungkan politik dan ekonomi 
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Pada masa sebelumnya, ideologi politik dan hubungan antar bangsalah 

yang menentukan nasib orang selama berabad-abad, dengan ekonomi 

tunduk pada kuasa politik. Namun, di era sekarang ini, perekonomian, 

penciptaan lapangan pekerjaan, dan kesejahteraan yang menentukan 

kebutuhan dan kekuatan hubungan antar negara. 

9) Globalisasi berarti peningkatan standar hidup 

Kondisi konsumen yang memiliki lebih banyak pilihan untuk menentukan 

barang berkualitas pada harga yang tepat, tanpa batasan arus barang dan 

jasa, sistem pasar bergeser dari ―Pasar Penjual‖ menjadi ―Pasar Pembeli‖ 

terjadi pada kondisi globalisasi. Kondisi ini memudahkan miliaran orang di 

seluruh dunia meningkatkan standar dan gaya hidup tanpa adanya batasan-

batasan yang ada sebelumnya. 

10) Globalisasi menuntut keunggulan 

Dengan kesempatan dan peluang tingkat global yang tersedia, terbuka lebar 

kesempatan bagi perusahaan, produk, tenaga kerja unggul dari belahan 

dunia manapun, termasuk bagian dunia yang terpencil sekalipun, untuk 

menunjukkan keunggulan mereka untuk menguasai pasar dan 

memenangkan kontrak. Ada tekanan untuk menjaga performa dan 

keunggulan karena pada era globalisasi persaingan yang dihadapi tidak 

hanya pada tingkat lokal namun tingkat global atau dunia. 

1.5.3. Pengaruh Globalisasi terhadap Perubahan Sosial 

Globalisasi telah menjadi salah satu penggerak proses perubahan besar 

yang mempengaruhi dunia. Teknologi baru, dengan didukung kebijakan yang 

lebih terbuka, telah menciptakan dunia yang saling terhubung lebih baik 

daripada sebelumnya. Rentang ini yang kemudian menumbuhkan saling 

ketergantungan, yang tidak hanya dalam hubungan ekonomi, tetapi juga 

interaksi sosial, politik, antar individu, organisasi, dan negara di dunia.  

Secara umum terdapat dua kubu pro dan kontra dalam memberikan 

respon terhadap globalisasi ini. Kubu pro-globalisasi mengemukakan bahwa 

globalisasi membawa begitu banyak peningkatan kesempatan bagi hampir 

setiap orang dan peningkatan kompetisi adalah hal yang bagus karena akan 

mendorong proses produksi lebih efisien. Akan tetapi di kubu lain (atau kubu 

anti-globalisasi), berpendapat bahwa kelompok yang telah dirampas hak 



 
 

 33 

sumber dayanya saat ini tidak dapat berfungsi karena direnggut tidak akan 

mampu bekerja dalam tekanan sosial yang sedemikian besar yang 

memungkinkan ekonomi mereka akan lebih terhubung ke dunia. 

Pada dasarnya, globalisasi hendaknya membawa dampak positif bagi 

seluruh negara dan meningkatkan kesejahteraan manusia di seluruh belahan 

dunia. Laju pertumbuhan ekonomi di negara tertinggal hendaknya meningkat 

dan angka kemiskinan dunia dapat dikurangi.  

Salah satu bagian globalisasi yang telah membawa pengaruh budaya 

global adalah perkembangan teknologi. Perusahaan hiburan global 

membentuk persepsi dan mimpi-mimpi dari rakyat umum, dimanapun mereka 

tinggal. Mereka menyebarkan nilai, norma, dan budaya serta cenderung 

mempromosikan ide dan kapitalisme Barat.30  

Perlu kita ketahui, bahwa dampak sosial globalisasi tidak hanya terjadi 

pada negara yang termarginalkan dari prosesnya atau yang kurang berhasil 

dalam usaha integrasi ke dalam ekonomi global. Bahkan pada negara yang 

secara relatif sukses, terdapat biaya sosial dalam bentuk biaya penyesuaian, 

yang pada beberapa kasus cukup besar. Di China misalnya, meski 

pertumbuhannya tetap tinggi, terjadi permasalahan pengangguran transisional 

yang cenderung meningkat seiring dengan peningkatan reformasi perusahaan-

perusahaan milik negara.
31

 

Dampak globalisasi terhadap perubahan sosial yang dapat kita amati 

dari beberapa hal, antara lain; 

Tidak Meratanya Dampak Antar Negara 

Berkembangnya pasar global menyediakan lahan baru untuk 

kesempatan ekspor sementara munculnya sistem produksi global dan 

liberalisasi aturan investasi juga menghasilkan peluang baru bagi negara 

industrial. Mirip halnya dengan pertumbuhan pasar finansial global yang 

mengembangkan peluang investasi dengan tingkat pengembalian yang lebih 

tinggi. Namun demikian, keuntungan-keuntungan ini menuntut adanya 

                                                 
30 Irani, F.N.H.A dan M.Reza Noruzi, 2011, Globalization and Challenge; What Are the 
Globalization’s Contemporary Issues? Dalam International Journal of Humanities and Social 
Science Vol.1 No.6, hlm. 217. 
31 World Commission on the Social Dimension of Globalization, 2004, A Fair Globalization: 
Creating Opportunities for All, hlm.35. 
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perubahan sosial secara internal yakni pada tuntutan penyesuaian kinerja pada 

pekerja-pekerja. 

Pada sisi ekstrim yang lain, pengkucilan negara tertinggal, seperti 

sebagian besar negara Sub-Sahara Afrika, dari manfaat positif globalisasi 

menjadi sebuah kenyataan yang disayangkan.32 Negara tertinggal ini seringkali 

terjebak dalam lingkaran setan yang saling terkait seperti kemiskinan, buta 

huruf, perselisihan sipil, tata kelola yang buruk, ekonomi yang kaku seringnya 

bergantung hanya pada satu komoditas. Masalah ini diperparah dengan 

berlanjutnya proteksionis pertanian. Kondisi ini membatasi akses pasar, 

sementara subsidi impor merusak produsen pertanian lokal. 

Ketenagakerjaan, Kesenjangan, dan Kemiskinan 

Untuk dapat mengkaji dampak sosial globalisasi, penting untuk 

melihat dibalik kinerja perekonomian dan mengulas apa yang terjadi pada 

ketenagakerjaan, kesenjangan pendapatan, dan kemiskinan selama dua decade 

globalisasi. 

Di tahun 2003, secara keseluruhan di dunia, ILO (International Labour 

Organization) memperkirakan angka pengangguran meningkat sampai dengan 

188 juta. Meskipun, angka ini bervariasi di berbagai regional. Di negara 

berkembang, angka pengangguran telah meningkat sejak 1990 di Amerika 

Latin, Karibia, dan Asia Tenggara, serta sejak 1995 di Asia Timur.33 

Di negara industrial, kinerja ketenagakerjaan juga bervariasi. Di sekitar tahun 

1994-2004, terjadi peningkatan tetap pada angka pengangguran di Jepang, 

tetapi angka ini mengalami penurunan di beberapa perekonomian kecil Eropa, 

termasuk Inggris.  

Munculnya peningkatan kesejahteraan menjadi penting untuk analisis 

dampak globalisasi. Hal ini dikarenakan pendapatan yang luar biasa tinggi 

seringnya dikaitkan dengan kompensasi dari perusahaan multi nasional, 

pengembangan bisnis baru dengan capaian global, dan perusahaan tenar dunia. 

Peningkatan konsentrasi kesejahteraan cenderung menyiratkan peningkatan 

kekuatan pasar dan politik, baik secara nasional maupun global, bagi mereka 

                                                 
32 Ibid. 
33 World Commission on the Social Dimension of Globalization, 2004, A Fair Globalization: 
Creating Opportunity for All, hlm. 40. 
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yang diuntungkan dari kondisi ini. Hal ini juga yang mendorong munculnya 

pengaruh pada persepsi orang terhadap globalisasi. 

Pengaruh globalisasi secara langsung terhadap kemiskinan juga sulit 

untuk dinilai langsung. Karena jumlah orang yang hidup dalam kemiskinan 

total di seluruh dunia mengalami penurunan signifikan dari 1.237 juta di tahun 

1990 menjadi 1.100 juta di tahun 2000. Meskipun demikian, sebagian besar 

peningkatan ini merupakan peran serta dari dua negara yang sangat besar, 

Cina dan India. Faktor spesifik regional dan negara yang tidak terkait kepada 

globalisasi juga merupakan aspek kunci pada perbedaan pengurangan 

kemiskinan ini.
34

 

Pada dasarnya perubahan ketenagakerjaan, kesenjangan, dan 

kemiskinan membuat perumusan dampak globalisasi pada sektor ekonomi 

menjadi tidak mudah. Sebagian disebabkan karena globalisasi merupakan 

sebuah fenomena yang kompleks. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa 

berdasarkan pengamatan hasil yang ada, perubahan tingkat pengangguran dan 

kemiskinan merupakan gabungan dari berbagai faktor dan globalisasi hanya 

merupakan satu dari berbagai faktor ini. Maka sangat penting untuk 

menghindari kesalahan umum mengkaitkan semua hasil ini seluruhnya pada 

globalisasi. 

Dampak pada Individu 

Globalisasi melibatkan perubahan pada struktur perekonomian, harga, 

pola konsumsi, dengan demikian membawa pengaruh pada pekerjaan, 

pendapatan, dan kehidupan seseorang. Selalu ada yang merasa dirugikan, dan 

ada yang diuntungkan dari perubahan intens ini.
35

 

Terlihat bahwa dampak dan keuntungan sosial ekonomi dari 

globalisasi tidak tersebar merata diantara kelompok sosial. Pada banyak 

negara, beberapa kelompok pekerja sangat terpengaruh liberalisasi 

perdagangan dan relokasi produksi. Pada saat yang sama, kelompok buruh dan 

pekerja di negara-negara industri menyatakan bahwa globalisasi memberikan 

keuntungan pada perusahaan multi nasional dan kepentingan finansial secara 

tidak proporsional. 

                                                 
34 Ibid, hlm. 44. 
35 Ibid, hlm. 45. 
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 Tuntutan persaingan tenaga kerja secara global, memberikan dampak 

perubahan sosial pada peningkatan tekanan kebutuhan kemampuan pekerja. Pekerja-

pekerja yang tidak terampil, atau pun tidak berpengalaman kerja menghadapi 

tantangan persaingan yang ketat dengan tenaga terampil asing yang tidak lagi dibatasi 

peraturan dagang atau pun undang-undang negara.  

 Pada waktu yang sama, globalisasi telah memberikan peningkatan status 

ekonomi dan sosial bagi banyak kaum perempuan. Jutaan pekerja perempuan telah 

diserap dalam sistem produksi global. Upah pekerjaan ini telah memberikan 

pendapatan yang lebih dibandingkan kondisi sebelumnya-baik perbudakan dalam 

keluarga, ataupun kehidupan yang rentan dalam perekonomian informal. Status ini 

juga memberikan potensi kemandirian ekonomi yang lebih besar dan peningkatan 

status sosial. 

 Secara umum, globalisasi sebagai sebuah proses yang berkelanjutan dan 

simultan tentu membawa dampak besar bagi proses perubahan sosial. Proses adaptasi 

dari dampak globalisasi membawa tuntutan-tuntutan perubahan sosial secara masif 

dalam masyarakat untuk dapat selalu berada pada pihak yang unggul dan diuntungkan 

pada arus globalisasi yang selalu terjadi. Globalisasi meskipun dijiwai percepatan 

pemerataan di seluruh dunia, akan tetap memberikan dampak-dampak yang 

merugikan bagi mereka yang tidak mampu beradaptasi secara baik terhadap 

perubahan sosial yang terjadi. 

 

TES FORMATIF 
 

1. Jelaskan karakteristik dari perubahan sosial  

2. Apa saja faktor yang melatarbelakangi terjadinya perubahan sosial menurut Teori 

fungsionalisme 

3. Apakah makna dari perubahan sosial yang berlangsung dari sebuah perencanaan 

4. Bagaimana dampak globalisasi pada cara pandang masyarakat terhadap tradisi 
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5. TUJUAN INSTRUKSIONAL 
Bab ini membahas koses pembangunan khususnya pembangunan sosial. Pembahasan 

diawali dengan pengertian dari konsep pembangunan. Setelah memahami arti dari 

pembangunan, diskusi kemudian dilanjutkan pada kajian tentang sasaran 

pembangunan. Pengerucutan kajian pembangunan dalam bab ini mengarah pada 

diskusi tentang pembangunan sosial, mulai dari variasinya, perencanaannya, hingga 

pada evaluasinya. Pembahasan-pembahasan ini diharapkan dapat menjadi pengantar 

bagi para pembaca, khususnya mahasiswa sebagai pijakan awal untuk mempelajari 

konsep pembangunan pada referensi-referensi lain. 
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Bab 2 
Hakikat Pembangunan 

 

2.1. Pengertian Pembangunan 

Pembangunan adalah istilah yang dekat dengan setiap orang. 

Pembahasannya bukan hanya dilakukan oleh para pejabat pemerintahan, peneliti 

dan akademisi, atau pelajar dan mahasiswa. Masyarakat awam juga membahas 

ini, di warung kopi, di lingkungan tempat tinggal, atau bahkan di ruang keluarga 

saat menyimak berita dari televisi. Hal ini terjadi karena pembangunan 

menyentuh setiap lapisan masyarakat, baik yang berada di perkotaan atau di 

pedesaan. Pembangunan sebagai sebuah konsep dan praktik juga telah 

mengalami pergeseran. Sebelumnya, pembangunan dimaknai sebagai 

peningkatan kondisi ekonomi penduduk yang kemudian menopang peningkatan 

pendapatan nasional
36

. Namun, penitikberatan pembangunan pada aspek ekonomi 

saja sudah tidak mumpuni untuk menunjang daya saing bangsa di era teknologi 

informasi dan persaingan global. Meningkatkan pendapatan nasional memang 

penting, tetapi agar pembangunan berkelanjutan manfaat pembangunan perlu 

menyentuh setiap segi kehidupan bermasyarakat. Menurut Kamaludin, 

pembangunan yang menyeluruh dapat diartikan sebagai ―proses multidimensi 

yang meliputi pula reorganisasi dan pembaharuan seluruh sistem dan aktifitas 

ekonomi, dan sosial dalam mensejahterakan kehidupan manusia‖
37

. 

Pembangunan yang menyeluruh ini berupaya untuk menciptakan pembangunan 

yang merata, mengurangi ketimpangan, serta mengatasi kemiskinan.  

Sejak tahun 1980an, praktik pembangunan di setiap negara mulai 

dilandasi oleh kesadaran baru, yaitu alam memiliki keterbatasan dalam 

mendukung laju pembangunan. Pembangunan yang terus menerus mulai 

memperhatikan daya dukung sumber daya alam, lingkungan, dan manusia. 

Sebab, sumber alam, terutama air, mineral, tanah, dan lainnya memiliki 

keterbatasan dan kebanyakan bahkan tidak dapat diperbaharui. Sementara di sisi 

lain, kualitas lingkungan juga berkorelasi dengan kualitas hidup masyarakat. 

Menyikapi hal ini, mulai berkembang pendekatan pembangunan berkelanjutan. 

                                                 
36 Salim, Emil. 1984. Perencanaan Pembangunan dan Pemerataan Pendapatan. Intidayu Press. 
Jakarta, Hlm. 102 
37 Kamaludin, Rustian. 1983. Beberapa Aspek Pembangunan Nasional dan Daerah. Ghalia 
Indonesia, Hlm 9. 
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Ignas Kelden mendeskripsikan pembangunan berkelanjutan sebagai 

pembangunan yang di satu pihak menyeru pada pemanfaatan sumber-sumber 

alam maupun sumber daya manusia secara optimal, dan dilain fihak serta pada 

saat yang sama memelihara keseimbangan optimal diantara berbagai tuntutan 

yang saling bertentangan terhadap sumber-sumber daya tersebut
38

.‖ Sementara, 

menurut Emil Salim, pembangunan berkelanjutan adalah proses pembangunan 

yang mengoptimalkan manfaat dari sumber daya alam dan sumber daya manusia, 

dengan menyerasikan sumber alam dengan manusia dalam pembangunan
39

.― 

Kedua pengertian pembangunan berkelanjutan ini menitikberatkan pada 

pentingnya memperhatikan daya dukung lingkungan pada saat pembangunan 

sedang berlangsung, serta menjamin ketersediaan daya dukung lingkungan di 

masa yang akan datang.  

Pembangunan merupakan sebuah perubahan menuju kondisi yang lebih 

baik. Namun belum tentu semua pihak bisa atau bersedia mengikuti proses 

perubahan. Selalu saja ada kelompok-kelompok yang skeptis, ragu, menolak, atau 

bahkan tertinggal dalam proses perubahan. Akibatnya perubahan urung 

berlangsung, atau lebih buruk lagi, justru berakhir dengan kondisi yang lebih 

buruk dari sebelumnya. Sebagai contoh, sekitar satu dekade yang lalu, 

Pemerintah Republik Indonesia menempuh kebijakan pengalihan subsidi Bahan 

Bakar Minyak (BBM). Dalam sudut pandang masyarakat, kebijakan tersebut 

akan meningkatkan biaya hidup, karena BBM merupakan salah satu bagian dari 

kebutuhan mereka. Kenaikan harga BBM juga menjadi faktor pendorong 

meningkatnya harga barang dan jasa, sebagai konsekuensi dari meningkatkan 

ongkos produksi dan distribusi. Sehingga, secara tidak langsung kebijakan 

tersebut menurunkan daya beli, serta meningkatkan resiko bertambahnya angka 

tingkat kemiskinan. Menyadari hal tersebut, pemerintah kemudian 

mempersiapkan program untuk meringankan dampak negatif dari kebijakan ini, 

khususnya bagi masyarakat yang masuk dalam kategori miskin. Salah satu 

program tersebut adalah program Bantuan Langsung Tunai (BLT). Bentuk 

pelaksanaan program ini adalah pendistribusian Bantuan Langsung Tunai 

sejumlah Rp 100.000 pada rumah tangga sasaran setiap bulan dalam jangka 

                                                 
38 Kleden, Ignas. 1992 dalam Suwandi S. Brata (ed).1992. Pembangunan Berkelanjutan_Mencari 
Format Politik. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Halaman xv 
39 Salim, Emil. 1992. Ibid, halaman 3 
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waktu tujuh bulan. Berdasarkan temuan studi dari tim penelitian SMERU, 

program BLT tahun 2008 secara umum dapat membantu mengatasi guncangan 

kenaikan harga BBM pada keluarga miskin 
40

. Masyarakat yang menerima 

program ini merasa lebih terbantu dibandingkan dengan program 

penanggulangan kemiskinan lain, sebab dana tunai yang mereka terima bisa 

langsung digunakan. Namun, aparatur pelaksana program didaerah justru 

berkeberatan dengan program ini, karena pelaksanaannya di lapangan rawan 

konflik akibat kencemburuan antar warga, maladministrasi, serta tuntutan 

transparansi dalam proses verifikasi penerima program. Tim peneliti juga 

berkesimpulan bahwa masih terjadi kesalahan dalam penetapan sasaran karena 

sistem verifikasi yang tidak berjalan sebagaimana mestinya.  

Pelaksanaan kebijakan BLT seperti pada contoh diatas memberikan 

pelajaran bahwa ada perbedaan antara perencanaan pembangunan dengan 

pelaksanaannya. Meskipun program pembangunan telah direncanakan 

semaksimal mungkin, tetepai dalam tataran pelaksanaan, terlalu banyak variabel 

yang belum tentu sudah diantisipasi sebelumnya. Oleh karena itu, setiap program 

pembangunan perlu untuk dievaluasi. Tujuan dari pengevaluasian ini bukan 

hanya untuk menilai efektifitas pencapaian target-target pembangunan. Kegiatan 

evaluasi pembangunan juga berguna untuk mengantisipasi berbagai 

perkembangan baru dalam tataran pelaksanaan, baik yang sudah direncanakan 

sebelumnya, serta hal yang belum diantisipasi sebelumnya. Pembangunan dapat 

dievaluasi dari berbagai aspek, dimulai dari sasarannya, bentuk programnya, hasil 

pencapaiannya, hingga pada dampak dari program tersebut. 

2.2. Sasaran Pembangunan 

Pembangunan selalu dilaksanakan dalam bentuk program. Menurut 

Wholey dan kawan-kawan, program adalah ―rangkaian aktivitas dan sumber daya 

yang diarahkan untuk mencapai satu atau beberapa sasaran, serta dikelola oleh 

satu unit manajemen‖ (Wholey, Hatry, and Newcomer, 2010:5)
41

. Berdasarkan 

pengertian tersebut, pembangunan dalam tataran praktis dilaksanakan dalam 

                                                 
40 Kajian Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) 2008 dan Evaluasi Penerima Program BLT 
2005 di Indonesia/Meuthia Rosfadhila et al. -- Jakarta: Lembaga Penelitian SMERU, 2013. 
41

 Wholey, J.S. Hatry, H.P, Newcomer, K.E. 2010. Handbook Of Practical Program Evaluation. Jossey-
Bass. Sanfrancisco 
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bentuk program yang memiliki sasaran, serta pelaksanaannya dalam satu unit 

manajemen.  

Konsentrasi perencanaan dan pelaksanaan program dengan membatasi 

sasarannya membuat program pembangunan menjadi lebih efektif. Sasaran 

program pembangunan terdiri dari tiga tingkat, yaitu individu, kelompok, dan 

struktur. Pembangunan pada tingkat individu bertujuan untuk meningkatkan 

kapasitas individu sebagai modal pembangunan. Peningkatan kapasitas individu, 

misalnya kapasitas ekonominya yang diukur dari pendapatan perkapita, secara 

akumulatif juga akan meningkatkan laju pembangunan nasional, karena 

berkontribusi dalam meningkatkan pendapatan negara. Pembangunan yang 

menyasar kelompok luas juga dapat bersifat sektoral. Misalnya, untuk 

meningkatkan produktivitas pertanian, pemerintah berencana untuk 

meningkatkan kapasitas produksi petani melalui program pendistribusian bibit 

dan pupuk. Pendistribusian modal pembangunan ini dilakukan melalui kelompok 

tani yang tersebar disaentaro negeri. Sementara pembangunan struktural 

berkonsentrasi pada peningkatan efektivitas kelembagaan dalam menunjang 

pembangunan, seperti reformasi birokrasi, penerapan kurikulum baru, dan 

sebagainya.  

2.2.1. Sasaran Pembangunan Individu 

Pembangunan yang ditujukan untuk individu bukan dimaksudkan 

kepada orang-perorang, tetapi sebagai keseluruhan. Misalnya, progarm 

pembangunan yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya 

manusia. Program-program seperti ini meliputi pendidikan, seperti program 

wajib belajar 12 tahun yang berlaku nasional; atau program Nusantara Sehat 

dari kementerian kesehatan untuk pemenuhan tenaga kesehatan di berbagai 

penjuru negeri
42

. Program-program tersebut bertujuan untuk meningkatkan 

kualitas sumber daya manusia yang diukur melalui Indeks Pembangunan 

Manusia (IMP) atau dikenal juga dengan istilah Human Development Index 

(HDI). 
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Individu sebagai sasaran pembangunan tidak lagi diposisikan sebagai 

objek. Pandangan ini sudah tidak memadai lagi, karena maknanya yang sempit. 

Individu sebagai objek diposisikan sebagai penerima, pihak yang diberikan 

perlakuan, dan tidak memiliki kesempatan sama sekali untuk ikut berkontribusi 

dalam kegiatan pembangunan. Tentu saja pendekatan seperti ini mensia-siakan 

potensi individu yang kreatif, termotivasi, dan berdaya. Seorang penerima 

manfaat dari program pembangunan, tentu memiliki persepsi tentang program 

tersebut. Diantara pandangan mereka adalah sejauh mana program tersebut 

efektif mengatasi permasalahan yang dihadapi, atau ada cara lain yang 

sebenarnya lebih efektif mengatasi akar permasalahan. Lagi pula, pembangunan 

yang efektif adalah pembangunan yang berkelanjutan. Dalam konteks individu 

sebagai sasaran pembangunan, setelah menjadi kelompok penerima manfaat 

selama beberapa periode, mereka bisa turut berkontribusi dalam pembangunan 

sebagai pemberi atau pelaksana, bukan lagi sebagai objek. Oleh karena itu, saat 

ini sudah mulai terjadi pergeseran dalam pendekatan pembangunan yang 

memaknai kelompok sasaran sebagai subjek pembangunan.  

Penetapan sasaran pembangunan sebagai subjek bertujuan untuk 

mengembangkan kapabilitas individu. Individu diposisikan sebagai modal 

pembangunan, atau modal manusia (human capital). Secara sederhana, modal 

manusia bisa dipahami sebagai kapasitas produktif yang dimiliki manusia dalam 

proses pembangunan, dengan didukung oleh investasi di bidang pendidikan, 

ekonomi, serta program pembangunan lain yang menyasar individu. Menurut 

Pendekatan modal manusia berpusat pada pembangunan di aspek pendidikan 

formal. Secara global, negara-negara berkembang mulai melakukan ekspansi 

pendidikan formal sejak tahun 1960an. Pemerintah dari masing-masing negara, 

termasuk Indonesia membangun bangunan-bangunan sekolah di berbagai 

penjuru negeri. Pemerintah Indonesia sendiri sejak tahun 1970an, memberikan 

kesempatan kepada pihak swasta untuk memberikan layanan pendidikan kepada 

masyarakat. Sehingga, akses pada layanan pendidikan semakin terbuka bagi 

masyarakat. Setelah dua puluh tahun, Indonesia mulai merasakan manfaat dari 

ekspansi pendidikan ini, yaitu teratasinya masalah buta huruf, serta tersedianya 

sumber daya manusia untuk mengisi pasar kerja.  

Realitas pembangunan pendidikan tentu saja dibayangi oleh beberapa 

permasalahan. Beberapa diantaranya adalah kualitas pendidikan, pembiayaan 
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pendidikan, serta bias gender. Fasilitas pendidikan, baik itu bangunan fisiknya, 

sumber belajarnya, serta tenaga pendidiknya ternyata tidak tersebar secara 

merata. Kebanyakan fasilitas pendidikan tersedia di daerah-daerah urban. 

Sementara di daerah-daerah rural, seperti pedesaan dan terutama sekali di luar 

Pulau Jawa, ketersediaannya sangat terbatas. Akibatnya, terdapat kesenjangan 

capaian pendidikan antar penduduk berdasarkan wilayah geografis. 

Permasalahan kedua adalah pembiayaan pendidikan. Meskipun pemerintah 

telah berupaya untuk menghilangkan biaya pendidikan per semester di sekolah-

sekolah negeri, tetapi realitasnya setiap keluarga tetap harus mengeluarkan 

modal saat menyekolahkan anaknya. Biaya-biaya pendukung untuk keperluan 

seragam, buku sumber belajar, transportasi, serta kebutuhan gizi masih harus 

ditanggung oleh keluarga. Sehingga, capaian pendidikan oleh setiap penduduk 

masih dipengaruhi kuat oleh status sosial ekonomi mereka. Permasalahan ketiga 

adalah bias gender. Secara statistik, tingkat partisipasi perempuan untuk 

bersekolah sebenarnya terus tumbuh secara positif. Hal ini telah dikonfirmasi 

oleh Biro Pusat Statistik (BPS) bahwa sejak periode tahun 2010an angka 

partisipasi sekolah (APS) antara laki-laki dan perempuan relatif seimbang
43

. 

Meski demikian, kemajuan tersebut belum tentu diikuti oleh perkembangan-

perkembangan disektor budayal. Seperti pertumbuhan jumlah tenaga kerja 

perempuan di sektor profesional, serta perbedaan tingkat upah yang lebih 

rendah bagi perempuan. Situasi tersebut menunjukkan bahwa sasaran 

pembangunan juga perlu menyentuh unit masyarakat yang lebih tinggi, hingga 

tingkat kelompok. 

 

2.2.2. Sasaran Pembangunan Kelompok 

Sasaran pembangunan kelompok juga mengalami pergeseran dari 

pemahaman kelompok sasaran sebagai objek dan sebagai subjek. Pelaksanaan 

pembangunannya juga dilakukan melalui program-program pembangunan. 

Yang membedakan individu dengan kelompok sebagai sasaran pembangunan 

ada pada skala dari dampak program pembangunan tersebut. Kelompok 

sebagai sasaran pembangunan terdiri dari akumulasi individu yang terkumpul 

                                                 
43 https://www.bps.go.id/statictable/2012/04/25/1613/angka-partisipasi-sekolah-aps-
penduduk-usia-7-18-tahun-menurut-tipe-daerah-jenis-kelamin-dan-kelompok-umur-2009-
2018.html diakses pada 25 September 2019 pukul 11.24 WIB 
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berdasarkan identitas yang sama. Dasar identitas tersebut awalnya 

terkonsentrasi pada aspek geografis atau domisili, seperti daerah urban – 

daerah rural, atau perkotaan – pedesaan. Namun, kini pengidentifikasian 

kelompok juga mulai mengadaptasi basis identitas yang lebih abstrak, seperti 

berdasasarkan pada gender, profesi, peminatan, tingkat kesejahteraan, dan 

lainnya. 

Kelompok terdiri dari satuan sosial yang kolektif. Sifat kolektif ini 

membuat kelompok dapat mempengaruhi individu. Dalam konteks 

pembangunan, sebuah program dapat menyasar kelompok untuk merangsang 

perubahan hingga ke tingkat individu. Hal ini bisa terjadi karena kolektifitas 

kelompok membuat setiap individu menjunjung tinggi nilai, norma, serta 

kepentingan kelompok. Sifat kolektifitas kelompok dipahami benar oleh 

Muhammad Yunus, pendiri Grameen Bank dan peraih nobel perdamaian 

tahun 2006. Inovasi sosial Yunus melalui Grameen Bank telah menjadikannya 

pionir skema kredit mikro, serta pemberdayaan dengan pendekatan 

kelompok
44

. 

Gagasan yang dikembangkan Yunus ketika itu sangat inovatif. Dia 

berupaya untuk mengentaskan kemiskinan di Bangladesh. Inspirasinya 

berawal dari pengamatannya terhadap warga-warga miskin disana yang 

ternyata giat bekerja, terutama para perempuan Bangladesh. Namun, mereka 

menghadapi keterbatasan modal, tidak bisa mengakses layanan keuangan bank 

karena tidak punya agunan, sehingga hanya bisa bekerja subsisten. Yunus 

kemudian mendirikan Grameen Bank atau bank untuk orang miskin. Bank ini 

memiliki tiga inovasi dalam memberdayakan masyarakat miskin
45

. Inovasi 

pertama adalah lembaga keuangan formal ini memberikan kredit bagi nasabah 

tanpa agunan. Strategi ini dipilih karena orang yang benar-benar miskin 

sebenarnya menjaminakan hari esoknya. Setelah meminjam modal untuk 

usaha, maka nasabah hanya bisa mengajukan pinjaman baru setelah melunasi 

cicilan pinjaman sebelumnya. Inovasi berikutnya adalah pemilihan perempuan 

sebagai nasabah. Strategi ini bukan hanya untuk memberdayakan mereka, 

perempuan dinilai Yunus lebih giat dalam bekerja. Sehingga, memberi 

                                                 
44 https://en.wikipedia.org/wiki/Muhammad_Yunus diakses pada 26 September 2019 pukul 
11.48 
45 Yunus, Muhammad. 2007. Grameen Bank Bank Kaum Miskin. Marjin Kiri. Jakarta 
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pinjaman modal kepada perempuan lebih meyakinkan daripada 

memberikannya kepada laki-laki. Inovasi yang ketiga adalah mekanisme 

kontrol kelompok. Setiap nasabah harus berkelompok, dan seluruh angggota 

perempuan dalam satu wilayah domisili. Masing-masing anggota kelompok 

mengajukan pinjaman dalam satu periode yang sama, sehingga setiap kali ada 

anggota yang ingin meminjam lagi, permohonan mereka baru dikabulkan bila 

semua anggota kelompok telah menyelesaikan angsurannya. Sistem ini 

menciptakan mekanisme kontrol didalam kelompok. Penyalahgunaan 

pinjaman untuk pengeluaran konsumtif bisa diminimalisir, karena masing-

masing anggota kelompok akan saling mengingatkan dan saling membantu. 

Anggota kelompok pun mulai belajar untuk mendahului kepentingan kolektif 

dengan menggunakan pinjamannya untuk mengembangkan usaha.  

Grameen bank adalah contoh program pembangunan yang menyasar 

kelompok. Awalnya program ini dipelopori oleh seorang wirausahawan sosial. 

Lalu inovasinya mendapatkan pengakuan internasional. Strategi 

pemberdayaan masyarakat miskin oleh Grameen bank kemudian direplikasi 

diberbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia.  

Sasaran pembangunan dalam tingkat kelompok juga dapat mengacu 

pada kelompok konstruk. Kelompok ini didefinsikan dulu oleh pengambil 

kebijakan. Misalnya, program yang menyasar keluarga miskin. Kelompok ini 

perlu didefinsikan dulu dengan menetapkan kriteria keluarga yang terkategori 

miskin. Kelompok seperti ini berbeda dengan kelompok yang keanggotaannya 

nyata, seperti kelompok tani, kelompok perempuan, atau kelompok profesi. 

Martono mendeskripsikan lima strategi untuk merubah individu, yaitu 

psikoanalisis, psikologi sosial, ganjaran dan hukuman, pendidikan rasional, 

dan dinamika kelompok
46

. Pendekatan psikoanalisis mengambil inspirasi dari 

Sigmun Freud tentang siat manusia dalam konsep id, ego, dan superego. Id 

merupakan kesadaran individu yang dibawanya sejak lahir dan bekerja secara 

naluriah. Ego merupakan gagasan yang dimiliki individu yang diperoleh dari 

sosialisasi dan pengalamannya, serta bekerja untuk memenuhi keinginan id. 

Superego adalah kepribadian yang menjadi standar moral individu, yang juga 

dipereoleh dari hasil sosialisasi didalam masyarakat. Superego menjadi 
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kesadaran individu yang mengendalikan id dan ego untuk mengindahkan 

kehendak masyarakat.  

Strategi psikologi sosial menekankan pada posisi masyarakat terhadap 

individu, yaitu setiap individu berada didalam pengaruh lingkungannya. 

Pandangan ini juga dapat dimaknai bahwa individu juga mewakili 

karakteristik masyarakatnya. Salah sacu contoh dari pendekatan ini adalah 

bagaimana kita melakukan pendekatan pada seseorang berdasarkan stereotip 

dari suku bangsanya. Strategi ganjaran dan hukuman sering dijumpai  dalam 

berbagai strategi pembangunan manusia. Pendekatannya bersifat rasional 

dengan mengasumsikan bahwa setiap orang akan lebih memilih untuk 

mengejar ganjaran yang baik, ketimbang mendapatkan hukuman atau 

konsekuensi negatif lainnya. Pendekatan pendidikan rasional sebenarnya 

berkaitan dengan strategi ganjaran dan hukuman, tetapi lebih menekankan 

pada upaya pengembangan rasionalitas individu dengan memberikannya 

wawasan yang lebih luas. Strategi perubahan individu dengan dinamika 

kelompok bertujuan untuk meningkatkan komitmen individu dalam 

menegakkan norma kelompok. 

2.2.3 Sasaran Pembangunan Struktural 

Sasaran pembangunan kategori berikutnya adalah pada tingkat 

struktural. Sasaran pembangunan ini bertujuan untuk menciptakan sebuah 

tatanan baru, atau memperbaiki tatanan bermasyarakat yang sudah ada. Dalam 

prakteknya pembangunan ini berada di tingkat kelembagaan, yang menaungi 

beragam individu maupun kelompok. Dampak dari pembangunan ini memang 

tidak secara langsung dirasakan oleh masyarakat luas, tetapi manfaatnya sangat 

penting bagi masyarakat. Mari kita diskusikan dua contoh program 

pembangunan struktural yang menyentuh lapisan-lapisan masyarakat. Pertama 

program Jaminan Kesehatan Nasional yang merupakan pengembangan dari 

Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Melalui Badan Pengelola Jaminan 

Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) dan Badan Pengelola Jaminan Sosial 

Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan), pemerintah memperluas layanan 

jaminan sosial kepada seluruh masyarakat. Program BPJS Kesehatan, terlepas 

dari kekurangannya, meringankan setiap lapisan masyarakat untuk mendapatkan 

layanan kesehatan. Sebelum program jaminan sosial ini di revitalisasi, 
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masyarakat yang bisa menikmatinya terbatas, yaitu mereka yang bekerja di 

sektor formal. Keterbatasan tersebut terjadi bukan hanya karena keterbatasan 

finansial, tetapi juga keterbatasan informasi dan aspek teknis lainnya. Setelah 

direvitalisasi, setiap anggota masyarakat bahkan bisa mengikuti program ini 

tanpa mengeluarkan biaya. 

Contoh yang kedua adalah reformasi birokrasi. Program pembangunan 

ini merupakan bagian dari tuntutan reformasi, dan telah dijalankan pemerintah 

Indonesia secara bertahap sejak tahun 1999. Tujuan awal dari program 

reformasi birokrasi bukan hanya untuk menanggulangi masalah birokrasi yang 

rawan praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme. Namun, kini reformasi birokrasi 

diarahkan untuk meningkatkan performa birokrasi pemerintah yang responsif 

dan akuntabel, dengan cara meningkatkan kinerja kinerja Aparatur Sipil Negara 

(ASN). Salah satu inovasi kebijakan yang diterapkan adalah sistem renumerasi 

berbasis kinerja pegawai. Sistem remunerasi ini menerapkan pendekatan 

ganjaran dan sanksi yang diaplikasikan dalam bentuk insentif kinerja. ASN 

yang memiliki kinerja baik diberikan insentif kinerja sesuai ketentuan, 

sebaliknya ASN yang kinerjanya tidak maksimal akan mendapatkan 

pemotongan insentif sesuai ketentuan. Penerapan sistem renumerasi ini bukan 

hanya efektif dalam meningkatkan kinerja ASN, pembelanjaan anggaran 

birokrasi juga lebih efisien dari sebelumnya. 

2.3 Pembangunan Sosial 

Diskusi tentang pembangunan sosial bisa diklasifikasikan dalam dua 

kelompok besar. Kelompok pertama adalah studi pembangunan sosial pada level 

masyarakat. Kajian ini membahas tentang program-program pembangunan 

dengan indikator sosial, seperti pendidikan, lapangan kerja, kesejahteraan, dan 

lainnya. Sementara kelompok kedua mengkaji pembangunan sosial pada level 

individu, yaitu bagaimana pengaruh lingkungan terhadap perkembangan individu 

sebagai bagian dari masyarakat. Perbedaan dari kedua klasifikasi ini mengacu 

pada sasaran program pembangunannya, dimana pembangunan pada level 

masyarakat diaplikasikan melalui program-program yang sifatnya struktural. 

Sementara pembangunan sosial pada level individu dijalankan dalam program-

program yang sasarannya individu atau kelompok. 
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2.3.1 Pembangunan Sosial di Level Individu 

Kajian pembangunan di level individu bertujuan untuk meningkatkan 

kesempatan individu untuk berkontribusi didalam masyarakat. Isu 

pembangunan ini, salah satunya dilatarbelakangi oleh kajian yang dilakukan 

oleh Kingsley Davis, tentang peran masyarakat dalam proses sosialisasi 

individu. Sosialisasi yang dimaksud disini bukan sekedar relasi antar individu 

yang berlangsung didalam kelompok bermain, kelompok hobby, atau kelompok 

referensi lainnya. Sosialisasi berkaitan dengan segala bentuk proses transmisi 

nilai dari masyarakat kepada individu, sehingga individu tersebut memahami 

nilai, norma, status, peran, dan ekspektasi masyarakat terhadap dirinya sebagai 

bagian dari masyarakatnya. Menurut Davis, manusia tidak akan bisa bertahan 

hidup tanpa kontribusi dari masyarakat sebagai penuntunnya. Pernyataan ini 

dilatarbelakangi dari kisah Alice Marie Harris, alias Anna (6 Maret, 1932 – 6 

Agustus, 1942), seorang anak ‗haram‘ yang diisolasi keluarganya sendiri. 

Kondisi ekonomi keluarga menjadi penghambat bagi ibunya untuk membiayai 

pengasuhan Anna di panti asuhan. Karena kuatir dengan kemarahan suaminya, 

sejak usia kurang dari setahun Anna di asuh di dalam satu kamar di lantai dua 

rumahnya dan tidak pernah meninggalkan kamar tersebut sama sekali. Ibunya 

yang bekerja di ladang tidak bisa memberikan pengasuhan yang optimal, hanya 

makan sekedarnya untuk bisa hidup. Anna didudukan di kursi atau ranjang 

dengan tali pengaman yang terpasang hampir sepanjang usianya. Ibunya, hanya 

bisa sesekali saja mengunjunginya karena sibuk bekerja siang dan malam. Anna 

kemudian ditemukan oleh seorang pekerja sosial, setelah beberapa tetangga 

melaporkan kecurigaan tentang kondisi Anna. Davis menggambarkan kondisi 

Anna sebagai berikut, “doubtful that the child’s hands at the time of discovery 

were tied. It is more likely that she was confined to her crib in the first period of 

life and at all the times kept locked in her room to keep her from falling down 

the steep stairs leading immediately from the door and to keep the grandfather 

from seeing her. It is doubtful if the child was ever kept the attic, as the report 

also stated.
47

” [meragukan bila tangan anak itu terikat pada saat ditemukan. 

Kemungkinan besar dia dikurung di boks bayi sejak awal hidupnya dan selalu 

terkunci di kamarnya agar tidak jatuh dari tangga curam yang mengarah 

                                                 
47 Davis, Kingsley. (1940). “Extreme Social Isolation of Child”. American Journal of Sociology: 554-
565. Hlm 555 
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langsung dari pintu, dan untuk menjaga agar kakeknya tidak melihatnya. 

Diragukan jika anak itu tinggal di loteng, seperti yang dilaporkan dalam 

laporan itu]. Sepanjang hidupnya, Anna sangat minim berinteraksi dengan 

orang lain. Sehingga dalam perkembangan mentalnya hampir tidak ada peluang 

tumbuhnya hubungan sosial. Oleh karena itu, Anna adalah sebuah contoh dari 

isolasi sosial yang ekstrim. Davis menyimpulkan hasi observasinya atas 

perkembangan Anna bahwa perkembangan individu ditentukan oleh kontak 

sosialnya saat balita. Tahapan sosialisasi yang dialami oleh seorang berbanding 

lurus dengan tahapan pertumbuhan organiknya. Apabila seseorang tidak 

mempelajari sesuatu yang kompleks saat sistem organnya masih ‗lentur‘, besar 

kemungkinan kemampuan untuk mempelajari hal tersebut telah hilang dalam 

tahap perkembangan berikutnya. Anna, beserta dengan anak-anak yang 

mengalami keterbelakangan mental akibat isolasi sosial, tidak bisa 

berkomunikasi verbal meski sudah diajari secara sistematis sejak usia lima 

tahun
48

.  

Pembangunan sosial di level individu dilakukan untuk meningkatkan 

kualitas sumber daya manusia. Arah pembangunannya ditujukan agar setiap 

individu dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat dengan maksimal. 

Salah satu teori yang cukup populer didiskusikan adalah bonus demografi 

dimana populasi sebuah negara didominasi oleh kelompok usia produktif (15-64 

tahun)
49

. Teori ini berargumen bahwa pertumbuhan populasi penduduk yang 

berusia produktif memiliki pengaruh yang positif bagi pertumbuhan ekonomi.  

Argumentasi teori ini dipelopori oleh Bloom dan Williamson dalam artikelnya 

di the World Bank Journal Review tahun 1998. Transisi demografi, dari 

komposisi dalam populasi (muda – usia kerja – dan tua) memiliki pengaruh 

pada pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi cenderung melambat atau 

stagnan saat populasi penduduk didominasi oleh kelompok usia muda dan atau 

usia tua. Pertumbuhan ekonomi akan kembali bergerak cepat saat kelompok 

demografi usia kerja mendominasi populasi, karena pada saat itu, populasi 

menunjang skala ekonomi dan rasio modal-tenaga kerja. Transisi demografi dari 

muda ke usia kerja menjadi titik krusial dalam konteks kesiapan sumber daya 

                                                 
48 Ibid, hlm 565 
49 Bloom, David E. and Williamson, Jeffrey G. (1998). Demographic Transitions and Economic 
Miracles in Emerging Asia. The World Bank Economic Review Vol. 12 (3). Pp 419-455 
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manusia untuk menunjang pembangunan. Oleh karena itu, pembangunan sosial 

pada level individu berfokus pada program-program yang dapat meningkatkan 

kapasitas dan daya saing sumber daya manusia. Beberapa program 

pembangunan ini meliputi aspek pendidikan dan kesehatan. Salah satu acuan 

dari capaian pembangunan sosial adalah Ideks Pembangunan Manusia (IPM) 

atau Human Development Index (HDI). Badan PBB untuk pembangunan atau 

United Nation Development Programme (UNDP) menetapkan tiga dimensi 

indikator utama IPM, yaitu dimensi kesehatan, dimensi pengetahuan, dan 

dimensi kualitas hidup. Dimensi kesehatan diukur melalui statistik angka 

harapan hidup. Dimensi pengetahuan diukur mealalui rata-rata lama sekolah, 

serta harapan lama bersekolah. Dimensi kesejahteraan diukur dari pengeluaran 

perkapita. BPS Indonesia menambahkan angka melek huruf sebagai indikator 

pada dimensi pengetahuan.   

 

2.3.2 Pembangunan Sosial ditingkat kelembagaan 

Pembangunan sosial di tingkat makro bertujuan untuk menciptakan 

kehidupan masyarakat yang harmonis. Laju pembangunan nasional secara 

keseluruhan akan berjalan dengan baik disaat setiap anggota masyarakat 

memberikan kontribusi yang positif. Kondisi tersebut dapat terwujud dalam 

situasi masyarakat yang harmonis. Sebaliknya kondisi masyarakat yang tidak 

harmonis akan memberikan dampak ketidakpastian dalam pembangunan. Salah 

satu contoh dari ketidakharmonisan dalam masyarakat adalah terjadinya unjuk 

rasa besar-besaran dari kelompok buruh pabrik industri pada tahun 2012 di 

Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Ketika itu, masa dari berbagai elemen buruh 

menutup lajur tol, yang menghambat arus kendaraan pribadi dan kendaraan 

niaga. Salah satu akibat dari aksi tersebut adalah terhambatnya distribusi barang 

dari dan menuju kawasan industri di sekitar Karawang. Salah satu tuntutan dari 

para demonstran adalah kenaikan upah yang lebih layak. Tuntutan tersebut 

dilatarbelakangi oleh dikabulkannya gugatan asosiasi industri setempat oleh 

PTUN Bandung terhadap regulasi baru yang turut mengatur tentang sistem 

pengupahan
50

. Terlepas dari perdebatan seputar hubungan industrial yang 

berlangsung ketika itu, aksi buruh menutup jalan tol menjadi salah satu contoh 

                                                 
50 https://www.kompasiana.com/prabu/550d8b0ca33311231e2e3bf2/inilah-dalang-di-balik-
demo-buruh-bekasi?page=all diakses pada 3 Oktober, 2019 pukul 10.30 

https://www.kompasiana.com/prabu/550d8b0ca33311231e2e3bf2/inilah-dalang-di-balik-demo-buruh-bekasi?page=all
https://www.kompasiana.com/prabu/550d8b0ca33311231e2e3bf2/inilah-dalang-di-balik-demo-buruh-bekasi?page=all
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dari pentingnya keharmonisan masyarakat, serta dukungan setiap elemen 

didalamnya terhadap laju pembangunan.  

Pembangunan sosial adalah upaya untuk menciptakan perbaikan-

perbaikan dalam tata kehidupan sosial. Fokusnya bukan semata-mata untuk 

meningkatkan kapasitas ekonomi, seperti pendapatan perkapita atau tingkat 

konsumsi. Tujuannya adalah untuk menciptakan relasi sosial yang adil dan 

produktif. Menurut Sondang Siagian, pembangunan sosial mencakup bidang 

pendidikan, kebudayaan, dan kesejahteraan sosial
51

.  Pembangunan di sektor 

pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia. 

Disamping itu, pengembangan sektor pendidikan juga diyakini dapat 

memberikan wawasan yang lebih luas kepada masyarakat, sehingga mereka bisa 

mendahului kepentingan masyarakat dari kepentingan dirinya sendiri dan 

kelompoknya. Dengan kata lain, pelaksanaan pendidikan bukan hanya dapat 

meningkatkan aspek kognitif. Perlu juga membangun aspek konatif dalam 

bentuk pembangunan moral dan mental yang menumbuhkan ikatan sosial antara 

individu dengan masyarakatnya.  

Pembangunan pada aspek kebudayaan menjadi penting untuk 

melestarikan identitas kebangsaan. Laju pembangunan yang masif terkadang 

dapat membuat masyarakat tercerabut dari akar tradisi dan budayanya. Hal ini 

terjadi karena masyarakat bersentuhan dengan berbagai nilai, norma, tradisi, 

serta budaya asing. Kegagalan dalam mempertahankan nilai dan tradisi asli 

dapat menimbulkan gesekan didalam masyarakat, seperti perbedaan pandangan 

antar generasi didalam masyarakat. Di lain pihak, nilai dan tradisi kini juga 

memiliki keunggulan yang bisa memberikan manfaat bagi komunitasnya. 

Misalnya, semakin populernya wisata budaya dalam sektor pariwisata 

kontemporer yang mengakui tradisi dan komunitas tradisional sebagai salah 

satu tujuan wisata. Disamping itu, ada pula beberapa gerakan seni dan budaya 

yang menganut alirah hibridasi dengan memadukan seni tradisional dengan seni 

modern.  

Pembangunan sektor kesejahteraan sosial berkaitan dengan perbaikan 

kualitas hidup yang melibatkan beberapa isu yang bisa diringkas menjadi tiga, 

yaitu kesehatan, perumahan, dan kelompok rentan. Isu kesehatan merupakan 

                                                 
51 Siagian, Sondang P. (1984). Proses Pengelolaan Pembangunan Nasional. Gunung Agung, 
Jakarta. Hlm 149-157 
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salah satu kebutuhan pokok bagi masyarakat. Akan tetapi, akses terhadap 

layanan kesehatan perlu diintervensi oleh agen-agen pembangunan agar bisa 

lebih mudah diakses oleh setiap lapisan sosial masyarakat. Terobosan kebijakan 

jaminan sosial dalam program BPJS Kesehatan memberikan kesempatan kepada 

lapisan sosial terbawah untuk mengakses layanan kesehatan. Namun, program 

ini baru menyentuh problematika akses layanan kesehatan dari segi 

pembiayaan, sementara masih banyak isu-isu lain yang perlu dikelola, seperti 

fasilitas kesehatan dan tenaga medis yang sebarannya masih belum merata.  

Isu perumahan menjadi semakin krusial di tengah laju pembangunan 

yang masif. Kebutuhan akan ketersediaan perumahan yang layak juga berkaitan 

dengan penggunaan lahan. Ketersediaan lahan untuk perumahan di daerah urban 

yang terbatas membuat tingginya biaya yang perlu dikorbankan untuk 

mendapatkan rumah. Bahkan, ada isu yang cukup populer ditengah generasi 

muda bahwa mereka akan sangat sulit untuk bisa memiliki rumah. Tingginya 

harga rumah telah menggeser makna rumah menjadi hunian bagi sebagian 

masyarakat. Bagi kelompok demografi yang sudah masuk dalam kategori 

senior, rumah yang ideal adalah bangunan tempat tinggal yang cukup luas, 

memiliki pekarangan, serta jumlah kamar yang cukup bagi seluruh anggota 

keluarga. Sementara bagi kelompok demografi usia muda, rumah yang ideal 

adalah bangunan tempat tinggal yang dekat dengan tempat bekerja, sehingga dia 

bisa lebih produktif dengan pekerjaannya. Luas bangunan yang tidak terlalu 

luas, atau konsep apartemen dengan bangunan vertikal sudah dianggap cukup 

bagi mereka. Generasi muda menganggap konsep rumah yang ideal seperti yang 

dimiliki oleh orangtuanya adalah sebuah kemewahan ditengah-tengah struktur 

pasar dalam sektor properti kekinian. Sebagai akibatnya, penggunaan istilah 

hunian menjadi lebih populer, baik bagi generasi muda usia produktif, dan bagi 

pelaku usaha properti, karena konsep hunian ini lebih realistis dari segi 

ketersediaan lahan bahan bangunan, dan aspek pemasarannya.  

Isu ketiga dalam pembangunan sosial adalah layanan sosial bagi 

kelompok rentan. Kelompok rentan didalam masyarakat terdiri dari keluarga 

miskin, kelompok difabel, perempuan, orang tua, dan anak yatim piatu yang 

terlantar. Kelompok – kelompok rentan ini adalah mereka yang berada didalam 

situasi rawan karena mengalami deprivasi atau kekurangan sehingga menjalani 

keseharian yang sulit atau tidak nyaman. Lebih jelasnya, Peter Towsend 
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mendefinisikan deprivasi sebagai kondisi kekurangan sumber daya untuk 

mempertahankan makanan, gaya hidup, aktifitas, dan fasilitas yang dianggap 

sewajarnya dinikmati oleh individu atau kelompok didalam sebuah masyarakat 

tertentu
52

. Kondisi deprivasi biasanya berkaitan dengan kapasitas ekonomi, 

karena kepemilikian modal ekonomi biasanya bisa digunakan untuk memenuhi 

kebutuhan. Akan tetapi, ada juga beberapa kondisi deprivasi yang ditimbulkan 

oleh faktor-faktor non ekonomi, seperti kerentanan perempuan pada kekerasan 

fisik seperti kasus kekerasan didalam rumah tangga, atau kekerasan simbolik 

seperti kasus body shaming, hingga diskriminasi kultural seperti penekanan 

pada peran domestik yang membuat keluarga lebih memprioritaskan laki-laki 

untuk bersekolah ketimbang perempuan. Program-program pembangunan yang 

menyasar pada kelompok rentan ditujukan untuk meringankan kondisi deprivasi 

yang dialami oleh kelompok ini. Bentuk programnya disesuaikan dengan 

prioritas permasalahan atau sumber deprivasi apa yang dialami oleh kelompok 

sasaran. Misalnya, kelompok difabel mengalami keterbatasan fisik dalam 

beraktifitas, maka salah satu program pembangunan untuk mengatasi 

kerentanan mereka adalah dengan menyediakan fasilitas publik yang ramah 

bagi difabel, seperti desain jembatan penyebrangan yang menggunakan pijakan 

rata dan melandai agar bisa digunakan oleh pengguna kursi roda, serta kursi 

prioritas yang disediakan di gerbong kereta dan bus.  

 

2.4 Perencanaan Pembangunan Sosial 

Perencanaan pembangunan berkaitan dengan penetapan tujuan dan 

bagaimana cara untuk merealisasikannya. Sifat dari perencanaan pembangunan 

pada tingkat nasional ada tiga. Pertama, pembangunan direncanakan secara 

alokatif, dimana setiap sumber daya pembangunan diidentifikasi serta 

dialokasikan dengan porsi yang wajar dan proporsional kedalam program-

program turunan berdasarkan pada skala prioritas. Kedua, perencanaan 

memenuhi unsur inovatif untuk memodifikasi kondisi struktural yang dapat 

menopang perkembangan masyarakat menjadi lebih baik. Ketiga, perencanaan 

bersifat multifungsional dan interdisipliner, sehingga program pembanguann 

                                                 
52 Townsend, Peter. (1979). Poverty in the United Kingdom: A Survey of household resources and 
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tersebut bersifat holistik dan sekaligus juga merupakan satu kesatuan
53

. 

Pembangunan sosial, sebagai bagian dari program pembangunan nasional juga 

direncanakan dengan sifat tersebut.  

Sebuah perencanaan pembangunan yang baik dirumuskan berdasarkan pada 

kenyataan dilapangan. Langkah tersebut menjadi penting agar pelaksanaan 

pembangunan menjadi berkelanjutan dari kegiatan pembangunan sebelumnya, 

tidak tumpang-tindih dengan program pembangunan lainnya, serta menjadi tepat 

guna bagi siapapun yang menjadi kelompok sasarannya. Program pembangunan 

yang terencana dengan baik, tetapi tidak berdasarkan pada kenyataan dilapangan 

bisa menjadi program yang tidak tepat sasaran, sehingga berujung pada 

kegagalan. Salah satu contoh klasik dari kebijakan pembangunan yang berujung 

pada timbulnya masalah baru dilaporkan oleh Massey dan Kanaiupuni. Dalam 

artikel mereka, dideskripsikan bahwa kebijakan perumahan publik yang berlaku 

di Amerika sejak tahun 1970an telah menimbulkan konsentrasi kemiskinan 

secara geografis, dimana domisili yang didominasi penduduk miskin pada tahun 

1970 justru menjadi semakin miskin pada tahun 1980an. Fenomena ini menjadi 

fungsi laten yang negatif dari pembaruan kota. Konsentrasi penduduk miskin 

terjadi karena tiga hal, yaitu: pertama, pembangunan dan pemasaran perumahan 

menimbulkan segregasi masyarakat berbasis kapasitas ekonomi, dimana 

penduduk yang berpenghasilan tinggi berkumpul di perumahan yang sama, 

begitu pula penduduk berpenghasilan rendah yang terkonsentrasi di satu 

permukiman; unit-unit tempat tinggal dibangun berdasarkan klasifikasi kelas, 

yang pada akhirnya mengarah pada konsentrasi kemiskinan pada lokasi-lokasi 

tertentu; terjadinya migrasi warga yang memiliki kapasitas ekonomi tinggi ke 

pemukiman-pemukiman yang dianggap lebih baik
54

.  Konsentrasi penduduk 

miskin dalam satu wilayah tertentu pada akhirnya menyulitkan upaya 

pengentasan kemiskinan. Karena, didalam domisili penduduk miskin tersebut, 

semakin sulit ditemui modal sosial, modal finansial, atau modal lainnya yang 

dapat membantu mereka untuk meningkatkan kapasitasnya secara mandiri. 

Kebijakan perumahan publik di Amerika sebenarnya didasari oleh hasil sensus 

penduduk tahun 1950an. Akan tetapi, sensus tersebut hanya digunakan untuk 

                                                 
53 Siagian, Sondang P. (1984). Proses Pengelolaan Pembangunan Nasional. Gunung Agung, 
Jakarta. Hlm 93 
54 Massey, Douglas S. dan Kanaiupuni, Shawn, M. (1993)“Public Housing And The Concentration 
of Poverty.” Social Science Quarterly (University of Texas Press) 74.1: 109-122 
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melakukan pemetaan lokas-lokasi apa yang menjadi prioritas untuk direvitalisasi 

dalam program pembaruan kota (urban renewal). Program ini tidak 

mengantisipasi peluang timbulnya segregasi sosial dan segregasi rasial yang 

ternyata berlangsung dalam bentuk pengelolmpokan blok residensial berdasarkan 

kelas sosial dan ras.  

Merencanakan pembangunan sosial memang tidak mudah, karena ada 

begitu banyak variabel-variabel yang perlu diperhitungkan. Ekses negatif dari 

sebuah kebijakan pembangunan yang keliru juga tidak dirasakan dalam jangka 

pendek. Problema yang ditimbulkan akan terakumulasi hingga dalam jangka 

panjang menjadi begitu kompleks seperti layaknya sebuah bom waktu. Karena 

kompleksitasnya, seluruh variabel pembangunan sosial tersebut perlu 

disederhanakan dalam sebuah model pembangunan. Ada beberapa model 

pembangunan sosial dirumuskan oleh beragam ahli. Salah satunya oleh 

Farrington dkk, yang merumuskan sebuah model investasi sosial untuk 

pembangunan kelompok sosial dengan memaksimalkan potensi komunitas serta 

dukungan struktural
55

.  

 

Bagan 2.1 Model Pembangunan Sosial Berbasis Modal Komunitas 

 

 

Sumber: disadur dari Farrington, et al, 1999 dalam Hall dan Midgley, (2004) hlm: 99 

 

                                                 
55 Farrington, et al, 1999. Social Policy and Rural Development: From Modernization to 
Sustainable Livelihoods. Dalam Hall, Anthony, and Midgley, James. editor. (2004). Social Policy 
for Development. Sage Publication. California 
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Setiap komunitas memiliki lima dimensi modal, yaitu modal manusia 

(human capital), modal alam (natural capital), modal finansial (financial 

capital), modal fisik (physical capital), serta modal sosial (social capital). 

Program pembangunan akan semakin efektif dalam mengatasi kelemahan 

komunitas dengan memaksimalkan kelima potensi modal tersebut. Modal 

manusia berkaitan dengan kapasitas anggota komunitas untuk berkarya. Dimensi 

modal manusia ini biasanya berkaitan dengan dua hal, yaitu keterampilannya dan 

kesehatannya. Dimensi keterampilan dapat diintervensi dengan program-program 

bertema pendidikan, sementara dimensi kesehatan diintervensi dengan program-

program kesehatan. Modal alam berkaitan dengan sumberdaya alamiah yang 

berada disekitar komunitas, dan komunitas tersebut juga memiliki kewenangan 

untuk memaksimalkan potensi alamiah tersebut. Keberadaan modal ini bersifat 

khas karena sebaran kepemilikannya tidak merata antara satu komunitas dengan 

komunitas lainnya. Program pembangunan yang bertujuan untuk 

mengembangkan potensi ini perlu memperhitungkan aspek geografis dari 

komunitas, seperti ketinggian, akses transportasi dari dan menuju lokasi, 

karakteristik lahan, dan sebagainya. 

Modal finansial berkaitan dengan keberadaan modal di tengah-tengah 

komunitas. Keberadaan modal ini bisa berasal dari orang-perorang atau dari 

organisasi yang berdomisili di sekitar komunitas. Sebuah komunitas memiliki 

kapasitas modal yang baik bila pendapatan perkapitanya sekurangnya setara 

dengan upah minimum regionalnya. Salah satu sumber finansial yang dimiliki 

komunitas juga bisa berasal dari anggaran pemerintah desa. Besarnya alokasi 

anggaran desa dari pemerintah daerah berbanding lurus dengan populasi 

penduduk desa. Program pembangunan yang berkaitan dengan pengembangan 

modal finansial bisa diarahkan untuk meningkatkan kapasitas modal tersebut di 

level perorangan, atau memperbaiki penggunaan modal tersebut oleh lembaga-

lembaga setempat agar manfaatnya lebih efisien dirasakan oleh komunitas secara 

keseluruhan. Modal fisik merupakan ketersediaan infrastruktur atau amenitas 

penunjang komunitas. Kondisi jalan, karakteristik dan kondisi bangunan 

pemukiman serta fasilitas umum adalah beberapa contoh dari modal ini. 

Umumnya, kondisi modal fisik berkaitan dengan kondisi modal finansial didalam 

komunitas. Misalnya, jalan desa tidak akan pernah dibangun atau diperbaiki oleh 

pemerintah kabupaten, karena jalan tersebut tidak lagi menjadi kewenangan 
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pemerintah kabupaten berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014, yang mengatur bahwa 

pembangunan jalan desa menjadi kewenangan daerah berskala desa. Segala 

bentuk pengerahan sumberdaya untuk memperbaiki atau membangun jalan desa 

menjadi kewenangan kepala desa berikut dengan jajarannya. Dengan kata lain, 

bisa dikatakan bahwa sebagian besar modal fisik yang berada didalam komunitas 

berasal dari modal finansial yang dimiliki oleh komunitas itu sendiri. 

Kategori modal kelima dari setiap komunitas adalah modal sosialnya. 

Modal sosial berkaitan dengan kapasitas jaringan sosial atau kelompok-kelompok 

didalam komunitas yang dapat dikonversi menjadi bentuk modal lainnya, 

termasuk modal finansial. Pada dasarnya, setiap kelompok yang menjadi bagian 

dari komunitas lokal merupakan sebuah modal sosial. Program pembangunan 

perlu memetakan modal-modal sosial didalam komunitas untuk mendapatkan 

gambaran tentang keberadaan kelompok sosial didalam komunitas serta posisi 

mereka terhadap program pembangunan. Metode yang umumnya digunakan 

untuk kepentingan ini adalah analisa pemangku kepentingan (stakeholder).  

Model yang dikembangkan oleh Farrington dan kawan-kawan 

sebagaimana digambarkan pada bagan 2.1. ditujukan untuk mengembangkan 

matapencaharian (livelihood) dari sebuah komunitas. Kelima dimensi modal 

komunitas yang telah dijabarkan pada paragraf sebelumnya menjadi modal awal 

yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan bentuk program yang paling 

efektif dan efisien bagi komunitas. Model ini menempatkan komunitas sebagai 

sasaran sekaligus juga aktor pembangunan yang penting. Komunitas ditempatkan 

sebagai subjek pembangunan yang memiliki modal untuk mengembangkan 

potensinya sendiri. Aspek berikutnya dalam perencanaan program adalah kondisi 

struktur yang meliputi komunitas, serta proses kelembagaan yang terlibat dalam 

pelaksanaan pembangunan. Kita akan membahas kedua aspek ini satu persatu.  

Pada aspek struktural, model ini mengatisipasi dua pemangku 

kepentingan, yaitu lembaga pemerintah dan organisasi masyarakat sipil. Kedua 

pemangku kepentingan ini memliki peranan yang penting. Lembaga pemerintah 

memiliki tanggungjawab untuk menjalankan program pembangunan, karena itu 

lembaga pemerintah selalu menjadi mitra strategis dalam upaya pengembangan 

komunitas. Di sisi lain, organisasi masyarakat sipil juga memiliki peranan yang 

penting. Bahkan, program-program pembangunan pun bisa berasal dari modal 

yang dikuasai oleh lembaga ini, seperti program-program pemberdayaan 
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masyarakat berupa dana bergulir, atau pelatihan-pelatihan keterampilan, serta 

upaya-upaya lain yang bertujuan untuk memfasilitasi komunitas dalam 

mengembangkan matapencaharian baru. 

Proses kelembagaan berkaitan dengan pihak-pihak yang terlibat selama 

pelaksanaan program pembangunan serta faktor diluar kategori aktor lainnya. 

Kemitraan yang luas dalam pelaksanaan pembangunan akan memperbesar 

peluang keberhasilan dari sebuah program pembangunan, karena semakin banyak 

aktor yang turut berkontribusi dalam pelaksanaan program pembangunan. Meski 

demikian, peranan setiap aktor tersebut perlu dielaborasi lebih lanjut, apakah 

mereka berkontribusi secara positif atau justru menjadi penghambat. Faktor lain 

diluar kategori aktor misalnya adalah norma berupa peraturan atau regulasi, adat 

kebiasaan setempat, serta faktor lainnya yang relevan. Faktor ini turut 

menentukan laju program pembangunan, sehingga tetap perlu diantisipasi. 

Misalnya, dalam sebuah program pengembangan desa wisata, regulasi seputar 

tata ruang serta penggunaan lahan juga perlu diperhatikan. Sehingga, didalam 

rencana program desa wisata tersebut, atraksi dan tujuan wisata yang hendak 

dikembangkan dibangun di areal lahan yang memang bisa digunakan, dan bukan 

di areal konservasi sumber daya alam.  

 

2.5. Pendekatan Pembangunan Sosial 

Pembangunan sosial merupakan sebuah upaya peningkatan kualitas hidup 

dari sebuah masyarakat. Pelaksanaan pembangunannya bisa saja dibatasi oleh 

waktu, tetapi manfaat atau dampak dari pembangunan tersebut diupayakan untuk 

bisa berkelanjutan. Strategi pembangunan biasanya dilakukan secara seksama dan 

menyeluruh, serta melibatkan berbagai lapisan masyarakat sebagai kelompok 

sasaran. Berdasarkan pada pendekatan program pembangunan terhadap 

kelompok sasarannya, pendekatan pembangunan diklasifikasikan menjadi dua, 

yaitu pembangunan yang bersifat terpusat dan pembangunan yang bersifat 

partisipatif. Pembangunan yang bersifat terpusat adalah sebuah rangkaian 

kegiatan pembangunan yang telah direncanakan secara matang oleh agen-agen 

pembangunan di pusat pemerintahan. Perencanaan ini dituntaskan dengan 

menganalisa kebutuhan serta konteks pembangunan berdasarkan pada data-data 

serta dokumentasi-dokumentasi pembangunan dan laporannya yang telah tersedia 
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sebelumnya. Pendekatan ini cukup efektif di tingkat makro, karena pendekatan 

pembangunan ini bersifat menyeluruh, terencana, dan umum. Program-program 

pembangunan ini direncanakan berdasarkan indikator dan data statistik. 

Monitoring dan evaluasi pembangunannya juga dilihat dari perkembangan data 

statistik pada saat program tersebut berlangsung, atau setelah program tersebut 

berakhir.  

Pendekatan pembangunan yang kedua sifatnya partisipatif. Pendekatan 

pembangunan ini cakupannya terbatas pada satu wilayah tertentu. Karena 

cakupannya yang terbatas, program pembangunannya bersifat khusus dan 

menyasar pada kelompok sasaran yang spesifik. Tujuan dari pembangunan ini 

adalah memperbaiki kualitas hidup dari kelompok sasarannya, sesuai dengan 

indikator-indikator yang ditetapkan didalam program. Karena pendekatannya 

yang partisipatif, program pembangunan ini tidak bisa direncanakan dengan 

menggunakan data-data statistik yang telah tersedia. Perencana program perlu 

menggali data dan melakukan observasi secara langsung kepada komunitas yang 

menjadi kelompok sasarannya. Sehingga, dalam tataran praktik perencanaan 

program dilakukan dua tahap. Perencanaan yang pertama ditujukan untuk 

menentukan target dan sumber daya pendukung program pembangunan yang 

dapat dialokasikan oleh agen pembangunan. Perencanaan kedua adalah saat 

program tersebut diinisiasikan kepada kelompok sasaran dalam bentuk aktifitas-

aktifitas turunan dalam ruang lingkup program tersebut. Kelompok sasaran 

dilibatkan secara aktif dalam penyusunan indikator, bentuk aktifitas, serta 

pelaksanaan program tersebut. 

 

2.6 Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan 

Pelaksanaan program pembangunan perlu dimonitoring dan dievaluasi. 

Sebagai sebuah rangkaian aktifitas dan sumber daya yang diarahkan untuk 

mencapai satu atau beberapa sasaran, sangat mungkin dalam rangkaian tersebut 

terjadi pergeseran atau penyesuaian yang pada akhirnya berpengaruh pada 

capaian akhir program. Oleh karena itu, sebuah pelaksanaan program 

pembangunan perlu dimonitor dengan seksama pelaksanaannya. Kemudian, 

setelah seluruh sumberdaya dan aktifitas program selesai dijalankan, capaiannya 
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juga perlu dievaluasi untuk memperhitungkan dampak dari luaran program 

pembangunan tersebut bagi masyarakat.  

Ada beragam metode untuk melakukan monitoring dan evaluasi program 

pembangunan. Beberapa diantaranya adalah dengan menggunakan metode 

SWOT, Participatory Rural Appraisal (PRA), dan Context Input Process 

Product. Ketiga model monitoring dan evaluasi ini dilakukan dengan 

merumuskan serta mengklasifikasikan indikator-indikator serta fenomena-

fenomena yang bermunculan di lapangan saat program berlangsung. Metode 

SWOT adalah sebuah teknik analisa yang berguna untuk mengevaluasi program 

dengan menempatkan perkembangan kelompok sasaran sebagai acuan. Teknik ini 

memperhitungkan aspek internal dan eksternal dari kelompok sasaran berikut 

dengan potensinya dalam mendukung atau menghambat sasaran program. 

Metode PRA adalah sebuah teknik yang berguna untuk mengelaborasi sudut 

pandang kelompok sasaran dalam memahami kondisi mereka sendiri. Metode ini 

dapat digunakan untuk memetakan potensi dan kapasitas yang dimiliki kelompok 

sasaran. Metode CIPP adalah sebuah teknik monitoring dan evaluasi yang 

melekat dengan pelaksanaan program, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, 

hingga evaluasinya. Metode ini mencermati pelaksanaan dari setiap tahapan 

program dengan asumsi-asumsi yang sejak awal perencanaan telah diperkirakan. 

Ketiga metode ini dibahas lebih lanjut pada bab ketiga dari buku ini.  

 

TES FORMATIF 

Jawablah pertanyaan berikut ini 

1. apa yang dimaksud dengan pembangunan 

2. jelaskan tujuan dari pembangunan sosial pada tingkat kelembagaan 

3. jelaskanlah bagaimana keterkaitan antara modal komunitas dengan strategi 

pembangunan sosial 

4. deskripsikanlah metode monitoring dan evaluasi pembangunan untuk 

menganalisa potensi internal dan eksternal dari sebuah komunitas 
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TUJUAN INSTRUKSIONAL  

Bab ini membahas peran stakeholder dalam pembangunan. Pembahasannya 

diawali dengan pengertian stakeholder, ruang lingkup stakeholder, serta 

pentingnya upaya mengidentifikasi, menganalisis pengaruh serta kepentingan 

stakeholder dalam menyukseskan pembangunan. Kemudian, bab ini juga 

membahas mengenai macam – macam stakeholder berdasarkan peran, pengaruh 

serta kepentingannya. Sehingga pokok – pokok bahasan dalam bab ini diharapkan 

dapat menjadi gambaran dasar para pembaca khususnya mahasiswa dalam 

memahami pentingnya kolaborasi dan manajemen stakeholder yang baik dalam 

mensukseskan pembangunan.  

 

ALUR PEMBAHASAN  
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BAB 3 

PERAN STAKEHOLDER DALAM PEMBANGUNAN 
 

3.1 Definisi dan Konsep 

Stakeholder merupakan istilah yang berasal dari bahasa Inggris yakni 

berarti pemangku kepentingan. Stakeholder ialah individu, kelompok, maupun 

organisasi yang memiliki kepentingan, terlibat, atau dipengaruhi (secara positif 

maupun negatif) oleh kegiatan atau program pembangunan
56

. Sementara itu, 

menurut Latimore, stakeholder adalah organisasi yang memiliki konsekuensi satu 

sama lain—menciptakan masalah dan kesempatan satu sama lain
57

. Selanjutnya, 

Reed et al, mendefinisikan stakeholder sebagai siapa yang memberikan dampak 

dan/atau yang terkena oleh dampak dari suatu program, kebijakan, dan/atau 

pembangunan
58

. Berdasarkan definisi – definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa 

stakeholder adalah individu, kelompok, maupun organisasi yang terlibat dalam 

proses suatu program, kebijakan atau dalam skala lebih besar yakni pembangunan.  

Pada mulanya teori mengenai stakeholder berasal dari teori bisnis dalam 

perusahaan. Ialah Stanford Research Institute, lembaga yang pertama kali 

menggunakan konsep stakeholder. Tanpa adanya dukungan dari stakeholder, 

maka keberadaan perusahaan tidak akan eksis, sebagaimana definisi berikut 

“those groups without whose support the organization would cease to exist”
59

, 

yang secara jelas mengimplikasi bahwa manajer perusahaan harus menstimulasi 

kontribusi dari pada stakeholder-nya untuk mencapai hasil yang mereka inginkan 

seperti pelanggengan perusahaan, keuntungan, stabilitas, dan pertumbuhan. Oleh 

karenanya, teori stakeholder akan terus mengacu dan mengadaptasi dari teori 

stakeholder di perusahaan. Meskipun begitu, istilah stakeholder belakangan sering 

kita temui dalam berbagai bidang. Stakeholder sendiri pada dasarnya merupakan 

buah dari ilmu manajemen, dimana ilmu manajemen merupakan ilmu murni yang 

penerapannya harus disandingkan dengan ilmu lain, dalam hal ini manajemen 

pembangunan.  

                                                 
56 Hetifah, S. J., 2003. Inovasi, Partisipasi, dan Good Governance: 20 Prakarsa Inovasi Partisipatif di 
Indonesia.. 1st penyunt. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 
57 Lattimore, 2010. Publiz Relations: Profesi dan Praktik. 1st penyunt. Jakarta: Salemba Humanika. 
58 Reed, M. et al., 2009. Who's in and why? A typology of stakeholder analysis methods for natural 
resource management. Journal of Environmental Management, Volume 90, pp. 1933 - 1949. 
59Donaldson, T., 1995. The Stakeholder Theory of Corporation:. Academy of Management Review, 
20(1), pp. 65 - 91 
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Di lingkungan pemerintahan juga mengenal istilah pemangku kepentingan 

atau stakeholder, yang disusun berdasarkan Pedoman Umum Pemetaan Pemangku 

Kepentingan Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Pemangku kepentingan 

diklasifikasikan menjadi, pemangku kepentingan internal merupakan 

khalayak/publik yang menjadi bagian dari kegiatan organisasi atau instansi 

pemerintah, sedangkan pemangku kepentingan eksternal adalah publik yang 

berada di luar organisasi/instansi yang harus diberi informasi agar dapat membina 

hubungan dengan baik
60

. Stakeholder dalam berbagai bidang pada intinya 

memiliki kesamaan yakni pihak – pihak yang keberadaannya mempengaruhi 

tercapainya tujuan dari organisasi. Dalam lingkup pembangunan, maka 

stakeholder berperan sebagai pelaku utama pembangunan. Stakeholder dalam 

pembangunan banyak disamakan pula modelnya dengan Stakeholder dalam 

manajemen proyek.  

Aktivitas dan interaksi stakeholder akan mempengaruhi keberhasilan suatu 

proses pembangunan dalam proses pembangunan. Aktivitas stakeholder sendiri 

berbeda – beda bergantung pada tipe stakeholder dan peran yang dijalankannya. 

Variasi peran stakeholder sejak dari perencanaan hingga implementasi 

pembangunan diharapkan dapat menjadi akumulasi kontribusi. Contoh pembagian 

peran stakeholder, dapat diklasifikasikan menjadi tiga kelompok yaitu pemangku 

kepentingan utama, penunjang, dan kunci
61

. Stakeholder utama ialah yang 

menerima dampak positif dan negatif dari suatu kegiatan umumnya ialah 

masyarakat yang terdampak langsung pembangunan. Sementara itu, stakeholder 

penunjang ialah perantara yang membantu proses penyampaian, umumnya ialah 

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau komunitas yang memiliki konsentrasi 

pada pemberdayaan masyarakat, maupun swasta melalui CSR-nya. Stakeholder 

kunci ialah yang mempunyai pengaruh kuat atau penting terkait masalah, 

kebutuhan, dan perhatian terhadap kelancaran kegiatan, dalam hal ini yakni 

pemerintah yang memiliki wewenang dalam membuat kebijakan – kebijakan 

pembangunan. Sebagaimana definisi tersebut, secara umum, stakeholder dapat 

juga diklasifikasikan menjadi sektor swasta, publik dan masyarakat sipil. 

                                                 
60 Kemkumham, 2012. Pedoman Umum Pemetaan Pemangku Kepentingan Di Lingkungan Instansi 
Pemerintah, Jakarta: Kemkumham. 
61 Crosby, B., 1992. Stakeholder Analysis: A vital tool for strategic managers., Washington DC: 

Technical Notes, No. 2. Agency for International Development. 
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Selain akumulasi kontribusi, dengan terlibat dalam proses pembangunan, 

stakeholder yang memiliki latar belakang yang berbeda – beda juga dapat 

memproteksi hak – hak masyarakat bahwa mereka benar akan mendapatkan 

manfaat dari adanya pembangunan. Pada tahap awal pembangunan, stakeholder 

berkumpul untuk memberikan cara pandang yang berbeda – beda menurut 

kepentingannya. Contoh konkritnya ialah Musyawarah Perencanaan 

Pembangunan (Musrenbang) baik pada tingkat desa/kelurahan, kecamatan, dan 

kabupaten/kota. Musrenbang melibatkan banyak stakeholder meliputi pemerintah 

dan masyakat dan swasta
62

. Keterlibatan stakeholder dalam Musrenbang 

diharapkan mampu membangun kesepahaman tentang kepentingan dan kemajuan 

wilayah yang dibangun.  

Kolaborasi pemangku kepentingan dalam pembangunan merupakan 

rangkaian proses dari inisiator dengan pendukung proses pembangunan. Inisiator 

pembangunan sendiri bergantung pada paradigma pembangunan apakah 

perencanaan pembangunan berasal dari pemerintah pusat (top – down) atau 

berasal dari masyarakat (bottom – up), atau kolaborasi keduanya. Pembangunan 

top – down dimulai ketika tingkat satuan pemerintahan memberikan acuan 

keputusan anggaran tahunan kepada tingkat di bawahnya. Sebagaimana 

Musrenbang pada tiap tingkat administrasi untuk menyepakati Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah. Sementara itu, pembangunan bottom – up 

inisiatornya merupakan masyarakat sebagai stakeholder utama, masyarakat 

umumnya telah memiliki aktivitas ekonominya masing – masing sesuai dengan 

karakteristik wilayahnya. Namun, aktivitas ekonomi tersebut belum dapat 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara signifikan, sehingga 

membutuhkan bantuan atau stimulus dari stakeholder lain. misalnya LSM, swasta, 

atau komunitas yang membuat program pembangunan dengan tetap melibatkan 

masyarakat, tetapi pada akhirnya mendapat dukungan dari pemerintah. Hal 

tersebut dapat disebut juga dengan mix approach meliputi pendekatan keduanya 

top – down dan bottom – up.  

Peran aktif stakeholder dibutuhkan dalam menjalin komunikasi tidak 

hanya dalam proses perencanaan namun juga dalam proses pelaksanaan 

pembangunan. Pada dasarnya pembangunan dimensinya beragam meliputi 

                                                 
62 Rianingsih Djohani. 2008. Panduan Penyelenggaran Musyawarah Perencanaan Pembangunan 
Desa. Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT) 
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pembangunan fisik dan manusia. Pada tataran pembangunan fisik, jika inisiator 

pembangunan berada di luar masyarakat, maka penerimaan masyarakat terhadap 

modifikasi sosio-lingkungannya menjadi penting. Begitupun dengan 

pembangunan manusia yang menjadi tujuannya ialah terjadi perubahan perilaku 

pada masyarakat agar taraf hidupnya meningkat. Tentu saja hal tersebut 

membutuhkan partisipasi masyarakat secara aktif. Keterlibatan masyarakat dalam 

proses penentuan kebijakan dianggap sebagai salah satu cara efektif untuk 

menampung dan mengakomodasi berbagai kepentingan yang 

beragam
63

.Peningkatan kesadaran masyarakat diperlukan, agar masyarakat bukan 

sekedar penerima manfaat dan tidak mengemukakan aspirasi secara aktif. Namun 

partisipasi masyarakat dibutuhkan agar pembangunan berlangsung berkelanjutan, 

tidak berhenti pada awal pembangunan saja.   

Jika perencanaan pembangunan dikomunikasikan dengan baik, dampaknya 

ialah pembangunan dapat berlangsung secara berkelanjutan Sebaliknya, apabila 

terjadi disfungsi peran stakeholder maka dapat memberi dampak negatif terhadap 

pembangunan. Disfungsi dapat berupa dua dimensi, yakni kurangnya partisipasi 

aktif stakeholder dalam pembangunan, dan tidak adanya sistem yang dapat 

menjaga keberlangsungan pembangunan. Disfungsi peran akan memberikan efek 

negatif pada keberlanjutan komunitas
64

. Sebagai contoh, dalam berjalannya 

Program Kelompok Tabungan Perumahan masyarakat Pajang Baru. Stakeholder 

yang terlibat diantaranya Baperrnas, Masyarakat, Catur Pilar (PKK, BKM, 

LPMM, Kelurahan) dan Dinas – dinas pendukung. Disfungsi terjadi karena 

Bapernas tidak melakukan pembinaan dan pendampingan secara intensif, 

masyarakat tidak mengemukakan aspirasi secara aktif, serta Catur Pilar dan dinas 

– dinas pendukung yang kurang melakukan pendampingan dalam teknis 

pelaksanaan. Hasilnya ialah kerjasama dalam pengembangan kelompok menjadi 

stagnan dan implikasi di masa depan dari kerjasama yang stagnan adalah 

melemahkan ketahanan sosial ekonomi masyarakat yang sedang berusaha untuk 

dicapai.  

                                                 
63 Paselle, E., 2013. Perencanaan Pembangunan Partisipatif: Studi Tentang Efektivitas 
Musrenbang Kec. Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara. Jurnal Paradigma, 2(1), pp. 10 - 25. 
64 Kusumatantya, I., 2013. Peran Pemangku Kepentingan Dalam Pembentukan Komunitas Guna 
Mencapai Ketahanan Sosial Ekonomi Masyarakat. Jurnal Wilayah Dan Lingkungan, 1(1), pp. 33 - 
48. 
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Pada sub bab selanjutnya akan dibahas mengenai analisis stakeholder. 

Tahap – tahap dalam menganalisis stakeholder terbagi menjadi 3 tahap: 1) 

mengidentifikasi stakeholder, 2) memetakan dan mengkategorisasikan 

stakeholder, 3) mempelajari hubungan diantara stakeholder. Sebagai upaya 

mengidentifikasi stakeholder kita perlu mengetahui mengenai klasifikasi 

stakeholder dan perannya. Selanjutnya, untuk mengetahui hubungan diantara 

stakeholder perlu ditinjau berdasarkan analisis koordinasi stakeholder. 

Keseluruhan hal tersebut akan dijelaskan pada sub bab berikut.  

 

3.2 Macam Macam Stakeholder 

Seperti yang telah disinggung sebelumnya, bahwa definisi mengenai siapa 

saja yang dikategorikan pemangku kepentingan (stakeholder) sangat bervariasi, 

mulai dari yang sangat spesifik dan berupa institusi formal hingga pemangku 

kepentingan dalam masyarakat. Menurut Charkham (1994), macam – macam 

stakeholder dapat dibagi menjadi empat yakni primer –sekunder, internal – 

eksternal, dan kontraktual – komunitas
65

.  

 

Pertama-tama, pemangku kepentingan primer dan sekunder. Pemangku 

kepentingan primer adalah pemegang saham, dewan direksi dan manajemen. Para 

pemangku kepentingan ini ialah mereka yang dalam sudut pandang klasik tentang 

organisasi perusahaan, dapat memengaruhi kebijakan dan pengambilan keputusan 

perusahaan. Sementara itu, stakeholder sekunder adalah sekelompok atau individu 

yang dipengaruhi atau dapat memengaruhi secara tidak langsung pencapaian 

tujuan organisasi, seperti karyawan, pemasok, pelanggan, media, organisasi yang 

memiliki kepentingan dan pesaing. Pembagian menurut klasifikasi ini ialah yang 

umum. 

Kedua, pemangku kepentingan dapat dibedakan menjadi internal dan 

pemangku kepentingan eksternal. Stakeholder eksternal suatu organisasi ialah 

pelanggan, pemasok, pemerintah, kelompok kepentingan khusus, media, serikat 

pekerja, dan lembaga keuangan pesaing yang memengaruhi organisasi dari luar. 
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Sementara itu, pemangku kepentingan internal adalah para pemangku kepentingan 

yang menjadi tanggung jawab dalam manajemen organisasi. 

Ketiga, stakeholder kontraktual dan publik atau komunitas. Para 

pemangku kepentingan kontraktual adalah manajer, pemegang saham, karyawan, 

pelanggan, pemasok, kreditor dll. Sementara itu, kelompok pemangku 

kepentingan publik ialah konsumen, pemerintah, kelompok aksi lingkungan, 

penduduk lokal, pers dan media, universitas dll. 

Terakhir, pembagian pemangku kepentingan dapat terjadi diantara 

pemangku kepentingan sosial primer, sosial sekunder, non-sosial primer dan non-

sosial. Stakeholder sosial primer adalah karyawan dan manajer, investor, 

pelanggan, pemasok, mitra bisnis dan komunitas lokal. Pemangku kepentingan 

sosial sekunder adalah pemerintah dan masyarakat sipil, kelompok aktivis sosial, 

media dan komentator, badan dagang dan pesaing. Kelompok pemangku 

kepentingan non-sosial utama terdiri dari lingkungan alam, spesies non-manusia 

dan masa depan generasi. Terakhir, pemangku kepentingan non-sosial sekunder 

adalah kelompok aktivis lingkungan dan kelompok aktivis pencinta hewan.  

 

Tabel 3.1. Stakeholder Kontraktual dan Komunitas
66

 

Stakeholder Kontraktual  Stakeholder Komunitas  

Pemilik modal  Komunitas 

Karyawan  Regulator 

Pelanggan Pemerintah 

Distributor LSM  

Pemasok Media 

Pemberi pinjaman Masyarakat lokal 

 

Pada dasarnya, klasifikasi stakeholder kontraktual dan komunitas sama 

saja dengan internal dan eksternal. Dimana stakeholder kontraktual 

merupakan pihak – pihak yang mempengaruhi organisasi secara langsung 

yakni mempengaruhi input agar suatu program dapat berjalan, tanpa adanya 

stakeholder ini maka suatu program tidak dapat berjalan. Sementara itu, 

stakeholder publik atau komunitas ialah pihak – pihak di luar organisasi yang 
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mempengaruhi organisasi secara tidak langsung, namun keberadaan mereka 

diperlukan sebagai kontrol untuk mencapai keseimbangan (pengaturan).  

 

3.3 Klasifikasi Peran Stakeholder 

Klasifikasi adalah penyusunan bersistem dalam kelompok atau golongan 

menurut kaidah atau standar yang ditetapkan
67

. Sementara itu, peran adalah 

serangkaian perilaku tertentu yang ada karena status (kedudukan) tertentu, selain 

itu, peran juga merupakan sikap atau perilaku tertentu yang diharapkan oleh 

banyak orang karena status (kedudukan) tertentu. Aspek dinamis dari status 

(kedudukan), apabila seseorang melaksanakan kewajiban dan haknya sesuai 

dengan kedudukannya, maka dapat dikatan ia telah menjalankan suatu peran
68

. 

 

Oleh karena itu, klasifikasi peran stakeholder ialah penggolongan stakeholder 

berdasarkan perannya. Berdasarkan perannya, menurut Nugroho (2014), 

stakeholder dapat diklasifikasikan sebagai berikut
69

:  

a. Policy creator, ialah stakeholder yang berperan sebagai pengambil 

keputusan dan penentu suatu kebijakan. 

b. Koordinator, stakeholder yang berperan mengkoordinasikan stakeholder 

lain yang terlibat. 

c. Fasilitator, stakeholder yang berperan memfasilitasi dan mencukupi apa 

yang dibutuhkan kelompok sasaran. 

d. Implementer, stakeholder pelaksana kebijakan yang di dalamnya termasuk 

kelompok sasaran. 

e. Akselerator, stakeholder yang berperan mempercepat dan memberikan 

kontribusi agar suatu program dapat berjalan sesuai sasaran atau bahkan 

lebih cepat waktu pencapaiannya.  

 

Pembuat kebijakan atau policy creator tentu saja menjadi wewenang 

pemerintah, serta unit kedinasannya dapat menjadi stakeholder koordinator. 

Sementara itu, fasilitator dapat berasal dari Lembaga Swadaya Masyarakat atau 

                                                 
67 KBBI Daring 
68 Mahfud, M. A., Haryono, B. S. & Anggraeni, N. L., 2015. Peran dan Koordinasi Stakeholder dalam 
Pengembangan Kawasan Minapolitan di Kecamatan. Jurnal Administrasi Publik (JAP), 3(12), pp. 
2070-2076. 
69 Ibid  
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komunitas lokal. Akselerator dapat berasal dari swasta. Implementer ialah 

masyarakat sendiri yang merupakan kelompok sasaran. Lebih lanjut, dapat 

disimpulkan terdapat tiga stakeholder yang berperan dalam pembangunan yakni 

Pemerintah, Masyarakat, dan Swasta.  Ketika stakeholder tersebut, memiliki 

deskripsi peran, yang serupa dengan teori sebelumnya, dimana peran - peran 

terbagi menjadi regulasi (pembuat kebijakan), pemberdayaan, pendampingan, dan 

penguatan (lihat pada Tabel 3.2).   

 

 

 

 

 

Tabel 3.2 Peran Stakeholder
70

  

Peran Pemerintah Masyarakat Swasta 

Regulasi  Kebijakan dan 

Strategi 

  

Pemberdayaan  Sosialisasi 

program – 

program  

 Turut serta 

(partisipasi) 

dalam kegiatan  

 Sosialisasi dan 

penularan 

informasi  

 Sosialisasi 

manejemen 

kegiatan 

pengembangan 

komunitas 

Pendampingan  Pelatihan dan 

pembinaan  

 Penjaringan 

anggota 

komunitas  

 Penyediaan 

tenaga ahli dan 

fasilitator 

Penguatan  Pembangunan 

kerjasama 

dengan 

pemangku 

kepentingan lain 

 Memfasilitasi 

kebutuhan dasar 

komunitas  

 Kerjasama 

dengan catur 

pilar dan pihak 

luar 

 Penyusunan 

rencana 

kegiatan, auran 

dan norma 

 Pelaksana 

kegiatan 

 Penjalinan 

kerjasama 

dengan 

pemerintah dan 

masyarakat 

 Bantuan modal 

(finansial) 

 

Sebagai contoh penerapannya:  

                                                 
70 Kusumatantya, I., 2013. Peran Pemangku Kepentingan Dalam Pembentukan Komunitas Guna 

Mencapai Ketahanan Sosial Ekonomi Masyarakat. Jurnal Wilayah Dan Lingkungan, 1(1), pp. 33 - 48. 
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Petama, Peran dan Koordinasi Stakeholder dalam Pengembangan Kawasan 

Minapolitan di Kecamatan Ngelok, Kabupaten Blitar
71

 pembagian peran 

stakeholder sebagai berikut:  

 Stakeholder pengambil keputusan yakni Bupati Blitar yang berperan 

dalam membuat kebijakan, diantaranya menyusun masterplan 

Minapolitan, dan Pembentukkan Tim Koordinasi dan Kelompok Kerja 

Minapolitan.  

 Stakeholder Koordinator yakni Bappeda Kabupaten Blitar yang peran 

stakeholder koordinator dalam pengembangan kawasan Minapolitan 

diantaranya menyelaraskan kegiatan yang dilakukan oleh masing – masing 

stakeholder dengan cara melakukan rapat koordinasi. Rapat dilakukan 2 

kali dalam satu tahun yakni pada awal dan akhir tahun guna membahas 

perencanaan program dan anggaran di awal tahun dan evaluasi di akhir 

tahun.  

 Stakeholder fasilitator yakni Tim Koordinasi dan Kelompok Kerja 

minapolitan, dimana peran stakeholder ini ialah membuat program 

aplikatif dan mampu diterjemahkan oleh masyarakat/kelompok 

pembudidaya ikan di Kecamatan Ngelok.   

 Stakeholder implementer yakni Pembudidaya ikan, yang juga merupakan 

kelompok sasaran dari pengembangan kawasan minapolitan. Partisipasi 

pembudidaya ikan dalam menyukseskan program minapolitan dapat dilihat 

dari keikutsertaannya dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan baik yang 

diselenggarakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Blitar 

maupun yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga lain yang berkaitan 

dengan pengembangan kemampuan dan pengetahuan pembudidaya ikan. 

 Stakeholder akselerator, yakni Balai Benih Ikan dan Sub Riset yang 

dikelola oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Blitar, yang 

berperan dalam memberikan sumbangan ide, gagasan, inovasi dan 

teknologi yang dapat diaplikasikan oleh masyarakat di kawasan 

minapolitan.  
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Tabel 3.3 Peran Stakeholder dalam Pengembangan Kawasan Minapolitan 

No. Peran Stakeholer Stakeholder 

1.  Pengambil Keputusan Bupati Blitar 

2.  Koordinator Bappeda Kabupaten Blitar 

3.  Fasilitator 
Tim Koordinasi dan Kelompok Kerja 

Minapolitan 

4.  Implementer Pembudidaya ikan 

5.  Akselerator 

Balai Benih Ikan dan Sub Riser yang 

dikelola oleh Dinas Kelautan dan Perikanan 

Kabupaten Blitar 

Dalam Pengembangan Kawasan Minapolitan, hanya melibatkan pemerintah dan 

masyarakat  

 

Contoh kedua, Peran Stakeholder Pariwisata dalam Pengembangan Pulau 

Samalona sebagai Destinasi Wisata Bahari
72

 yang juga melibatkan swasta.  

Tabel 3.4 Peran stakeholder Pariwisata dalam Pengembangan Pulau Samalona 

No. Stakeholder Peran 

1.  Pemerintah  Penyedia sarana prasarana dan pembinaan sumber daya 

manusia dengan cara mengadakan workshop untuk 

meningkatkan kemampuan dan pengetahuan masyarakat 

lokal sebagai pelaku pariwisata  

2.  Swasta Penyedia transportasi, amenitas, dan akomodasi lainnya 

3.  Masyarakat Guide lokal, membuka usaha pendukung kegiatan wisata, 

dan pengelola utama Pulau Samalona 

 

Contoh ketiga, Peran Stakeholders dalam Pengembangan Objek Wisata Pantai 

Karang Jahe di Kabupaten Rembang
73

 

Tabel 3.5 Peran Stakeholder dalam Pengembangan Objek Wisata Pantai Karang 

Jahe 

No. Stakeholder Peran Kegiatan terkait peran 

1.  Masyarakat Desa Implementator 1. Menyediakan lahan untuk 

pengembangan area wisata dan 

                                                 
72 Amalyah, R., Hamid, D. & Hakim, L., 2016. Peran Stakeholder Pariwisata dalam Pengembangan 
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Wisata Pantai Karang Jahe Di Kabupaten Rembang. Journal of Public Policy and Management 
Review, 6(3), pp. 1 - 13. 
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akomodasi pariwisata.  

2. Terlibat dalam pengembangan 

objek wisata sebagai pelaku 

usaha ekowisata. 

3. Menetapkan dan memungut 

retribusi kepada pelaku usaha 

wisata atas pemanfaatan fasilitas 

yang tersedia.  

2.  Badan Pengelola 

Pantai Karang Jahe 

(BP KJ) 

Koordinator, 

Implementator, 

dan Fasilitator 

1. Melakukan koordinasi dengan 

stakeholder lain 

2. Mengikuti Kelompok Sadar 

Wisata (Pokdarwis) yang 

diadakan oleh Dinbudparpora  

3.  Dinas Kebudayaan, 

Pariwisata, pemuda 

dan Olah Raga 

Kabupaten 

Rembang 

(Dinbudparpora) 

Koordinator, 

Implementator 

dan Fasilitator 

1. Melakukan rapat antar 

stakeholder terkait 

pengembangan objek wisata 

Pantai Karang Jahe  

2. Pemberdayaan terhadap 

kelompok sadar wisata 

(Pokdarwis)  

3. Penyediaan informasi dan 

fasilitas Kepariwisataan  

4.  Dinas Kelautan dan 

Perikanan Kab. 

Rembang 

Fasilitator  Sosialisasi sadar wisata kepada 

warga dan wisatawan terkait 

upaya pelestarian lingkungan dan 

terumbu karang.  

5.  Dinas Kesehatan 

Kab. Rembang 

Fasilitator  Penyuluhan kepada pelaku usaha 

makanan di objek wisata Pantai 

Karang Jahe.  

6.  Badan Lingkungan 

Hidup (BLH) Kab. 

Rembang 

Fasilitator Penyediaan 6 buah tong sampah 

di objek wisata.  

7.  Aparat keamanan  Menjaga ketertiban objek wisata  

 

Berdasarkan contoh – contoh di atas, dapat disimpulkan bahwa tidak menutup 

kemungkinan satu stakeholder memiliki peran ganda  

 

3.4 Pemetaan Pengaruh Kepentingan Stakeholder 

Oleh karena pentingnya peran stakeholder dijalankan dengan baik demi 

tercapainya tujuan pembangunan. Maka, perlu adanya upaya manajemen 

stakeholder. Proses manajemen stakeholder meliputi analisis stakeholder 

(stakeholder analysis) dan keterlibatan stakeholder (stakeholder engangement). 
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Analisis stakeholder ialah serangkaian proses dari mengidentifikasi stakeholder 

dan perannya serta mengukur pengaruh dan hubungan antar stakeholder
74

 

Tahap pertama dalam menganalisis stakeholder adalah menetapkan 

―pengaruh‖ dan ―kepentingan‖.  Hal tersebut ditujukan untuk memformulasikan 

proses dari manajemen stakeholder dan mengidentifikasi pendekatan apa yang 

efektif untuk mengoptimalkan keterlibatan stakeholder.  Pengaruh kepentingan 

stakeholder tersebut dapat ditampilkan melalui matriks sebagai upaya pemetaan 

stakeholder (stakeholder mapping) (Gambar 3.1). 

Namun sebelumnya dibutuhkan upaya identifikasi pengaruh stakeholder. 

Untuk memudahkan upaya pemetaan dilakukan identifikasi berdasarkan 

pertanyaan – pertanyaan berikut
75

:  

1. Siapa stakeholder yang terlibat sekarang dan potensial? 

2. Apa saja kepentingan dan hak mereka?  

3. Bagaimana setiap stakeholder mempengaruhi berjalannya pembangunan?  

4. Bagaimana pembangunan mempengaruhi setiap stakeholder?  

5. Asumsi apa yang menyebabkan strategi pembangunan yang sekarang 

membuat setiap stakeholder penting?  

6. Apa saja variabel lingkungan yang mempengaruhi stakeholder dan 

pembangunan?  

7. Bagaimana setiap variabel diukur dan dampaknya?  

8. Bagaimana menjaga agar tujuan pembangunan tercapai dengan setiap 

stakeholder? 
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Vol 29, No. 2, pp 145 – 162  
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Setelah diidentifikasi, stakeholder dapat dipetakan sebagai berikut:  

 

 

 

 

 

Subyek (Subjects) 

 

 

 

 

Pemain Kunci (Key Players) 

 

 

 

Pengikut Lain 

 

 

Pendukung 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Matriks Pemangku kepentingan (stakeholder) berdasarkan pengaruh 

kepentingan
76

 

 

Dalam matriks terdapat empat tingkat kepentingan stakeholder yakni Subjek 

(Subjects), Pemain Kunci (Key Players), Pengikut Lain (Crowd), dan Pendukung 

(Contest Setters).  

a. Subjek (Subjects), yakni stakeholder dengan tingkat kepentingan yang tinggi 

tetapi memiliki pengaruh yang rendah.  

b. Pemain Kunci (Key Players), yakni stakeholder dengan tingkat kepentingan 

dan pengaruh yang tinggi.  
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c. Pengikut Lain (Crowd), yakni stakeholder dengan tingkat kepentingan dan 

pengaruh yang rendah.  

d. Pendukung (Context setters), yakni stakeholder dengan tingkat kepentingan 

yang rendah tetapi memiliki pengaruh yang tinggi.  

 

Sebagai contoh pertama, Stakeholder mapping dalam Konservasi Owa Jawa
77

. 

Pada program pelestarian Owa Jawa melibatkan 12 stakeholder yang berasal dari 

berbagai instansi, baik pemerintah, swasta dan kelompok masyarakat. 

Berdasarkan pengaruh kepentingannya, stakeholder terbagi menjadi key players, 

subjects, crowd, dan context setters. Pembagian kepentingan stakeholder sebagai 

berikut: 

1. Pertama, yang termasuk key players ialah Balai Besar Taman Nasional 

Gunung Gede Pangrango (BBTNGGP), Balai Besar Konservasi Sumber 

Daya Alam Jabar Banten (BBKSDAJB), Perum Perhutani Divisi Regional 

III Jawa Barat KPH Bandung Selatan, Pertamina EP Field Subang, 

Yayasan Owa Jawa, Conservation International Indonesia, dan Silvery 

Gibbon Project. Peran penting stakeholder tipe ini yakni dalam menjaga 

keberlangsungan program rehabilitasi hingga pelepasliaran.  

2. Kedua, yang termasuk subjects ialah Persaudaraan Gunung Puntang 

Indonesia (PGPI). Perannya yakni memberikan sosialisasi kepada 

pemberdayaan masyarakat desa hutan.   

3. Ketiga, yang termasuk sebagai context setter ialah Lembaga Masyarakat 

Desa Hutan Bukit Amanah. Perannya dalam pengamanan kawasan 

Gunung Puntang sebagai lokasi pelepasliaran Owa Jawa hasil rehabilitasi. 

4. Keempat, yang termasuk sebagai crowd adalah TEPAA, EAGLE dan 

masyarakat sekitar Bodogol. Perannya ialah penyebarluasan informasi 

mengenai upaya konservasi Owa Jawa.  

                                                 
77 Ramadhita, N., 2016. Analisis Peran Stakeholder dalam Pelestarian Owa Jawa 

(Hylobates Moloch) di Javan Gibbon Center, Bogor: IPB. 
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Gambar 3.2 Pemetaan Kepentingan Stakeholder dalam Konservasi Owa Jawa 

Berikut adalah Stakeholder dan Keterangan institusi asalnya 

 

Tabel 3.6 Stakeholder dalam Konservasi Owa Jawa 

No. Pemangku Kepentingan (Stakeholders) Keterangan (Remarks) 

1.  
Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede 

Pangrango (BBTNGGP) 
Instansi Pemerintah 

2.  
Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam 

Jabar Banten (BBKSDAJB) 
Instansi Pemerintah 

3.  
Perum Perhutani Divisi Regional III Jawa Barat 

KPH Bandung Selatan 
Badan Usaha Milik Negara 

4.  Pertamina EP Field Subang Badan Usaha Milik Negara 

5.  Yayasan Owa Jawa Lembaga Swasta 

6.  Conservation International Indonesia Lembaga Swasta 

7.  Silvery Gibbon Project Lembaga Swasta 

8.  
Persaudaraan Gunung Puntang Indonesia 

(PGPI) 
Organisasi Relawan 

9.  
Lembaga Masyarakat Desa Hutan Bukit 

Amanah 
Lembaga Masyarakat 

10.  Teman Pecinta Alam (TEPAA) Organisasi Relawan 

11.  EAGLE Organisasi Relawan 
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12.  Masyarakat sekitar Bodogol Masyarakat 

 

Contoh kedua ialah Pemangku Kepentingan dalam Kebijakan Pengelolaan dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kehutanan
78

. Stakeholder yang terlibat terdiri 

dari 16 pihak, yang juga bervariasi baik dari instansi, baik pemerintah, swasta dan 

kelompok masyarakat. 

1. Kelompok Key Players, posisi ini ditempati oleh elite pimpinan di 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan utamanya pada tingkat 

menteri, direktur jenderal, sekretariat direktorat jenderal dan biro 

kepegawaian. 

2. Kelompok Subjects adalah Pusrenbang SDMK, Pusdiklat LH dan Kehutanan, 

Pusat Penyuluhan LH dan Kehutanan, Badan Litbang LH dan Kehutanan, dan 

unit pelaksana teknis (UPT) kehutanan di daerah. 

3. Kelompok Context Setters yang memiliki pengaruh tinggi tetapi sedikit 

kepentingan, ditempati oleh beberapa lembaga di luar Kementerian 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan seperti KemenPAN dan RB, KASN, LAN 

dan BKN, khususnya pada kebijakan penentuan kuota pengadaan SDM, 

kebijakan tentang seleksi dan pengisian jabatan publik, kebijakan mekanisme 

kompensasi, reward and punishment, dan kebijakan terkait pemutusan 

hubungan kerja pegawai. 

4. Kelompok Crowds memiliki kepentingan dan pengaruh yang rendah pada 

pengelolaan dan pengembangan SDM kehutanan ditempati oleh ikatan 

alumni/almamater, lembaga training swasta, pelaku usaha kehutanan swasta 

dan BUMN beserta asosiasinya, LSM Kehutanan, dan akademisi kehutanan. 

 

Pemangku kepentingan yang terlibat dalam penentuan kebijakan pengelolaan dan 

pengembangan SDM kehutanan beserta perannya 
79

 

Tabel 3.7 Stakeholder dan penjelasan peran dalam Kebijakan Pengelolaan dan 

Pengembangan SDM Kehutanan 

No. Pemangku Kepentingan Keterangan (Remarks) 

                                                 
78 Nurtjahjawilasa, e. a., 2011. Analisis Pemangku Kepentingan Dalam Kebijakan Pengelolaan dan 
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kehutanan, Bogor: Pusat Pendidikan dan Pelatihan 
Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 
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(Stakeholders) 

1.  Menteri Kehutanan  Unsur pemerintah, berpengaruh besar pada 

penentuan posisi jabatan 

2.  Direktorat Jenderal dan 

jajaran, Sekretariat Jenderal 

Pemerintah, memiliki rekomendasi 

berpengaruh besar pada penentuan posisi 

jabatan 

3.  Biro Kepegawaian  Pemerintah, berperan besar pada administrasi 

kepegawaian internal kementerian, walau di 

dalamnya terdapat bagian pengembangan 

pegawai 

4.  Pusat Perencanaan 

Pengembangan SDM 

Kehutanan 

Pemerintah, berperan secara internal 

kementerian dan mencoba meningkatkan 

peran pada perencanaan pengembangan SDM 

KPH dan dinas yang membidangi kehutanan 

5.  Pusat Pendidikan dan 

Pelatihan Kehutanan  

Lembaga pendidikan pemerintah, berperan 

bagi pusat dan PNS daerah, sedikit 

menjangkau SDM kehutanan swasta 

6.  Pusat Penyuluhan Kehutanan Lembaga pendidikan pemerintah, berperan 

bagi pusat dan PNS daerah, sedikit 

menjangkau SDM kehutanan swasta 

7.  Lembaga Administrasi Negara  Berperan dominan pada pembinaan SDM 

terkait diklat kepemimpinan dan diklat 

fungsional tertentu (kewidyaiswaraan) 

8.  Badan Kepegawaian Negara 

RI 

Berperan pada administrasi kepegawaian 

secara nasional 

9.  Kementerian Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi 

Berperan pada pembangunan konsepsi 

kebijakan SDM secara nasional dalam rangka 

pendayagunaan pegawai 

10.  Komisi Aparatur Sipil Negara 

(KASN) 

Berperan melakukan pembinaan dan 

pengawasan pengelolaan SDM secara 

nasional sesuai UU ASN No 5 tahun 2014 

11.  Litbang Kehutanan Belum/Sedikit sekali berperan dalam 

penelitian dan pengembangan kebijakan SDM 

kehutanan 

12.  Lembaga Pelatihan Swasta Tidak/sedikit sekali berperan dalam 

pengembangan SDM kehutanan 

13.  Pelaku Usaha Kehutanan 

Swasta dan Asosiasinya, 

BUMN Kehutanan  

Berperan tidak langsung dan informal dalam 

memberikan pengawasan dan penilaian 

kinerja SDM kehutanan 

14.  LSM Kehutanan Berperan tidak langsung dan informal dalam 

memberikan pengawasan dan penilaian SDM 

kehutanan 

15.  Akademisi Kehutanan Berperan tidak langsung dan informal dalam 

memberikan pengawasan dan penilaian serta 

peningkatan kapasitas individu SDM 

kehutanan 

16.  Ikatan alumni/almamater Secara de facto dan informal berpengaruh 

pada beberapa bagian dalam pengelolaan dan 

pengembangan SDM 
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3.5 Model Arti Penting Stakeholder 
Model arti-penting stakeholder (stakeholder salience model) yakni 

tentang, sejauh mana manajer atau dalam hal ini pembuat keputusan keputusan 

memberikan prioritas kepada stakeholder yang bersaing klaim. Didalamnya 

terbagi menjadi tiga atribut yakni; kekuatan (power), hak kekuasaan (legitimacy), 

dan urgensi (urgency)
80

.   

 Kekuatan atau power adalah kemungkinan seorang aktor stakeholder di 

dalam sebuah hubungan kerjasama akan berada dalam posisi untuk 

melakukan kehendaknya sendiri meskipun ada perlawanan. 

 Sementara itu, legitimasi adalah persepsi umum atau asumsi bahwa suatu 

entitas melakukan tindakan yang diinginkan, tepat, atau sesuai dalam 

beberapa sistem norma, nilai, kepercayaan, dan definisi yang dibangun 

secara sosial. Sejak itu, dua atribut pertama, yakni kekuasaan dan 

legitimasi dianggap sebagai variabel independen dalam hubungan 

stakeholder dengan eksekutif. 

 Urgensi adalah asumsi bahwa stakeholder berhak untuk menjalankan 

pembangunan. Urgensi terdiri dari sensitivitas waktu dan kekritisan.  

Aktor perusahaan digantikan dengan pembangunan  

 

                                                 
80 Mitchell, R., Bradle, A. & Wood, D. J., 1997. Toward a Theory of Stakeholder Identification and 
Salience: Defining the Principle of Who and What Really Counts. The Academy of Management 
Review, 22(4), pp. 853 - 886. 
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Gambar 2.3. Stakeholder Salience Model (Mitchell, et al., 1997) 

Pada kuadran nomor satu dengan enam disebut dengan expectant stakeholder atau 

tipe pemangku kepentingan yang berpotensi muncul. Sementara itu, pada kuadran 

nomor tujuh ialah definitive stakeholder atau pasti karena memiliki keseluruhan 

atribut yakni kekuaran, legitimasi, dan klaim kepentingan.  

 

 Expectant Stakeholder 

o Dormant Stakeholder  

Menguasai kekuatan untuk memaksakan kehendak mereka, tetapi 

tidak memiliki hubungan legitimasi atau klaim kepentingan 

mendesak, sehingga kekuatannya tidak terpakai. Contoh dari 

stakeholder jenis ini jumlahnya berlimpah, yakni mereka yang 

memiliki kekuasaan senjata (koersif), mereka yang bisa 

menghabiskan banyak uang (utilitarian), atau mereka yang bisa 

meminta untuk mendapat perhatian dari media berita (simbolik). 

Meskipun tidak memiliki atau minim interaksi terhadap 

pembangunan tetapi karena potensinya maka dianggap sebagai 

stakeholder.  
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o Discretionary stakeholder 

Memaksakan legitimasi tetapi mereka tidak memiliki kekuatan 

untuk mempengaruhi perusahaan atau klaim kepentingan 

mendesak. Contohnya ialah organisasi nirlaba, seperti sekolah, 

dapur umum, dan rumah sakit, yang menerima sumbangan dan 

kerja sukarela dari swasta. 

 

o Demanding stakeholder 

Mereka yang memiliki klaim kepentingan mendesak tetapi tidak 

memiliki kekuatan atau legitimasi. Stakeholder tipe ini kerap 

diabaikan karena tidak berpengaruh terhadap jalannya 

pembangunan. Contohnya ilustrasinya sebagai berikut, demonstran 

yang berbaris di depan kantor pusat dengan tanda yang 

mengatakan, "Akhir dunia telah datang! Acme chemical adalah 

penyebabnya! " hal tersebut mungkin sangat mengganggu Manajer 

Acme, tetapi klaim penjaga itu sebagian besar tetap tidak 

dipertimbangkan. 

 

o Dominant Stakeholder  

Stakeholder sama – sama memiliki kekuatan dan legitimasi, 

misalnya dewan direktur perusahaan yang mewakili pemilik, 

kreditur signifikan pemimpin masyarakat, dan memiliki hubungan 

dengan investor.  

 

o Dependent Stakeholder  

Kurang memiliki kekuasaan tetapi yang memiliki klaim sah 

mendesak yang "terikat," karena pemangku kepentingan ini 

bergantung pada orang lain (stakeholder lain atau perusahaan 

manajer) untuk kekuatan yang diperlukan untuk melaksanakan 

keinginan mereka. 

o Dangerous Stakeholder 

Memiliki klaim mendesak dan kekuatan tetapi tidak memiliki 

legitimasi, sehingga stakeholder tpe ini akan cenderung koersif dan 

mungkin kriminal. Pengunaan cara – cara yang tidak berdasarkan 
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hukum untuk cepat mendapatkan klaim. Misalnya blokade 

terhadap suatu upaya pembangunan dengan menggunakan cara – 

cara kekerasan, seeperti pengeboman, penembakan, atau 

penculikan untuk mencari pengakuan klaim mereka.  

 

Definitive Stakeholder  

Stakeholder memiliki keseluruhan atribut yakni kekuatan, legitimasi, dan klaim 

mendesak maka akan menjadi prioritas untuk bekerja sama. Expectant stakeholder 

bisa menjadi definitive stakeholder apabila mengadopsi atribut yang sebelumnya 

belum dmiliki. Misalnya dengan bekerja sama dengan pemerintah, memenangkan 

pemilihandan lan – lain.   

 

Meskipun teori tersebut pada mulanya diterapkan dalam perusahaan, namun 

dapat juga diterapkan dalam pembangunan. Sebagai contoh dalam Pembangunan, 

Analisis Stakeholder dan Kebijakan Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan 

(KPH) Model Maros di Provinsi Sulawesi Selatan
81

 Stakeholder yang terlibat 

langsung dan mempunyai peran yang berpengaruh antara lain; BPKH, BKSDA, 

TN Bantimurung Bulusaraung, DPRD, Dishut Prop, Dishut Kab, Pemerintah 

setempat, tokoh masyarakat, masyarakat setempat, dan investor. Analisis yang 

dipakai adalah analisis stakeholder PIL (P=Power, I=Interest dan L=legitimate) 

dilihat dari kriteria kekhasan stakeholder dan analisis kebijakan. 

a. Kategori PIL (dominan); power sangat kuat, interest terpengaruh, 

legitimasi tinggi 

b.  Kategori PI (bertenaga); power sangat kuat, interest terpengaruh, klaim 

tidak diakui atau legitimasi lemah 

c.  Kategori PL (berpengaruh); power sangat kuat, klaim diakui atau 

legitimasi kuat, interest tidak terpengaruh 

d. Kategori IL (rentan); interest terpengaruh, klaim diakui atau legitimasi 

bagus, tetapi tanpa kekuatan 

e. Kategori P (dorman); power sangat kuat, interest tidak terpengaruh, dan 

klaim tidak diakui 

                                                 
81 Kusumedi, P. & Rizal, A., 2010. Analisis Stakeholder dan Kebijakan Pembangunan KPH Model 
Maros di Propibsi Sulawesi Selatan. Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan, 7(3), pp. 179 - 193. 
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f. Kategori L (berperhatian); klaim diakui, tetapi tidak terpengaruh dan tidak 

kuat 

g. Kategori I (marginal); terpengaruh, tetapi klaim tidak diakui dan tidak kuat 

h. Peringkat lain-lain; pemangku kepentingan yang tidak mempunyai 

ketiganya 

Hasil Analisis Stakeholder dengan Kriteria Kekhasan PIL (Power-Interest- 

Legitimacy) dalam pembangunan KPH Model Maros sebagai berikut:  

Tabel 3.8 Kekhasan PIL dalam pembangunan KPH Model Maros 

 

 

Kategori stakeholder dominan (PIL) adalah pihak – pihak yang sangat perlu 

dilibatkan dalam semua proses pembangunan KPH di Kab. Maros, antara lain 

UPT (BPKH, BKSDA, TN BABUL), DPRD, Dishut Prop, Dishut Kab, 

Pemerintah setempat, dan tokoh masyarakat.  Kategori stakeholder dependen 

adalah masyarakat setempat dan investor/pengusaha.  Sedangkan kategori 

stakeholder dorman adalah LSM (lembaga Swadaya Masyarakat) serta kategori 

lain-lain adalah koperasi. 

Apabila kategori stakeholder dominan (prioritas) dilibatkan terus secara 

kontinu dalam pembangunan KPH Model Maros maka diharapkan akan 

menghasilkan beberapa dampak antara lain :1) peningkatan efektivitas, 2) 

peningkatan efisiensi, 3) peningkatan 'sustainabilitas', 4) memungkinkan dampak 

yang berkelanjutan, 5) peningkatan transparansi dan pertanggungjawaban dan 6) 
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peningkatan kesetaraan. Namun, tanpa meninggalkan peran serta/partisipasi 

masyarakat dan investor yang mempunyai potensi yang cukup besar dan 

mempunyai klasifikasi stakeholder langsung yang perlu dilibatkan dalam 

pembangunan KPH Model di Kab. Maros walaupun mempunyai tingkat legitimasi 

yang rendah/kecil. 

 

3.6 Pemetaan Hubungan Stakeholder 

Setelah diketahui derajat kepentingan tiap stakeholder melalui pemetaan 

kepentingan, maka telah diketahui pengaruh diantara stakeholder. Oleh karena 

setiap stakeholder memiliki kepentingannya masing – masing, maka tercipta 

hubungan dalam upaya saling mempengaruhi tersebut maka dapat pula 

dipetakan berdasarkan hubungan yang terjalin diantara stakeholder. Tipologi 

stakeholder dapat dibedakan menjadi dua hal yakni kompatibel/ tidak 

kompatibel; dan Diperlukan/ Kontijensi (tidak pasti)
82

.  

 Kompatibel atau tidak kompatibel dalam hal set ide dan minat material  

 Diperlukan atau tidak pasti. Hubungan yang diperlukan adalah internal ke 

struktur sosial atau ke serangkaian ide yang terhubung secara logis. 

Hubungan kontinjensi tidak terhubung secara integral. 

 

 Diperlukan (Necessary) Kontinjensi (Contingent) 

Kompatibel 

(Compatible) 

 

Tipe A 

Defensif 

 

Tipe B 

Faham oportunis 

Tidak 

Kompatibel 

(Incompatible) 

 

Tipe C 

Kompromi  

 

 

Tipe D 

Kompetisi/Eliminasi 

 

Gambar 2.4 Matriks stakeholder berdasarkan hubungan antar stakeholder 

                                                 
82 Freeman, E., 1984. Strategic Management: A Stakeholder Approach. 1st penyunt. Boston: 
Cambridge University Press. 
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Tipe A: Kompatibel – Dibutuhkan (Necessary Compatible), ialah hubungan dimana 

semua pihak memiliki sesuatu untuk capai melalui koneksi ini. Sangat logis 

untuk melindungi hubungan ini sebagai sebuah strategi.  

Tipe B: Kompatibel – Kontijensi (Contingent Compatible). Yakni hubungan ketika 

kedua pihak memiliki kepentingan yang sama tetapi tidak ada hubungan 

langsung antara keduanya. Oleh karena itu, diperlukan sebuah strategi 

oportunistik yang logis. 

Tipe C: Tidak kompatibel – Dibutuhkan (Incompatible  Necessary). Yakni hubungan 

yang terjadi ketika kepentingan material selalu terkait satu sama lain, tetapi 

interaksi keduanya akan menyebabkan terancamnya hubungan. Strategi 

yang diperlukan adalah melalui konsesi dan kompromi. 

Tipe D: Tidak kompatibel – Kontijensi (Contingent Incompatible). Yakni hubungan 

ketika kedua pihak memiliki rangkaian ide atau kepentingan yang terpisah, 

berlawanan, dan tidak terhubung. Hal ini menjadi masalah ketika salah 

satunya bersikeras pada posisinya. Strateginya ialah membela 

kepentingannya sendiri dengan berusaha menghilangkan atau dengan 

mendiskreditkan pandangan oposisi. 

 

3.7 Model Analisis Koordinasi Stakeholder  

Berdasarkan sub bab sebelumnya dibahas mengenai hubungan antar 

stakeholder dimana tidak semuanya terhubung atau bahkan memiliki hubungan 

yang saling berlawanan. Namun, yang semestinya harus diperhatikan ialah untuk 

hubungan antar stakeholder yang saling terkait. Keterkaitan stakeholder, dalam 

hal ini akan dibahas dengan istilah koordinasi, ialah mengkomunikasikan, terlibat, 

dan membangun hubungan diantara stakeholders.  

Menurut Handayaningrat (1984) terdapat dua bentuk koordinasi, yakni: 

koordinasi internal dan koordinasi eksternal
83

. Koordinasi internal terjadi didalam 

organisasi terdiri dari koordinasi vertikal, horizontal, dan diagonal. Koordinasi 

eksternal hanya terdapat yang bersifat horizontal dan yang bersifat diagonal.  

Bentuk – bentuk koordinasi internal dan eksternal sebagai berikut:  

- Koordinasi vertikal 

                                                 
83 Handayaningrat, S., 1984. Administrasi Pemerintahan dalam Pembangunan Nasional. 1st 
penyunt. Jakarta: CV Haji Masagung. 
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Koordinasi vertikal atau disebut juga koordinasi struktural, dimana antara 

yang mengkoordinasikan dan dikoordinasikan mempunyai hubungan 

hierarki secara struktural. Pemangku kepentingan yang mengkoordinasikan 

memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibanding yang dikoordinasikan 

(dalam satu garis komando).  

- Koordinasi horizontal  

Koordinasi horizontal atau koordinasi fungsional, dimana antar pemangku 

kepentingan mempunyai kedudukan eselon yang sama antara yang 

mengkooordinasi dan yang dikoordinasi.  

- Koordinasi diagonal  

Koordinasi diagonal atau koordinasi secara fungsional, dimana pihak yang 

mengkoordinasikan mempunyai tingkat eselon yang lebih tinggi ketimbang 

yang dikoordinasikan namun tidak berada pada satu garis komando (line of 

command).  

Sebagai contoh, koordinasi antar Stakeholder dalam Pengembangan Kawasan 

Minapolitan di Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar.  

Koordinasi Internal:  

1. Koordinasi Vertikal  

Koordinasi antara Kepala SKPD dengan bidang atau sub bidang dibawahnya 

yang secara struktural memiliki hubungan hierakhis. 

2. Koordinasi Horizontal  

Koordinasi antar bidang di dalam internal SKPD. Seperti koordinasi yang 

dilakukan antara Bidang Perekonomian Bappeda dengan Bidang Sosial 

Masyarakat, Bidang Prasarana Wilayah, Bidang Sekretariat dan dengan 

bidang-bidang yang lain di Bappeda. 

Koordinasi Eksternal:  

1. Koordinasi eksternal bersifat horizontal  

Koordinasi ini dilakukan antar pejabat fungsional SKPD yang memiliki 

tingkat eselon yang sama, seperti koordinasi yang dilakukan oleh kepala 

Bappeda dengan kepala SKPD lain yang mendukung pengembangan kawasan 

minapolitan. 

2. Koordinasi eksternal bersifat diagonal  

Koordinasi antara Kepala Bappeda dengan kepala bidang atau dibawahnya 

dari SKPD yang lain dalam rapat koordinasi. 
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TES FORMATIF  

1. Apa yang dimaksud dengan stakeholder dalam pembangunan? 

2. Apa saja macam – macam stakeholder menurut Charkham (1994)? 

3. Jelaskan bagaimana pembagian peran stakeholder: Policy creator, Fasilitator, 

Implementer, Koordinator, dan Akselerator?  

4. Jelaskan pembagian tipe stakeholder berdasarkan model arti-penting 

stakeholder?  

5. Jelaskan macam – macam bentuk koordinasi stakeholder? 
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TUJUAN INSTRUKSIONAL  

Bab ini membahas metode evaluasi program pembangunan. Evaluasi program 

pembangunan yang dibahas dibatasi pada metode yang berorientasi pada hasil. 

Capaian pembangunan tidak hanya dievaluasi dari capaian formal, seperti 

terlaksananya semua kegiatan atau program yang direncanakan. Penilaian 

terhadap program pembangunan didasari pada kebermanfaatannya serta 

dampaknya pada perubahan masyarakat. Pembaca dan mahasiswa akan 

diperkenalkan pada tiga metode evaluasi pembangunan, yaitu Strength Weakness 

Opportunity and Threat (SWOT), Participatory Rural Appraisal (PRA), dan 

Context Input Process and Product (CIPP).  
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BAB 4 
Metode Evaluasi Pembangunan 

 

4.1. Metode SWOT 

Analisa Strength Weakness Oportunity dan Threat (SWOT) mengkaji 

potensi sebuah unit analisa kedalam dua dimensi, yaitu faktor internal dan faktor 

eksternal
84

. Keduanya menjadi dasar perumusan strategi. Faktor strategi internal 

meliputi Kekuatan (Strength) dan Kelemahan (Weaknes). Sementara faktor 

strategunagi eksternal meliputi Peluang (Opportunity) dan Ancaman (Threat).  

Analisa SWOT biasanya disederhanakan dalam sebuah matrix quadran dari 

keempat kategorinya. Pada setiap kategori, diinventaris semua fakta kedalam 

kategori quadran yang sesuai dengan karakteristiknya. Quadran kekuatan 

dilengkapi dengan fakta-fakta berupa sumber daya yang penggunaannya menjadi 

otoritas dari objek kajian. Quadran kelemahan diisi dengan fakta-fakta yang 

merugikan, menghambat, atau menjadi kendala dalam pencapaian tujuan objek. 

Quadran peluang dilengkapi dengan informasi mengenai segala hal yang relevan 

dalam mendukung pencapaian tujuan objek, tetapi saat itu penggunaannya masih 

berada berada diluar kendali. Quadran ancaman diisi dengan data atau informasi 

mengenai faktor-faktor yang berpotensi merugikan objek. 

Tabel 3.1 Matriks analisa SWOT 

INTERNAL 

Kekuatan / Strenght 

 poin1 

 poin2 

 

Kelemahan / Weakness 

 poin1 

 poin2 

 

Peluang / Opportunity 

 poin1 

 poin2 

 

Ancaman / Threat 

 poin1 

 poin2 

 

EKSTERNAL 

                                                 

84
 Rangkuti, Freddy. 2013. Analisis SWOT: Cara Perthitungan Bobot, Rating, dan OCAI. Gramedia 

Pustaka Utama. Jakarta 
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Pembagian quadran dalam matriks SWOT ditentukan berdasarkan empat 

faktor, yaitu faktor dari internal, faktor dari eksternal, faktor berdampak positif, 

serta faktor berdampak negatif. Pembagian kategori quadran menjadi faktor 

internal dan faktor eksternal menjadi basis analisa yang penting dalam metode 

SWOT. Pengguna metode ini dapat mengantisipasi dampak negatif dengan 

memaksimalkan aspek positif, baik di lingkungan internal atau eksternal. 

Sehingga, matriks SWOT tersebut akan menghasilkan sintesa dalam empat 

strategi, yaitu SO, WO, ST dan WT.  

 

Tabel 3.2. Matriks Analisa Faktor Internal dan Eksternal 

TOWS Kekuatan Kelemahan 

Peluang Sintesis Kekuatan - 

Peluang 

Sintesis Kelemahan - 

Peluang 

Tantangan Sintesis Kekuatan - 

Tantangan 

Sintesis Kelemahan - 

Tantangan 

 

Sintesa pada matriks analisa faktor internal dan eksternal dirumuskan 

berdasarkan hasil inventaris dari setiap butir variabel kekuatan, kelemahan, 

peluang, maupun tantangan. Sehingga, rumusan strategi memiliki landasan 

empirik berdasarkan situasi yang memang sedang, atau diprediksi akan terjadi. 

Pengukuran atas faktor-faktor internal maupun eksternal kemudian dapat 

disajikan seperti dalam tabel berikut ini.  

 

Tabel 3. Matriks Analisa Faktor Internal dan Faktor Eksternal dengan Metode 

SWOT 

Faktor-Faktor 

Strategi 

Eksternal / 

Internal 

Bobot Rating Bobot x Rating Komentar 

Peluang / 

Kekuatan 

0-1 

Cth 0.1 

0.3 

0.1 

1 = Poor 

2 = Bad 

3 = Good 

4 = Outstanding 

Nilai bobot 

dikalikan nilai 

rating 

0.9 

0.4 

deskripsi atas 

respon scor Bobot 

x Rating 
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-     

Ancaman / 

Kelemahan 

1 dibagi total 

jumlah indikator 

Peluang/Kekuatan 

dan 

Ancaman/Kelemah

an 

1 = Poor 

2 = Bad 

3 = Good 

4 = Outstanding 

Nilai bobot 

dikalikan nilai 

rating 

0.9 

 

deskripsi atas 

respon scor Bobot 

x Rating 

Total 1 (tidak 

dijumlahkan) 

3.17  

 

Nilai bobot bisa setara untuk masing-masing indikator Namun jumlah total 

untuk kolom bobot harus 1. Kolom rating tidak di total. Nilai rating bervariasi 

dari 1 (poor) hingga 4 (outstanding). Penentuan nilai rating mengacu pada 

referensi teori. 

Bobot x Rating merupakan rumus analisa penilaian tiap indikator. 

Berdasarkan nilai tersebut, komentar berupa respon untuk mengantisipasi 

kelemahan atau memaksimalkan peluang yang ada. 

Survey lapangan dilakukan untuk merumuskan skor rating. Sehingga, 

penetapan nilai rating dalam analisa SWOT berasal dari persepsi warga, bukan 

dari perkiraan peneliti. Penentuan jumlah sampel dipilih pada tingkat kepala 

keluarga. Berdasarkan data dalam monografi desa Bantarkaret tahun 2015, 

diperkirakan jumlah kepala keluarga adalah 2.935 orang. Berdasarkan data 

tersebut, dengan rumus Slovin pada tingkat kepercayaan 90%, n=N/(1+N x e
2
), 

maka jumlah sampel yang dibutuhkan sekurangnya adalah 97 responden. 

Sehingga, pemetaan sosial yang dilakukan di Desa Bantarkaret akan melibatkan 

sejumlah informan yang relevan, serta sekurangnya 97 orang perwakilan keluarga 

yang tinggal dan menetap di Desa Bantarkaret sejak dimulainya pengembangan 

potensi wisata setempat, yaitu sejak tahun 2016. 

 

4.2. Participatory Rural Appraisal  
 

Participatory Rural Appraisal (PRA) atau penilaian rural partisipatif adalah 

sebuah metode pengukuran tingkat kemajuan yang dapat diterapkan di pedesaan. 

Sesuai dengan namanya, metode ini mencakup tiga aspek penting. Appraisal atau 
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penilaian dalam metode ini menekankan pada upaya untuk mencari tahu 

permasalahan, kebutuhan, dan potensi seputar komunitas sebagai pertimbangan 

awal dalam perencanaan sebuah program. Participatory atau partisipatif adalah 

pendekatan dari metode ini yang berorientasi ‗bottom-up’, dimana semua data 

dan informasi dari aspek penilaian berasal dari anggota komunitas. Peneliti yang 

menggunakan metode PRA membutuhkan keterampilan komunikasi dan pintar 

dalam menempatkan dirinya dengan baik, agar dapat memfasilitasi anggota 

komunitas mengekspresikan persepsi mereka sendiri. Rural atau pedesaan 

menekankan bahwa pendekatan ini bisa diterapkan di segala level komunitas, 

baik di wilayah urban, atau wilayah rural, atau masyarakat yang memiliki tingkat 

literasi tinggi, ataupun masyarakat yang tingkat literasinya rendah.  Menurut 

Chambers, R. (1992), metode PRA dikembangkan untuk membantu komunitas 

lokal melakukan analisa, merencanakan, serta mengambil tindakannya sendiri
85

. 

Maksudnya, metode ini bukan hanya berguna untuk membuat perencanaan 

program, melainkan juga untuk melibatkan anggota komunitas dalam 

memberdayakan dirinya secara mandiri. 

 

4.2.1 Prinsip dalam PRA 

Pendekatan metode ini bersifat partisipatif, dimana anggota komunitas 

atau warga desa diposisikan sebagai subjek yang aktif, dan menjadi pusat data 

dan informasi. Mereka adalah calon atau bagian dari kelompok sasaran. 

Persepsi mereka terhadap kondisi yang mereka alami, atau program 

pembangunan yang telah mereka rasakan, merupakan data yang paling valid 

untuk dijadikan rujukan keberhasilan sebuah program pembangunan. Metode 

ini dapat diterapkan sebelum program diterapkan, yaitu sebagai bagian dari 

tahap perencanaan program. Di samping itu, metode ini juga dapat diterapkan 

bersamaan dengan pelaksanaan program, sebagai strategi pengawasan 

(monitoring) program, atau bagian dari penelitian tindakan (action research).  

Kekuatan metode ini adalah pada fokusnya dalam memfasilitasi anggota 

komunitas untuk menilai kemajuan mereka sendiri. Proses yang berlangsung 

dalam fasilitasi tersebut secara langsung maupun tidak langsung membuat 

                                                 
85 Chambers, Robert. 1992. Rural Appraisal: rapid, relaxed and participatory. IDS Discussion 
Paper 311. Retrieved from https://www.ircwash.org/sites/default/files/Chambers-1992-
Rural.pdf 
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masyarakat terlibat secara aktif dalam upaya pembangunan. Namun, kekuatan 

metode ini juga sekaligus menjadi kelemahannya. Komunitas yang menjadi 

objek metode ini seringkali memiliki keterbatasan dalam mengekspresikan 

dirinya. Sehingga, perlu pendekatan khusus untuk mendukung mereka, tanpa 

kemudian menimbulkan bias yang dapat mempengaruhi persepsi dari anggota 

komunitas itu sendiri. Misalnya, dalam sebuah upaya untuk memetakan potensi 

lokal, seorang analis PRA berkepentingan untuk mendapatkan informasi 

mengenai klasifikasi anggota komunitas berdasarkan status sosial dan ekonomi. 

Analis PRA memiliki pengetahuan dan sumber daya yang cukup untuk 

menentukan indikator dan skala ukuran dari setiap klasifikasi ini. Namun, 

anggota komunitas yang menjadi sumber data bisa jadi tidak memahaminya, 

atau memiliki ukuran dan skala yang berbeda untuk menentukan mana diantara 

mereka yang lebih berada. Komunikasi untuk membangun kesepahaman antara 

fasilitator PRA dengan anggota komunitas yang dilibatkan sebagai peserta 

sangat krusial dalam menentukan efektifitas dari metode ini. Oleh karena itu, 

metode PRA harus dijalankan dengan disiplin, serta mengindahkan lima prinsip 

berikut, partisipasi, fleksibilitas, kerjasama, optimal ignorance, sistematis
86

. 

a. Partisipasi menjadi prinsip yang paling penting, karena komunitas menjadi 

titik sentral. Sebuah metode yang bertujuan untuk membantu komunitas 

memecahkan permasalahannya sendiri, menempatkan komunitas sebagai 

sumber informasi serta sebagai partner dari tim pelaksana program 

pembangunan; 

b. Fleksibilitas merujuk pada eksekusi dari metode ini dilapangan. Sebagai 

metode yang memberikan ruang begitu luas kepada komunitas sebagai 

kelompok sasaran, membuat pelaksana metode ini harus memiliki 

pengalaman riset dilapangan yang mendalam, serta jiwa kepemimpinan. 

Sehingga dia bisa membuat keputusan dengan cepat, dan memiliki 

kemampuan adaptasi yang tinggi. 

c. Kerjasama adalah prinsip yang selalu hadir dalam kerja kolektif. Salah satu 

faktor utama yang dapat mendukung penunaian prinsip ini dilapangan 

                                                 
86 Luigi Cavestro, 2003, PRA Concepts Methodologies and Techniques. MASTER IN 

COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO NELLE AREE RURALI . UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI 

PADOVA diunduh dari https://liberiafti.files.wordpress.com/2013/08/cavestro_participatory-rural-

appraisal-concepts-methodologies-techniques.pdf 
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adalah bahasa, terutama kesamaan bahasa antara tim PRA dengan 

komunitas. Oleh karena itu, ada baiknya untuk mempertimbangkan 

keberadaan anggota tim PRA yang memiliki latarbelakang putra daerah. 

Disamping itu, penentuan peserta juga perlu memperhatikan prinsip 

keterwakilan dari masing-masing elemen dalam komunitas yang menjadi 

kelompok sasaran. 

d. Optimal ignorance merujuk pada kemampuan untuk melaksanakan kegiatan 

lapangan dengan efisien, baik dari segi waktu dan finansial. Bekerja dengan 

komunitas, bukan hanya membutuhkan kesabaran. Kemampuan dalam 

memilah data, mengarahkan aktifitas agar tetap fokus, serta membangun  

e. Sistematis dalam mengumpulkan serta mengolah data. Metode PRA 

sebagian besar menggali data kualitatif, seperti gambar, simbol, wawancara 

verbal, foto hasil observasi, dan sebagainya. Seringkali data-data tersebut 

juga diperoleh dari jumlah sampel yang kecil. Sehingga, validatas data PRA 

seringkali diragukan, bahkan untuk membuat kesimpulan di tingkat 

komunitas itu sendiri. Oleh karena itu, kegiatan PRA tidak bisa dilakukan 

secara singkat, seperti dalam satu kali kunjungan lapangan saja. Metode ini 

membutuhkan teknik verifikasi yang disiplin, dimana setiap data atau 

temuan penting disertai dengan teknik triangulasi yang dapat 

mengkonfirmasi validitas data atau informasi tersebut. 

Kelima prinsip tersebut adalah panduan umum dalam melaksanakan 

metode PRA. Pengguna metode ini perlu menginternalisasi kelima prinsip 

tersebut, sehingga tim PRA dapat mennggunakan metode tersebut secara 

optimal saat bekerja di lapangan. 

 

4.2.2 Membentuk Tim PRA 

Metode PRA bukanlah sebuah metode yang tepat untuk dilaksanakan 

secara perorangan. Pelaksanaan metode PRA juga direkomendasikan untuk 

melibatkan peneliti dari berbagai disiplin ilmu, seperti sosiologi, antropologi, 

kesejahteraan sosial, agrikultur, serta disiplin lain yang berkaitan dengan 

potensi desa atau tujuan spesifik dari program. Rekomendasi ini didasari oleh 

begitu beragam dan masifnya volume data dan informasi yang akan diperoleh. 

Sehingga untuk mengkategorikannya dengan efektif dibutuhkan pemahaman 

yang mendalam atas tema-tema kemasyarakatan, agrikultur, serta potensi-
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potensi lain yang identik atau diasosiasikan dengan wilayah rural dan pedesaan. 

Kalaupun tim tidak bersifat multidisiplin, sekurang-kurangnya anggota tim 

memiliki persiapan yang cukup dalam hal instrumen, checklist data atau 

informasi yang dibutuhkan, serta potensi-potensi dari komunitas yang dianggap 

relevan.  

Menurut Cavestro ada tiga pembagian kerja dalam sebuah tim PRA, 

yaitu fasilitator PRA, pembuat catatan, dan ketua tim PRA. Ketiga komponen 

tim ini bisa diperankan oleh satu orang atau beberapa orang. Deskripsi kerja 

dari tim ini bisa dijelaskan sebagai berikut: 

a. Fasilitator PRA adalah laki-laki atau perempuan yang bertugas untuk menjadi 

fasilitator dalam penyelenggaraan grup diskusi terarah (FGD), 

penggambaran peta, pemetaan stakeholder, serta instrumen PRA lainnya. 

b. Pembuat catatan berperan sebagai obervator atau pengamat yang bertugas 

mendokumentasikan bagaimana proses kegiatan PRA berlangsung, baik 

berupa foto, video, notulensi, atau metode lainnya. 

c. Ketua tim PRA sebaiknya hadir dan mengkoordinir secara langsung setiap 

tahap pelaksanaan PRA. Dia juga berperan untuk menggerakkan tim serta 

menjaga performa tim, karena sangat penting bagi setiap anggota tim PRA 

untuk mengikuti kegiatan dari awal hingga akhir, demi tercapainya setiap 

target dan sasaran kegiatan PRA itu sendiri. 

Lebih lengkap mengenai gambaran peran dari ketiga komposisi tim PRA 

diatas disajikan dalam tabel 4.1 

 

Tabel 4.1 Pembagian Kerja dalam Tim PRA Beserta Perannya 

Fasilitator PRA Pembuat Catatan Ketua Tim PRA 

 Memperkenalkan 

instrumen PRA dalam 

forum 

 Memfasilitasi forum 

PRA 

 Memoderasi jalannya 

 Membawa seluruh 

material PRA yang 

dibutuhkan 

 Mengobservasi 

kegiatan PRA  

 Mencatat seluruh 

informasi penting. 

 Bertanggungjawab 

atas tim PRA 

 Bertanggungjawab 

atas aspek 

organisasional serta 

ketersediaan sumber 

daya dan 
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Sumber: disadur dari Luigi Cavestro, 2003 

 

4.2.3 Mengorganisasikan Kegiatan PRA 

Pada sub bab sebelumnya, telah dipaparkan mengapa PRA tidak bisa 

dikerjakan oleh satu orang peneliti. Ada tiga pembagian peran dalam 

forum 

 Menjadi katalis dalam 

dinamika antara 

individu dengan grup 

 Mengatur 

keseimbangan dalam 

forum, khususnya 

dalam menstimulus 

partisipasi dari peserta 

yang pasif 

 Menjaga fokus diskusi 

sesuai topik dengan 

fleksibel 

 Memperhatikan 

pemahaman peserta 

dalam diskusi 

 Manajemen waktu 

 Berkonsultasi dengan 

pembuat catatan PRA 

mengenai 

kelengkapan 

insutrumen PRA 

 Bertanggung jawab 

kepada kepala PRA 

Sebaiknya membuat 

chekclist data/info 

yang dibutuhkan lebih 

dahulu 

 Mencatat siapa yang 

berbicara, yang lebih 

dominan, dan yang 

pasif 

 Membantu kinerja 

fasilitator dengan 

menginfokan hasil 

pengamatannya, atau 

dalam 

mengembangkan 

dinamika forum 

 Memberikan copy 

instrumen yang telah 

selesai kepada peserta, 

seperti peta, diagram, 

dan lainnya. 

 Bekerjasama dengan 

fasilitator dan 

mendiskusikan 

progres penyelesaian 

instrumen PRA 

perlengkapan PRA 

 Mengevaluasi 

jalannya forum PRA 

 Memperkenalkan tim 

PRA kepada 

komunitas 

 Membuka konsultasi 

dengan seluruh 

anggota tim, serta 

membantu yang 

kesulitan 

 Memfasilitasi 

berlangsungnya 

workshop PRA, serta 

kegiatan-kegiatan lain 

dalam rangkaian PRA 

 Membangun jaringan 

dengan setiap elemen 

komunitas, terutama 

mereka yang dianggap 

mampu mengarahkan 

opini komunitas 
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penyelenggaraan kegiatan PRA, diantaranya adalah fasilitator, pembuat 

catatan, serta ketua tim peneliti. Ketiga peran ini tidak mungkin dilakukan 

oleh satu orang, meskipun dia mungkin memiliki potensi akademik yang 

tinggi atau pengalaman lapangan yang panjang. Seorang fasilitator yang baik 

biasanya memiliki karakteristik yang komunikatif. Pembuat catatan PRA yang 

efektif sebaiknya memiliki kemampuan akademik yang tinggi, serta 

menguasai konsep-konsep penting yang dibahas dalam PRA. Seorang kepala 

tim PRA adalah yang paling berpangalaman diantara semua tim. Perbedaan 

karakteristik personil dalam ketiga peran ini membuatnya menjadi mustahil 

untuk diperankan oleh satu orang. Sebaliknya, masing-masing peran tersebut 

bahkan bisa dilakukan lebih dari satu orang. 

Pelaksanaan kegiatan PRA juga tidak bisa dilakukan dibalik meja. 

Seperti misalnya, tim PRA telah menyusun instrumen dan checklist data. Lalu 

tim PRA mencari literatur serta dokumen yang menyajikan data dan informasi 

seputar komunitas untuk mengisi checklist data serta instrumen lainnya. 

Praktek seperti ini tidak sesuai dengan semangat PRA itu sendiri. Metode ini 

adalah teknik yang digunakan untuk melakukan pengukuran komunitas 

berdasarkan persepsi komunitas itu sendiri. Mengerjakan instrumen PRA dari 

balik meja, tanpa melibatkan komunitas secara langsung tidak dibenarkan. 

Sebab, data dan informasi tersebut menjadi bias dari sudut pandang tim 

peneliti. Oleh karena itu, pelaksanaan PRA harus dilakukan di lapangan, yaitu 

di domisili tempat komunitas tinggal.  

Penyelenggaraan PRA akan semakin efektif bila dilaksanakan secara 

sistematis. Sebuah rangkaian kegiatan PRA meliputi pembentukan tim, 

perumusan objektif, formulasi topik dan sub topiknya, penyusunan metode – 

desain instrumen – serta karakteristik calon peserta, kegiatan lapangan, 

konsolidasi tim, dan penulisan laporan. Ke tujuh rangkaian aktifitas ini bisa 

dikelompokkan lagi menjadi dua tahapan, yaitu tahap persiapan, dan tahap 

bekerja dilapangan (field work). Pembentukan tim, perumusan objektif, 

formulasi instrumen menjadi pekerjaan yang dilakukan dalam tahap persiapan. 

Sementara kegiatan lapangan meliputi pengisian instrumen, membangun relasi 

dengan komunitas, mengolah data dari instrumen PRA, serta penulisan 

laporan.  
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Kegiatan lapangan memakan waktu yang cukup panjang. Pertama-

tama, tim PRA perlu melakukan observasi dan membangun relasi dengan 

komunitas, terutama pada para tokoh lokal. Kegiatan wawancara serta 

pengumpulan data awal sebaiknya dilakukan mendahului kegiatan workshop. 

Kegiatan workshop yang melibatkan beragam elemen komunitas sebaiknya 

tidak dilakukan diawal. Akan lebih baik lagi apabila setelah kegiatan 

workshop, kemudian ditanyakan kembali pendapat komunitas serta tokoh-

tokohnya atas temuan tersebut. 

 

4.2.4 Instrumen dalam PRA 

a. Wawancara semi struktur – wawancara informan kunci 

Instrumen ini dikerjakan saat turun lapangan. Tim PRA 

mempersiapkan daftar pertanyaan yang disesuaikan dengan kebutuhan 

analisa. Daftar pertanyaan ini menjadi rujukan saat melakukan wawancara. 

Agar wawancara berlangsung secara alami, peneliti sebaiknya dapat 

mengingat pertanyaan-pertanyaan tersebut. Apabila peneliti hendak 

merekam atau mencatat respon dari informan, etikanya terlebih dahulu 

memberitahu informan terlebih dahulu. 

Sebuah sesi wawancara akan lebih efektif apabila pewawancara 

menguasai topik yang ditanyakan. Seringkali informan akan menjaga jarak 

dengan pewawancara karena mereka belum saling kenal. Sehingga, 

terkadang informan akan memberikan jawaban-jawaban yang normatif, 

yang tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya informan rasakan. Peneliti 

perlu cermat dalam mengajukan pertanyaan dan menyimak jawaban 

informan. Apabila menurut peneliti informan memberikan jawaban dengan 

lengkap, sebaiknya peneliti pintar-pintar dalam menggali jawaban lebih 

lanjut dengan sesopan mungkin. Penggunaan bahasa lokal biasanya bisa 

membantu dalam menciptakan suasana yang lebih cair. 

b. Pemetaan. 

Pemetaan dalam kegiatan PRA ada beragam bentuk. Dua peta yang 

paling populer adalah pemetaan sosial dan pemetaan sumber daya. 

Pemetaan sosial ditujukan untuk mendapatkan gambaran stratifikasi sosial 

dari komunitas yang divisualisasikan berdasarkan domisilinya. Pemetaan 

sumber daya menghasilkan data visual lokasi sumber daya yang dianggap 
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penting oleh komunitas. Kedua peta ini memang bisa dikombinasikan, 

tetapi lebih baik langkah ini dilakukan oleh tim PRA sendiri setelah kedua 

peta tersebut dibuat oleh komunitas.  

c. Pemetaan historis 

Pemetaan historis sedikit berbeda dengan pemetaan sosial dan 

pemetaan sumber daya. Data yang hendak digali dalam teknik ini 

sebenarnya adalah kronologi penting yang telah berlangsung ditengah-

tengah komunitas. Dengan kata lain, pemetaan ini bertujuan untuk 

mendapatkan informasi tentang kejadian-kejadian penting yang 

berpengaruh dalam membentuk komunitas hingga masa kontemporer. Data 

ini penting untuk diketahui oleh tim PRA untuk memahami konteks sosial-

ekonomi dari komunitas. Hasil dari pemetaan historis berguna untuk 

membuat deskripsi profil komunitas. 

d. Kalender musim 

Kalender musim bertujuan untuk menggambarkan pola adaptasi 

komunitas pada faktor alam. Komunitas rural seringkali diasosiasikan 

dengan pola ekonomi agraria atau maritim, yang memiliki ketergantungan 

pada faktor alam. Meskipun ketergantungan ini tidak dapat digeneralisir 

pada setiap komunitas rural, tetapi bila memang ada, maka sangat penting 

bagi pelaksana PRA untuk memahami bagaimana komunitas 

mempersepsikan faktor alam disekitarnya. Data yang bisa diperoleh dari 

pemetaan seperti ini misalnya periode dari setiap musim, aktifitas warga 

yang dilakukan pada setiap musim, produktifitas komunitas berdasarkan 

dimensi waktu, dan sebagainya. 

e. Kalender kerja 

Pemetaan kalender kerja merupakan upaya pemetaan aktifitas 

periodek komunitas yang berkaitan dengan produktifitasnya. Kalender kerja 

ini sebaiknya tidak hanya fokus pada sumber-sumber matapencaharian 

utama. Aktifitas ekonomi setiap anggota komunitas, sekecil apapun 

skalanya, tetap perlu didokumentasikan dalam kalender kerja. Data dan 

informasi dalam pemetaan ini akan sangat berguna apabila kegiatan PRA 

dikaitkan dengan program-program pemberdayaan ekonomi. 

f. Rutinitas harian 
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Rutinitas harian adalah sebuah instrumen yang ditujukan untuk 

mengkodekan variasi aktifitas yang berlangsung didalam komunitas. 

Pendataan aktivitas ini diklasifikasikan berdasarkan pengelompokan 

anggota komunitas, misalnya berdasarkan gender, demografis, profesi, 

suku-bangsa, atau kategori lainnya.  

g. Diagram Venn 

Diagram Venn atau wenn adalah sebuah instrumen gambar yang 

bertujuan untuk menginventarisir institusi, organisasi, kelompok atau tokoh 

penting didalam komunitas. Keberadaan dari unit-unit sosial tersebut 

digambarkan dalam bentuk lingkaran yang bisa saling terkait atau tidak. 

Posisi sentral dalam diagram venn adalah komunitas sendiri. Lalu, setiap 

unit-unit sosial yang lain digambarkan dalam bentuk lingkaran dengan label 

atau simbol yang jelas. Ukuran besar atau kecilnya lingkaran mewakili 

tingkat urgensi unit-unit sosial tersebut bagi komunitas. Diagram ini 

berguna untuk mengidentifikasi unit sosial internal atau eksternal yang 

penting bagi komunitas, bagaimana unit sosial tersebut saling berkaitan satu 

sama lain, serta siapa saja anggota komunitas yang terlibat didalamnya. 

i. Observasi terstruktur 

Observasi ini dilakukan kepada informan kunci, peserta workshop, 

serta perwakilan komunitas lainnya yang terlibat dalam rangkaian kegiatan 

PRA. Terkadang, orang-orang mengatakan apa yang mereka harapkan, 

tetapi bukan yang benar-benar terjadi. Oleh karena itu, tim PRA perlu 

mencermati validitas dari setiap data dan informasi yang mereka peroleh. 

Observasi terstruktur menjadi salah satu cara untuk melakukan triangulasi 

data. 

4.3. Model Evaluasi CIPP 
 

Model evaluasi CIPP adalam akronim dari Context Input Process and 

Product. Model evaluasi ini pertama kali dikembangkan oleh Daniel L. 

Stufflebeam sejak tahun 1960an dan tetap relevan digunakan sebagai acuan 

evaluasi program pembangunan hingga sekarang
87

. Penggunaan metode ini dalam 

evaluasi program dilakukan setelah program selesai dilaksanakan. Sebab, 

                                                 
87 Stufflebeam. (2007). CIPP Evaluation Model Checklist. Diunduh dari 
https://wmich.edu/sites/default/files/attachments/u350/2014/cippchecklist_mar07.pdf 
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komponen ‗Product’ dalam model evaluasi ini merupakan sebuah analisa dari 

ketercapaian dan signifikasi dari prdouk, luaran dan dampak yang terlihat dari 

bermanfaata atau tidaknya  program yang telah berjalan. Oleh karena itu, model 

evaluasi CIPP seringkali digunakan ketika hendak mengevluasi dampak dari 

sebuah program pemberdayaan atau program pembangunan. 

Sistematika dari model ini terbagi dalam empat dimensi program, yaitu 

konteks, input, proses, serta produk. Keempat dimensi ini dielaborasi secara 

terpisah, tetapi saling berkaitan antara satu sama lain. Lebih jelasnya tentang 

keempat dimensi tersebut dibahas sebagai berikut. 

a. Konteks 

Dimensi konteks dalam evaluasi program bertujuan untuk memahami 

latarbelakang pelaksanaan program. Kajiannya meliputi permasalahan yang 

sedang dihadapi oleh kelompok sasaran, serta solusi yang dikembangkan oleh 

penggagas program. Berkaitan dengan itu, seluruh pemangku kepentingan 

program juga perlu diidentifikasi. Dimulai dari penggagas program, regulator 

atau otoritas setempat, kelompok sasaran, mitra program, serta lingkungan 

eksternal yang juga berkepentingan dan atau diperkirakan akan terdampak oleh 

pelaksanaan program. 

Identifitkasi konteks pelaksanaan program akan berguna untuk memahami 

relevansi program pemberdayaan. Masyarakat selalu berkembang dinamis, 

sehingga bisa saja sebuah program memliki relevansi saat tahap perencanaan, 

tetapi karena ada perubahan drastis di tengah-tengah masyarakat, maka program 

tersebut justru menjadi kurang relevan. Misalnya, sebuah program 

pengembangan kapasitas berupa pelatihan menjahit dalam bentuk workshop telah 

dirancang. Namun, ditengah-tengah waktu pelaksanaan program, terjadi situasi 

darurat pandemik yang direspon oleh pemerintah dengan menerapkan 

Pembatasan Sosial berskala Besar (PSBB), seperti yang terjadi di Indonesia pada 

bulan April 2020. Sebagai akibatnya, pelaksanaan program menemui berbagai 

kendala, khususnya dari segi partisipasi warga yang berkurang karena penerapan 

PSBB tersebut. Dalam hal ini, secara kontekstual dievaluasi bahwa model 

pemberdayaan berupa program workshop tidak relevan dilaksanakan ditengah 

situasi darurat pandemik.  

Evaluasi konteks program juga perlu mempertimbangkan pemangku 

kepentingan program, terutama kelompok sasaran program. Identifikasi 
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kelompok sasaran sangat berguna untuk memahami relevansi program. Sebuah 

program yang tidak tepat sasaran bukan hanya membuat program jadi tidak 

efektif. Berbagai kemungkinan dampak negatif dari program juga berpotensi 

untuk terjadi, seperti kecemburuan sosial, rendahnya partisipasi program, hingga 

kegagalan program dalam menciptakan perubahan sosial yang berarti. Sebagai 

akibatnya, program pembangunan gagal memenuhi target dan sasaran. 

b. Input 

Input program merupakan segala bentuk sumber daya yang diperlukan 

dalam pelaksanaan program. Aspek nonmateri juga turut dianalisa, yaitu strategi 

pemecahan masalah serta prosedur pelaksanaan program. Kelengkapan dokumen 

perencanaan menjadi penting sebagai acuan untuk mengevaluasi bagaimana 

sistem administrasi serta pengorganisasian sumber daya dalam pelaksanaan 

program, termasuk diantaranya adalah dokumen keuangan. 

Sebuah pelaksanaan program yang baik akan menerapkan proses 

kuantifikasik sumber daya. Baik itu sumber daya finansial, perlengkapan, standar 

kerja, hingga sumber daya manusia. Evaluasi input dapat dilakukan dengan 

membandingkan capaian dari pelaksanaan program dengan target-target yang 

telah ditetapkan dalam tahap perencanaan. Tujuan dari analisa ini adalah untuk 

mengukur efisiensi alokasi sumber daya. 

Dimensi input juga membandingkan capaian program dengan model 

program serupa yang diselenggarakan oleh pihak lain, atau pada waktu atau 

kelompok sasaran yang berbeda. Tujuan dari perbandingan ini adalah untuk 

mempertimbangkan aspek efektifitas dari alokasi sumber daya, yaitu sejauh mana 

pelaksanaan program pemberdayaan dapat memberikan manfaat atau 

menghasilkan dampak yang dikehendaki.  

c. Process 

Evaluasi untuk dimensi proses dari sebuah program pemberdayaan harus 

berbasis data empirik. Berbeda dengan evaluasi pada dua dimensi sebelumnya 

yang masih dilakukan dengan metode desk review atau studi dokumen. Evaluasi 

untuk dimensi proses ada sebuah langkah pengukuran keberhasilan program. 

Pengumpulan datanya harus menyasar pada setiap pihak yang berkaitan langsung 

dengan pelaksanaan program dilapangan. Karena itu, penting bagi evaluator 

untuk berkolaborasi dengan pelaksana lapangan dalam inventarisasi bukti-bukti 

pelaksanaan program. 
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Evaluator perlu mengidentifikasi setiap ivent, biaya, serta alokasi sumber 

daya dalam pelaksanaan program. Apakah kegiatan pemberdayaan benar-benar 

terlaksana di lapangan. Kemudian siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan 

program teresbut, baik dari sisi pengelola program maupun dari sisi penerima 

manfaat. Setiap pihak-pihak yang terlibat tersebut sebaiknya dilakukan proses 

wawancara. Mulai dari penerima manfaat, staf pelaksana, penganggung jawab 

atau supervisor program, hingga pimpinan program. Evaluator proses program 

yang lengkap dapat mendeskripsikan profil program dari perencanaan hingga 

produknya sesuai dengan aktualisasi pelaksanaannya.  

d. Produk 

Dimensi evaluasi produk sedianya menganalisa capaian program 

pemberdayaan. Kini, dimensi ini telah diperluas hingga mencakup evaluasi 

dampak. Keberhasilan program pemberdayaan kini tidak lagi diukur berdasarkan 

telah terlaksananya program kegiatan, manfaat bagi kelompok sasaran dan 

perbaikan dalam kehidupan masyarakat juga menjadi acuan evaluasi. 

Stufflebeam, penggagas metode CIPP telah mengembangkan dimensi Produk ini 

hingga meliputi evaluasi dampak, efektifitas solusi program, keberlanjutan 

pembangunan, serta diseminasi gagasan program.  

Evaluasi pada produk program pemberdayaan berorientasi pada hasil 

program. Artinya, yang dinilai adalah dampak dari program itu sendiri. Program 

pembangunan yang efektif adalah program pembangunan yang memberikan 

manfaat serta menghasilkan perubahan dalam subsistem sosial, entah itu sistem 

budaya, sistem ekonomi, sistem pendidikan, maupun aspek lainnya dalam sistem 

kemasyarakatan. Apabila sebuah program pembangunan mampu menghasilkan 

perubahan perilaku, maka program tersebut secara tidak langsung juga sudah 

memenuhi prinsip keberlanjutan. 

Aspek lain yang tidak kalah penting dalam evaluasi program pembangunan 

adalah menakar kemungkinan untuk replikasi program. Sebuah program 

pemberdayaan yang efektif dan bermanafaat, tentunya layak diterapkan di 

kelompok sosial yang berbeda dan pada ruang dan waktu yang berbeda pula. 

Metode CIPP dapat turut berkontribusi mendiseminasi gagasan dan strategi 

pembangunan melalui deskripsi profil atau publikasi evaluasi program. 
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TES FORMATIF 
1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan program pembangunan 

2. Sebutkan empat ketegori data yang diinventarisasi dalam analisa SWOT, dan 

jelaskan apa karakteristiknya masing-masing 

3. Sebutkan tiga pembagian kerja dalam pelaksanaan PRA 

4. Jelaskan apa yang menjadi orientasi hasil dari sebuah analisa CIPP 
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Bab 5 
Studi Kasus Evaluasi Pembangunan Desa Wisata di Desa 

Bantarkaret 

 

5.1 Latarbelakang 
Desa Bantar Karet terletak di Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor. Desa ini 

merupakan salah satu desa yang disorganisasi sosialnya tinggi. Hal ini di sebabkan 

karena sumber kehidupannya yang mengandalkan pertambangan illegal emas di kaki 

Gunung Pongkor kini telah ditertibkan oleh pemerintah dan otoritas hukum setempat. 

Umumnya penyebab konflik di wilayah Desa Bantar Karet Kecamatan Nanggung 

dilatari oleh perebutan sumberdaya alam (air, lahan/tanah dan penambangan emas 

ilegal/gurandil). Sebagaimana dikatakan oleh Kepala Desa Bantar Karet berikut ini: 

―sekarang masyarakat kita bingung, mau nambang gak boleh, anak banyak yang putus 

sekolah, terus master plan desa wisata  yang digadang-gadang akan diberikan 

perusahaan tidak juga dilaksanakan‖ (Wawancara H. Pepen Supandi [Kades Bantar 

Karet]
 88

.          

Sebagai desa eks tambang emas, yang semula masyarakatnya menggantungkan mata 

pencariannya di sekitar tambang dengan cara yang illegal, dengan di tutupnya 

operasional tambang tersebut mengakibatkan sumber penghidupannya terganggu. Hal 

ini menimbulkan keguncangan ekonomi sekaligus menimbulkan permasalah sosial 

lainnya. Permasalahan sosial terutama yang mengarah pada tindak pidana berpotensi 

banyak terjadi. Di sisi lain jumlah aparat yang berwenang untuk menangani 

permasalah tersebut terbatas. Hal ini menyebabkan banyak permasalahan sosial yang 

tidak tertangani dengan baik. Permasalahan sosial yang tidak tertangani dengan baik 

akan menimbulkan disintegrasi sosial dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap 

norma.  

Penulis telah beberapa kali melakukan obeservasi lapangan ke Desa Bantarkaret 

sepanjang tahun 2017 hingga 2018. Kegiatan tersebut dilakukan bersama dengan tim 

peneliti dan pengabdian masyarakat dari program studi Sosiologi Universitas Negeri 

Jakarta. Berdasarkan hasil pengamatan tersebut dapat dideskripsikan beberapa hal 

yang menggambarkan kondisi Desa dalam tabel 5.1 dibawah ini. Tabel ini dapat 

                                                 
88 Wawancara dan Obeservasi di Desa Bantarkaret 
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menjadi contoh acuan dalam memberikan profil dari sebuah lokasi yang hendak 

dievalusi program pembangunannya. 

 

Tabel 5.1 Deskripsi Umum Desa Bantarkaret tahun 2018 

No Aspek 

Kemasyarakatan 
DESKRIPSI 

1 Latarbelakang sosial 

ekonomi: Pekerjaan, 

Pendidikan, Komposisi 

Penduduk, usiaproduktif 

usia muda-usia tua 

Kebanyakan pengangguran, karena dampak dari penutupan 

pertambangan yang berujung kepada ekonomi masyarakat 

yang berkurang. Masyarakat beralih fungsi ke sektor 

pertanian atau kembali ke pekerjaan awal.  

 

Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa mayoritas 

masyarakat di Desa Bantar Karet memiliki pekerjaan yang 

homogen seperti bertani atau bekerja ke luar desa.  

 

Latar belakang pendidikan, mayoritas sekitar 80% lulus 

SMA dan 10 % lulus dari perguruan tinggi. Sebagian besar 

pengurus Bumdes memiliki pendidikan S1. Pasca 

penertiban atau penutupan pertambangan illegal, banyak 

warga tidak lagi mampu untuk menyekolahkan anaknya.  

 

Usiaproduktif masyarakat Desa Bantar Karet mayoritas usia 

muda, namun banyak yang pengangguran. Hal ini di 

karenakan anak muda tidak bisa mengelola lahan pertanian 

dan minimnya lapangan pekerjaan yang ada.  

2 Potensi fisik : (kondisi 

fasilitas pendidikan, 

ibadah, sarana air 

bersih/MCK, sarana 

prasarana umum) 

Pendidikan : PAUD, SMP Yatabo ( yayasan takhiriah al 

bogori) SD (nunggul, bantarkaret I, bantarkaret II, gunung 

dahu, ciguha, cadas leeur). Sarana dan prasarana keagamaan 

: masjid.  

Sarana air bersih : sebenarnya airnya banyak dan makmur 

tapi mengalami pencemaran  (daerah sungai Cikaniki). 

Hanya saja wargamasyrakat tidak diperbolehkan untuk 

membangun sumur karena ditakutkan terkena rembasan 

pencemaran air limbah bekastambang. Warga 

memanfaatkan air bersih dengan membeli air galon dan 

memanfaatkan air seadanya saja untuk keperluan cuci 

kakus.  

 

Fasilitas pendidikan yang ada di Desa Bantar Karet 

diantaranya lima PAUD, delapan SD se-derajat dan satu 

SMP se-derajat.  

 

Fasilitas ibadah yang dimiliki berupa Masjid dan Musholah. 

 

3 Potensi ekonomi : 

(koperasi, arisan, 

rentenir) 

Lembaga ekonomi : ada koperasi di kelurahan, ada bank 

keliling, rentenir yang beredar di desa  juga banyak dengan 

modus koperasi dan bank keliling.  

 

4 Potensi sosial : 

(pengajian, ormas, 

karangtaruna dan 

lembaga sosial yang 

Potensi sosial seperti pengajian sudah ada di masing – 

masing wilayah mulai dari anak muda, ibu – ibu dan bapak–

bapak. Banyak pemuda yang pada akhirnya beralih ke 

aktifitas pengajian pasca penertiban gurandil (penambang 
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dibentuk oleh 

masyrakat) 

emas ilegal). Lembaga sosial yang masih jalan adalah 

karang taruna, dan kepemudaan. 

 

Potensi sosial yang ada di Desa Bantar Karet yaitu 

pengajian cukup baik. Dimana pemuda, bapak – bapak dan 

ibu – ibu memiliki pengajian masing – masing. 

 

Untuk karangtaruna di Desa Bantar Karet tidak aktif.  

Sedangkan untuk lembaga sosial yang ada yaitu 

dibentuknya perpustakaan keliling dan kelompok desa 

wisata yang di himpun oleh para pemuda desa. 

 

 

8 Potensi desa dan 

kelurahan yang sedang 

dikembangkan atau akan 

dikembangkan 

Desa Bangar Karet sudah ditetapkan sebagai Desa Wisata. 

Yang popular objekwisata di desa bantar karet yaitu : Situ 

Menteng yang dimiliki dan dikelola secara pribadi oleh H. 

Wahyudin. Kemudian ada juga Kawaci yang dibangun oleh 

perusahaan pengelola tambang. Masyarakat menjaga wisata 

Tubing seperti arum jeram di Kampung Bitung. 

9 Perubahan sosial seperti 

apa yang akan terjadi 

dalam 20 tahun terakhir 

ini 

Perubahan sosial yang terjadi di Desa Bantar Karet pada 

tahun 2015 yaitu pada saat berlangsungnya penutupan dan 

penertiban tambang emas illegal yang dikerjakan oleh 

gurandil. Pada tahun tersebut, dan juga seringkali terjadi 

sebelum-sebelumnya, ada kecelakaan dimana sejumlah 

gurandil tewas tertimbun didalam lubang galian. 

10 Program pembangunan 

yang dilakukan oleh 

Pemerintah, LSM, CSR, 

Swasta setempat. 

Yang popular objekwisata di desabantarkaret yaitu : Situ 

Menteng sebagai contoh bentuk partisipasi masyarakat 

dalam pengembangan desa wisata.  

Perusahaan pengelola tambang setempat juga memiliki dana 

CSR tahunan yang diperkirakan mencapai Rp 250 juta 

untuk Desa Bantar Karet 

11 Problem yang dihadapi 

masyarakat desa paling 

prioritas 

Problem yang ada di desa: kesadaran pola pikir tentang 

pariwisata, sumber daya manusia (pendidikan yang masih 

minim), kelembagaan (kelompok desa wisata yang baru 

dibentuk dan belum memiliki pengalaman dan wawasan 

yang cukup), modal untuk pengembangan, serta jaringan 

kelembagaan. 

 

13 Saran kegiatan pelatihan 

di Desa Bantar Karet 

Sosialisasi kepada masyarakat untuk menumbuhkan 

pemahaman kepada kepariwisataan. 

 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan warga yang tergambar dalam 

dalam tabel diatas, desa memiliki potensi untuk mengembangkan berbagai bentuk 

usaha kepariwisataan, seperti aspek manajemen, jejaring, teknologi dan informasi, 

serta administrasi dan keuangan. Untuk itu diperlukan sosialisasi kepada masyarakat 

untuk menumbuhkan pemahaman kepariwisataan. Penguatan kelembagaan lokal juga 

diperlukan untuk membangun keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan wisata. 

Upaya-upaya peningkatan kapasitas masyarakat ini juga merupakan bagian dari 
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langkah dalam membangun atau menguatkan tradisi dan kearifan lokal baru yang 

mendukung pengembangan desa wisata. Sehingga kedepannya Desa Bantarkaret 

memiliki citra yang kuat sebagai desa wisata. 

5.1.2 Pengembangan Wisata Desa Bantarkaret 
Lokasi Desa Bantarkaret cukup jauh dari pusat kota. Waktu tempuh perjalan dengan 

mobil pribadi dari kota Jakarta menuju lokasi Desa diperkirakan mencapai 4 hingga 5 

jam. Sementara dari Kota Bogor menuju lokasi Desa diperkirakan mencapai 2 sampai 

3 Jam. Waktu tempuh tersebut bisa lebih lama lagi apabila waktu keberangkatan 

dilakukan saat jam sibuk. Waktu tempuh menuju desa sebenarnya menjadi salah satu 

kendala dalam pengembangan wisata desa. Sebab, dengan waktu tempuh serupa para 

wisatawan dari kota Jakarta dan Bogor bisa mencapai lokasi wisata di sekitar Puncak, 

yang selama ini sudah menjadi destinasi wisata favorit di akhir pekan dan musim 

liburan. Meski demikian, pariwisata Desa Bantarkaret memiliki alternatif pasar yang 

masih terbuka, khususnya bagi warga setempat serta warga dari arah Serang, Banten. 

Memajukan potensi wisata di desa membutuhkan persyaratan yang matang. 

Kabupaten Bogor memiliki banyak potensi wisata, sehingga pengembangannya perlu 

direncanakan agar bisa saling mengisi, bukan saling mematikan. Khusus di Desa 

Bantarkaret, pengembangan potensi wisata setempat perlu memperhatikan 

karakteristik dari destinasi-destinasi wisata disekitarnya. Di Desa Malasari, yang 

berseberangan langsung dengan Desa Bantarkaret telah terlebih dahulu menjadi desa 

wisata budaya. Di Puncak, yang memiliki jarak tempuh sama dari kota Jakarta dan 

Bogor telah menjadi pusat wisata keluarga yang mapan. Mempertimbangkan 

eksistensi destinasi wisata sekitarnya, pengembangan wisata di Desa Bantarkaret 

harus memiliki kekhasan yang menjadikannya lebih unik. Oleh karena itu, Desa 

Bantarkaret mengembangkan konsep wisata ecoedukasi yang menawarkan keindahan 

alam sekaligus pengalaman edukasi. 

Tema tersebut sejalan dengan rencana pengembangan potensi wisata utama dari 

Perusahaan pengelola tamabng. Perusahaan ini telah membangun Taman Buah 

Cikaret yang berlokasi tepat di tengah desa. Destinasi wisata keluarga ini menjadi 

lokasi seremoni peluncuran program Geopark Pongkor pada November 2018. Tujuan 

wisata utama berikutnya yang dipersiapkan adalah museum tambang emas, yang 

dibangun dari bekas tambang emas di Kaki Gunung Pongkor. Lokasi destinasi wisata 
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ini memang di luar Desa Bantarkaret, tetapi akses menuju museum tersebut harus 

melalui Desa Bantarkaret. Sehingga, diperkirakan wisatawan yang datang ke museum 

tambang juga akan singgah di Desa Bantarkaret. Kedua tujuan wisata ini tergolong 

dalam kategori ecoeduturisme, sebuah konsep wisata yang memadukan pengalaman 

keindahan alam dan pendidikan dalam satu paket. 

Pariwisata dapat dikelola sebagai sebuah bisnis dalam skala industri. Aktifitas bisnis 

pariwisata lebih dari sekedar mengelola hotel atau sebuah objek wisata seperti curug, 

danau, atau museum, melainkan sebuah upaya sistematis dalam merubah objek 

turisme, seperti lanskap, monumen sejarah, atau budaya komunitas, menjadi 

komoditas yang dapat diperjual-belikan. Struktur usahanya fleksibel melibatkan 

beragam segmen layanan secara langsung atau tidak langsung. Menurut Babu, et al  

produk turisme dihasilkan melalui empat tahapan. Pertama, proses input berupa 

transformasi sumber daya kedalam fasilitas fisik; Kedua, mengelola fasilitas tersebut 

dengan melibatkan tenaga kerja dan manajemen; ketiga, menghasilkan output berupa 

layanan pariwisata; keempat, memberikan pengalaman terbaik bagi para wisatawan
89

. 

Dengan kata lain, sebuah bisnis pariwisata bisa maju dan berkembang bukan karena 

objek wisatanya, tetapi karena manajemen usahanya. 

Objek pariwisata yang bisa dikomodifikasikan bermacam-macam bentuknya. Namun, 

apapun bentuknya, lokasi pariwisata yang dekat dengan komunitas lokal 

membutuhkan perhatian khusus. Hubungan pariwisata dengan komunitas seperti 

simbiosis. Pariwisata menjadi motor ekonomi yang bisa dimanfaatkan oleh 

komunitas. Relasi antara keduanya hanya bisa langgeng apabila dipraktikkan sesuai 

dengan prinsip-prinsip keberlanjutan. Pariwisata yang berkelanjutan adalah praktik 

bisnis pariwisata yang berusaha untuk memaksimalkan potensi saat ini dan secara 

bersamaan menjamin keberlangsungannya di masa depan. 

Pentingnya pariwisata berkelanjutan ini telah mendapatkan perhatian dari PBB, 

khususnya World Tourism Organization (UNWTO) atau Badan PBB Organisasi 

Pariwisata Dunia. UNWTO mendefinisikan pariwisata berkelanjutan sebagai ―… the 

                                                 
89  Babu. S, Sutheeshna, Mishra, Sitikantha, Parida, Bivraj Bhusan, 2008. Tourism Development 

Revisited concepts, issues and paradigm. Sage Publication, New Delhi, Hlm 45 
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environmental, economic, and socio-cultural aspect of tourism development, and a 

sustainable balance must be established between these three dimensions to guarantee 

its long term sustainability...‖ (… aspek, lingkungan, ekonomi, dan budaya 

masyarakat dalam harus diperhatikan sebagai tiga dimensi pariwisata yang dijamin 

keberlanjutannya untuk jangka panjang…)
90

. Berdasarkan definisi tersebut, 

pengembangan pariwisata bukan hanya menitikberatkan pada aspek ekonomi saja, 

melainkan turut menjaga kelestarian lingkungan dan budaya masyarakat. Akan tetapi, 

seringkali gagasan pariwisata berkelanjutan juga diperlakukan hanya sebagai gimik 

pemasaran. Agar ini tidak terjadi pengelolaan pariwisata harus mengedepankan aspek 

etika sebagai standar dan panduan untuk mengelola dan menjaga status serta prestise 

subuah destinasi wisata. 

Objek pariwisata bisa diciptakan. Sifat ini membuat hampir semua objek sebenarnya 

bisa disematkan nilai-nilai kepariwisataan, termasuk diantaranya bekas wilayah 

tambang. Sebagai sebuah landskap, bekas wilayah tambang bisa di poles sedemikian 

rupa sehingga memiliki unsur-unsur keindahan yang menarik minat untuk 

memperoleh pengalaman atau momen yang layak untuk diabadikan. Terdapat 

beberapa daerah yang sudah merevitalisasi bekas lokasi eksplorasi pertambangan 

menjadi objek pariwisata yang cukup menarik dan banyak diminati, misalnya, 

Kompleks Wisata Tebing Breksi, yang terletak di Kabupaten Sleman, Provinsi 

Daerah Istimewa Yogyakarta. Tebing Breksi merupakan kawasan wisata yang 

diresmikan sejak Mei 2015 yang sampai saat ini menjadi salah satu daerah wisata 

tujuan berbagai turis domestic maupun manca negara. Pada awalnya kawasan ini 

merupakan daerah pertambangan batuan alam sebagai material bahan bangunan. 

Namun sejak 2014, segala aktivitas pertambangan telah dihentikan pemerintah demi 

menjaga kelestarian liingkungan. Penduduk setempat kemudian menggagas untuk 

mentransformasikan wilayah tersebut menjadi kawasan objek wisata, khususnya 

untuk para penggemar swafoto yang sedang popular beberapa tahun belakangan ini. 

Kawasan wisata ini mampu menarik banyak kalangan hingga pada akhirnya pantas 

bersanding dengan kawasan wisata lain disekitarnya yang sudah popular sebelumnya 

                                                 
90 UNWTO, 2013, Sustainable Tourism for Development Guidebook (2013) First Edition hlm 17 
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seperti kawasan Istana Ratu Boko yang terkenal dengan wisata situs sejarah dengan 

pemandangan sunset yang indah disore hari. Serta kawasan Candi Prambanan dan 

Candi Ijo yang merupakan kawasan wisata yang popular di kalangan wisatawan.  

Tebing Breksi mampu menyaingi pengunjung kawasan wisata lain yang sudah 

popular sebelumnya, dengan ramainya pengunjung yang bisa mencapai 15 ribu orang 

di akhir pekan (travel.tempo.co, 2019)
91

. Hal tersebut tentu berdampak bagi 

perekonomian warga sekitar, perubahan area ini menjadi kawasan wisata justru 

menjadi pembangkit perekonomian warga. Dari awalnya hanya kurang dari 46 kepala 

keluarga yang tenaga kerjanya terserap pada saat area ini dimanfaatkan sebagai lokasi 

tambang batuan alam, kini justru setelah beralih fungsi menjadi kawasan wisata telah 

melibatkan kurang lebih sekitar 500 kepala keluarga mampu mengambil keuntungan 

secara ekonomis dari area wisata ini. Pendapatan desa pun melimpah. Tercatat di 

tahun 2018, pendapatan desa mampu mencapai 400 juta rupiah. Contoh-contoh 

tersebut mendeskripsikan bagaimana inisiasi alih fungsi wilayah tambang emas di 

kaki Gunung Pongkor menjadi sebuah destinasi pariwisata.  

Kecamatan Nanggung di Kabupaten Bogor sebagai daerah tambang emas, pola 

perekonomian setempat juga menjadi beragam. Warga setempat yang sebelumnya 

mengusahakan sektor pertanian, sebagian lainnya mulai bekerja di sektor 

pertambangan, khususnya dalam pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya informal. 

Fenomena ini berlangsung di desa-desa yang menjadi area tambang, salah satunya 

Desa Bantarkaret. Namun, sejak tahun 2016 aktifitas penambangan emas di wilayah 

tersebut sudah jauh berkurang. Cadangan emas mulai menipis dan aktifitas 

penambangan ilegal oleh para gurandil juga sudah ditertibkan, sehingga kini aktifitas 

gurandil tidak lagi bebas seperti sediakala. Perkembangan ini berdampak pada Desa 

Bantarkaret, yang tidak bisa lagi menggantungkan perekonomiannya pada usaha 

penambangan emas. 

Secara bertahap potensi wisata di bekas penambangan emas Gunung Pongkor mulai 

                                                 
91 Pribadi Wicaksono, 2019. Tebing Breksi contoh wisata yang memakmurkan desa. Tempo.co. 
diakses dari https://travel.tempo.co/read/1282311/tebing-breksi-contoh-wisata-yang-
memakmurkan-desa 
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dibangun. Berbagai pihak terlibat dalam upaya ini. Perusahaan tambang yang secara 

sah melakukan aktifitas penambangan emas sendiri berencana mengubah situs 

penambangan emas yang dikelolanya menjadi museum tambang emas. Pemerintah 

Kabupaten Bogor juga tengah mengembangkan potensi wisata disekitar wilayahnya 

dalam satu lingkup Geopark Pongkor, yang meliputi 15 kecamatan di Kabupataen 

Bogor, diantaranya Kecamatan Nanggung, Tenjolaya, Leuwisadeng, Leuwiliang, dan 

daerah lainnya. 

Desa Bantarkaret pun mulai berbenah untuk mengikuti perubahan. Warga dan 

aparatur desa mulai beralih dari sektor pertambangan ke upaya pengembangan potensi 

wisata desa, dengan harapan Desa Bantarkaret bisa menjadi desa wisata sehingga 

basis ekonomi desa bisa beralih dari sumber daya mineral ke ekonomi berbasis 

pariwisata. Berbagai potensi wisata yang berada didalam Desa Bantarkaret tengah 

disiapkan, sebagian sudah beroperasi dan sebagian lainnya masih dalam tahap 

pengembangan. Tujuan wisata yang telah beroperasi diantaranya Sawah Lega, yang 

menawarkan pemandangan sawah dan sungai nan asri; Kebun Buah Cikaret, bisa 

menjadi tujuan wisata keluarga; serta Curug Love, yang dikembangkan dari air terjun 

setempat. Sementara potensi wisata yang tengah dikembangkan diantaranya adalah 

museum tambang emas yang berpotensi jadi tujuan wisata edukasi; Sanggar Karang 

Setra Jaya Mekar, yang menjadi pusat budaya dan seni desa; Curug Uncal yang juga 

berupa air terjun setempat; serta masih banyak lagi. 

Meskipun pariwisata memberikan manfaat secara ekonomi, pariwisata seringkali 

diposisikan sebagai penyebab degradasi lingkungan dan moral. Pengelolaan 

pariwisata yang terlalu menitikberatkan pada aspek profit, tetapi tidak mengindahkan 

daya dukung lingkungan maupun kondisi sosial kemasyarakatan bisa berdampak 

negatif dan tidak berkelanjutan. Praktik bisnis yang demikian sungguh eksploitatif, 

tidak bertanggung jawab, dan tidak memberikan jaminan masa depan. Agar situasi 

tersebut tidak berkepanjangan, maka pengelola kepariwisataan harus bisa 

berkolaborasi dengan masyarakat setempat. Sehingga, seluruh stakeholder pariwisata 

dapat memaksimalkan potensi alam dan budaya untuk jangka panjang. 

Upaya dari warga Desa Bantarkaret untuk mengembangkan potensi wisata menjadi 
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sebuah studi kasus yang bermanfaat. Pengembangan potensi tersebut berlangsung 

dengan turut mengupayakan keterlibatan warga secara bersamaan. Sehingga, warga 

setempat tidak justru tereksklusi dari usaha pariwisata. Para penggerak dan warga 

desa secara keseluruhan harus siap dan saling bahu-membahu mengembangkan 

potensi desa mereka agar bisa bertransformasi menjadi desa wisata. 

 

5.1.3 Pariwisata sebagai Industri yang Berkelanjutan 

Pariwisata telah dipandang sebagai sebuah industri. Industri pariwisata memiliki 

struktur yang fleksibel, dengan melibatkan rangkaian segmen sebagai penyedia 

layanan pariwisata. Bisnis pariwisata telah mentransformasi objek wisata, seperti 

lanskap, monumen sejarah, atau budaya menjadi sebuah komoditas wisata yang bisa 

dipertukarkan. Menurut Babu, produk dari industri pariwisata  dihasilkan melalui 

empat tahapan
92

. Tahap pertama adalah proses input, dimana sumber daya materi atau 

imateri di transformasi menjadi masukan intermediasi berupa fasilitas-fasilitas. Tahap 

kedua adalah mengelola fasilitas tersebut dengan melibatkan tenaga kerja dan 

manajemen wisata. Tahap ketiga adalah menghasilkan keluaran dalam bentuk jasa. 

Tahap terakhir adalah menghantarkan pengalaman wisata yang berkesan kepada para 

wisatawan. 

Relasi antara pariwisata dengan komunitasnya bersifat simbiosis. Pariwisata 

menggerakkan sumber daya ekonomi yang bisa dipetik oleh komunitas. Relasi seperti 

ini hanya bisa berlangsung apabila praktek kepariwisataan mengindahkan prinsip-

prinsip pariwista berkelanjutan. Pariwisata yang berkelanjutan adalah sebuah praktek 

usaha pariwisata yang mengupayakan kinerja terbaik saat ini, dan disaat bersamaan 

juga berupaya untuk memastikan kebermanfaatannya dimasa yang akan datang. Arti 

penting dari praktek pariwisata yang berkelanjutan telah mengundang perhatian dari 

berbagai pihak untuk memformulasikan dan mengaplikasikan konsep tersebut. 

Pariwisata yang berkelanjutan haruslah menjaga kondisi lingkungan, integritas sosial 

dan budaya, dan disaat yang bersamaan juga mengupayakan keuntungan ekonomi. 

                                                 
92 Babu, Op cit, hlm 45 
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Sebagai sebuah bentuk usaha, industri pariwisata sangat bergantung pada kualitas 

pelayanan. Dalam indsutri pariwisata, yang dipertukarkan adalah jasa, melalui 

interaksi sosial antara tiga pihak, yaitu agen pariwisata, turis dan komunitas sebagai 

tuan rumah. Selama interaksi tersebut berlangsung, berbagai faktor dapat 

mempengaruhi komunitas setempat dari berbagai sisi. Setidaknya ada tigas sisi 

komunitas yang dipengaruhi oleh aktifitas kepariwisataan yang berlangsung 

didalamnya, yaitu kehidupan ekonomi, perkembangan budaya, dan kohesi sosial. 

Komunitas yang menjadi tuan rumah dari usaha pariwisata seringkali mendapatkan 

keuntungan ekonomi. Akan tetapi, ditengah-tengah keuntungan tersebut, sebenarnya 

ada resiko-resiko ekonomi yang terus membayangi komunitas. Contohnya, masuknya 

wisatawan dengan daya beli yang relatif lebih tinggi dari warga lokal dalam jangka 

panjang dapat meningkatkan biaya hidup disekitar objek wisata
93

. Resiko kedua 

adalah kebocoran manfaat ekonomi yang seharusnya dinikmati oleh warga lokal, 

tetapi justru jatuh ketangan para pendatang. Operator pariwisata seringkali berasal 

dari luar desa, karena warga setempat tidak cukup modal untuk menjadi operator 

pariwisata. Akibatnya, mereka hanya menjadi penonton dirumah sendiri. Agar ini 

tidak terjadi, maka kualitas sumber daya manusia setempat harus ditingkatkan. 

Alternatif berikutnya juga bisa dilakukan dengan mengembangkan mekanisme kreatif 

dimana warga lokal juga bisa turut memiliki objek wisata. 

Problem kedua adalah keberlangsungan budaya setempat. Kehadiran aktifitas 

pariwisata dapat mempengaruhi keaslian budaya lokal. Komodifikasi budaya sebagai 

objek pariwisata memang bisa mempertahankan keberadaan budaya tersebut sehingga 

tidak punah. Akan tetapi, makna dari sebuah tradisi dan budaya bisa berubah, dari 

yang sebelumnya memiliki nilai sakral tertentu, menjadi sebuah artefak yang 

fungsinya sebagai tontonan atau objek pertukaran. 

Problem ketiga adalah dalam hal relasi antara warga lokal dengan wisatawan. 

Meningkatnya resiko sosial dalam komunitas sangat mungkin terjadi akibat 

berlangsungnya usaha kepariwisataan didalamnya. Interaksi diantara komunitas lokal 

                                                 
93 Payne, Dinah. And Dimanche, Frederic. 1996. Towards a code of conduct for the tourism 
industry: an ethics model, Journal of Business Ethics, Sep 1996. Vol 19 (1). Pp 137 -142 
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dengan para turis dapat melahirkan kebiasaan baru bagi warga lokal. Salah satu tipe 

pariwisata yang mendorong intensitas interaksi yang tinggi antara warga lokal dengan 

wisatawan adalah dalam pariwisata backpacker. Menurut Sorensen dan Babu, 

Pariwisata dapat mendorong tumbuhnya ekonomi informal dari komunitas
94

. 

Perkembangan tersebut bisa terjadi karena adanya permintaan dari turis yang tinggal 

ditengah-tengah komunitas. Warga lokal bisa menangkap peluang usaha seperti 

pemandu lokal, jasa transportasi, kuliner dan akomodasi. Akan tetapi, ada juga resiko 

yang perlu diantisipasi, seperti tertularnya kebiasaan buruk berupa penggunaan napza, 

alkohol, atau hal-hal negatif lainnya. Agar dampak-dampak negatif dari pariwisata 

bisa ditekan, maka penting sekali untuk mengelola objek pariwisata ditengah-tengah 

komunitas sesuai dengan etika usaha yang berkelanjutan. 

 

5.2 Potensi Wisata Eksisting  
Desa Bantar Karet dapat mengikuti pola pengembangan wisata bertema pendidikan 

dan lingkungan. Saat ini ada 12 potensi wisata di Desa Bantarkaret yang telah 

terpetakan. Pemetaan tersebut dilakukan pada bulan April 2019 dengan metode 

survey lapangan dan penggunaan teknologi geo tag. Ke 12 potensi tersebut telah 

memenuhi tema lingkungan dan pendidikan, seperti tergambar dalam Gambar 5.2.1 

berikut ini. 

Berdasarkan peta potensi wisata tersebut ada dua belas destinasi wisata yang memiliki 

unsur pendidikan secara eksplisit, yaitu Sanggar Karang Setra Jaya Mekar, Situs 

Geologi Gunung Dahu, Situs Makam Mbah Kidung, dan Kampung Bitung. Sementara 

kedelapan tempat wisata lainnya memiliki keindahan alam yang dapat memberikan 

pengalaman unik bagi wisatawan. Tentu saja masih ada potensi wisata lain yang ada 

didesa diluar kedua belas potensi yang telah terpetakan. Misalnya, ada 14 dusun atau 

kampung didesa yang masing-masing memiliki keunikan budaya. Disamping itu, 

sarana pendukung tujuan wisata utama juga perlu diperhatikan seperti pusat jajanan, 

kuliner, serta homestay sebagai penginapan yang dapat digunakan oleh wisatawan. 

Sarana pendukung pariwisata ini merupakan peluang yang dapat dimanfaatkan oleh 

warga desa untuk melibatkan diri dalam perkembangan pariwisata di desa. 

                                                 
94 Babu, Loc cit 
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Gambar 5.2.1 Peta Potensi Wisata Desa Bantar Karet 
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5.3. Persepsi Komunitas atas Perubahan Sosial 
Pengenalan konsep dan praktek desa wisata menjadi topik yang relevan bagi warga 

Desa Bantar Karet. Pengembangan tata kelola kepariwisataan yang berkelanjutan 

bukanlah proses yang sederhana. Keberhasilan dari upaya ini bergantung dari 

kesadaran masyarakat untuk mengindahkan prinsip-prinsip berkelanjutan. Sehingga, 

meskipun bentuk kegiatan pengabdian adalah workshop, tetapi penanaman nilai-nilai 

keberlanjutan menjadi sama pentingnya dengan transfer ilmu pengetahuan dan 

keterampilan tentang kepariwisataan. Kegiatan workshop harus mampu memenuhi 

kedua sasaran tersebut, yaitu penanaman nilai etika dan peningkatan keterampilan. 

Workshop dibagi kedalam empat sesi sebagaimana dengan yang telah dideskripsikan 

pada sub bab sebelumnya. Agar sasaran dari setiap sesi bisa tercapai, maka 

narasumber dari setiap sesi harus memiliki kualifikasi yang sesuai dengan kebutuhan. 

Pengusul program Pengabdian Masyarakat ini memiliki kualifikasi yang terbatas, 

yaitu pengembangan tata kelola kepariwisataan. Dalam konteks kebutuhan workshop, 

kualifikasi tersebut hanya sesuai dengan sesi keempat, yaitu pendanaan dan 

pengembangan jaringan. Oleh karena itu, agar kegiatan dapat mencapai tujuannya 

yang maksimal, maka diputuskan untuk menjalin kerjasama dengan beberapa 

pengusul P2M dari program studi Sosiologi dan Pendidikan sosiologi yang berlokasi 

di Kecamatan Pongkor. 

Berdasarkan hasil koordinasi dengan pengusul P2M di lokasi yang sama, dicapai 

kesepakatan untuk mengadakan kegiatan P2M terintegrasi berupa kegiatan workshop. 

Tema dari workshop tersebut adalah Membangun Desa Wisata Berkelanjutan di 

Kelurahan Bantar Karet, Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor pada 6 Oktober 

2018.  

Respon warga Desa Bantar Karet sangat positif dengan kegiatan pemberdayaan yang 

diselenggarakan. Desa ini barus sekitar awal bulan Agustus ditetapkan sebagai desa 

wisata. Akan tetapi, warga masih canggung dan tidak tahu harus memulai dari mana 

untuk mengembangkan potensi pariwisata didesa. Mereka juga ingin desanya bisa 

semaju Desa Mulyasari, yang terlebih dahulu sudah menjadi desa wisata di 

Kecamatan Nanggung. Oleh karena itu, saat tim pemberdayaan melakukan survey 

untuk kegiatan pengabdian masyarakat, mereka menerima dengan tangan terbuka. 
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Berdasarkan hasil diskusi dengan peserta workshop, ternyata diperoleh informasi 

bahwa Desa Bantarkaret telah ditetapkan sebagai desa wisata. Perusahaan tambang 

juga telah menyiapkan dana CSR sebesar Rp. 250.000.000 untuk pengembangan 

potensi wisata. Hanya saja, warga desa yang diwakili oleh pengurus Bumdes tidak 

memiliki keberanian untuk menggunakan dana CSR tersebut, karena mereka memiliki 

wawasan yang kurang dalam usaha pariwisata. Pengurus Bumdes tidak tahu 

bagaimana mengembangkan situs wisata, seperti masalah keamanan, standar 

operasinya, pengelolaan keuangan, mengundang wisatawan dan sebagainya. Isu-isu 

tersebut kemudian menjadi bahan paparan dari nara sumber yang diperankan oleh 

Bapak Rahmat Darmawan, Koordinator Program Sutdi Pariwisata UNJ. 

Sesi berikutnya dari kegiatan workshop dilakukan dalam format diskusi kelompok 

terarah atau focus group discussion (FGD). Dalam sesi ini, warga berpartisipasi aktif 

menuliskan potensi-potensi pariwisata yang ada di sekitar Desa Bantarkaret. 

Partisipasi aktif warga menghasilkan daftar potensi wisata, mulai dari situs budaya, 

kuliner, permainan, dan sebagainya. Diskusi yang dimoderatori oleh dosen Prodi 

Sosiologi UNJ, Rusfadia Saktiyanti Jahja, M.Si berlangsung aktif. Dari sesi ini, waga 

terkesan belum menyadari beberapa potensi yang mereka miliki untuk dikembangkan 

sebagai komoditas wisata. Oleh karena itu, kehadiran tim pemberdayaan juga 

bertujuan untuk membangun optimisme warga. Dalam diskusi dicapai kesepakatan 

bahwa warga akan merumuskan satu proposal pengembangan wisata di Kampung 

Bintang. Kampung tersebut dipilih karena relatif lebih siap dibandingkan dengan 

kampung-kampung lain. Paket wisata yang bisa dikembangkan di kampung tersebut 

meliputi wisata sawah (pertanian), tubing (olahraga air), kuliner, homestay, dan 

tracking (lanskap alam). Pembuatan proposal disepakati menjadi tanggung jawab dari 

pegelola Bumdes dan Pokdarwis, sementara tim pemberdayaan dari UNJ berperan 

sebagai supervisi. 
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Gambar 5.2.2. Animo Pemuda Desa Dalam Sesi FGD Pemetaan Potensi 

Wisata 

 

Sesi ketiga dalam kegiatan Workshop membahas tentang tata kelola kelembagaan. Isu 

yang menjadi pusat diskusi adalah seputar pengelolaan Bumdes. Berperan sebagai 

narasumber adalah dosen Prodi Pendidikan Sosiologi, Bapak Siswanto, M.Si yang 

membawakan materi tentang aspek kelembagaan dari Badan Usaha Milik Desa. 

Dalam sesi diskui, warga sempat menyinggung tentang komitmen dari Perusahaan 

tambang untuk menyalurkan dana CSR ke Desa Bantarkaret. Secara spesifik, 

Perusahaan tambang telah mendorong warga untuk mempersiapkan program 

pengembangan wisata, dimana perusahaan tertarik untuk memberikan dukungan 

pendanaan sebagai bagian dari kegiatan CSR perusahaan. Merespon informasi dari 

warga tersebut, pemateri memberikan contoh-contoh kinerja dari Bumdes di desa-

desa wisata lain yang telah berjalan.  

Sesi keempat dari kegiatan workshop membahas tentang pendanaan (fundrising) dan 

pengembagnan jaringan. Berperan sebagai narasumber adalah dosen Prodi Sosiologi 

UNJ, Umar Baihaqki, M.Si. Dalam diskui tersebut, narasumber menyarankan agar 

warga desa, khususnya pengelola Bumdes dan Pokdarwis, mengambil peran sebagai 

pengelola pariwisata yang profesional. Mereka perlu lebih fokus pada upaya menjaga, 
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melestarikan, dan mengoperasikan situs-situs pariwisata di desa. Sementara upaya 

pemasaran, termasuk strateginya diserahkan kepada mitra-mitra kepariwistaan. Agar 

pemasaran pariwisata berlangsung efektif, maka aspek tersebut sebaiknya diserahkan 

kepada ahlinya. Sementara pengurus Bumdes dan Pokdarwis tidak memiliki latar 

belakang keahlian dan jaringan yang mumpuni untuk menjalankan misi tersebut. Oleh 

karena itu, warga desa sebaiknya bekerjasama dengan agen-agen perjalanan wisata 

untuk menjalankan misi promosi.  

Hasil dari kegiatan workshop disepakati bahwa pengelola Bumdes Desa Bantar Karet 

akan membuat proposal pengembangan pariwisata. Proposal tersebut adalah output 

dari kegiatan ini. Dimana ditetapkan lokasi atau objek wisata yang akan 

dikembangkan adalah wisata budaya Kampung Bintang, Kelurahan Bantar Karet. 

Sebelum kegiatan pemberdayaan berjalan, warga desa telah mencoba untuk 

mengembangkan potensi wisata di Kampung Bintang. Bertindak sebagai pengelola 

adalah Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), yang beranggotakan pemuda-pemudi 

desa dengan rata-rata latar belakang pendidikan sarjana. Mereka cukup baik 

mengembankan potensi wisata tersebut, karena sudah beberapa wisatawan yang 

berkunjung ke kampung tersebut, serta mencoba beberapa paket wisata yang 

ditawarkan disana, seperti tubing dan tracking menikmati keindahan pemandangan 

persawahan.  

Dalam kegiatan workshop, warga banyak berkonsultasi tentang bagaimana 

memaksimalkan potensi Kampung Bintang, serta bagaimana mengembangkan 

kampung-kampung lain di desa Bantar Karet. Dalam diskusi akhirnya disepakati 

bahwa Bumdes bersama dengan Pokdarwis Desa Bantarkaret akan membuat proposal 

pengembangan potensi wisata Kampung Bintang. Proposal tersebut akan di 

sampaikan kepada Perusahaan tambang yang sebelumnya telah menyampaikan 

kepada Kantor Kelurahan Bantar Karet akan menyalurkan dana CSR untuk 

pengembangan wisata di desa tersebut. 

Kampung Bintang akan dijadikan percontohan (pilot project) untuk pengembangan 

destinasi wisata di Bantar Karet. Setelah upaya ini berhasil, langkah-langkah 

pengembangannya bisa direplikasi untuk kampung-kampung lain. Strategi ini dinilai 

lebih efisien dan efektif, ketimbang merencanakan pengembangan potensi wisata di 
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beberapa kampung sekaligus.  

Agar pengembangan potensi pariwisata di Desa Bantarkaret berhasil, diusulkan 

kegiatan pengabdian masyarakat di desa ini berlanjut hingga tahun ke-2. Langkah ini 

perlu diambil agar supervisi dari tim pemberdayaan bisa berkelanjutan, sehingga 

pengelola pariwisata, Bumdes, dan Pokdarwis memiliki pembimbing dan pendamping 

yang memiliki keahlian dan pengalaman dalam mengelola pariwisata, khususnya desa 

wisata.  

5.4. Analisa SWOT tentang Persepsi Warga Desa pada Pengembangan Wisata Desa 

 
Deskripsi Kode Indikator 

Strength 

S1  Dukungan warga terhadap pengembangan pariwisata desa 

S2 Beberapa warga memiliki atau menjalankan unit usaha kepariwisataan 

S3 Ikut memelihara sarana dan prasarana kepariwisataan 

 

Weakness 

W1 Kurang terlibat dalam pembangunan potensi wisata 

W2 Amenitas (sarpras) kepariwisataan belum lengkap 

W3  Pengetahuan kepariwisataan warga masih rendah 

W4 Keraguan untuk bekerjasama dengan pihak lain 

 

Oportunity 

O1 Pengetahuan warga terhadap pengembangan potensi wisata desa 

O2 Pembangunan pariwisata dapat memakmurkan desa 

O3 Memberi kesempatan pada warga desa membangun unit usaha lokal 

O4 Minat dari penanam modal eksternal 

 

Threat 

T1 Persaingan dalam kesempatan kerja  

T2 Persaingan dengan potensi wisata dari luar 

T3 Tidak terlibat dalam usaha kepariwisataan 
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Tabel 5.1 Analisa SWOT Komunitas Lokal Desa Bantar Karet 

 

Variabel Indikator Bobot Rating Standar 

Deviasi 

(Rating) 

Skor 

Strength S1 

S2 

S3 

0.08 

0.08 

0.06 

5.10 

3.56 

3.61 

1.15 

1.51 

1.43 

0.408 

0.2848 

0.2166 

Weakness W1 

W2 

W3 

W4 

0.08 

0.06 

0.06 

0.06 

2.39 

2.63 

3.49 

3.43 

1.69 

1.36 

1.52 

1.41 

0.1912 

0.1578 

0.2094 

0.2058 

Total Potensi Internal    1.6736 

Oportunity O1 

O2 

O3 

O4 

0.06 

0.06 

0.08 

0.06 

3,73 

4.54 

3.32 

2.38 

1.70 

1.45 

1.53 

1.70 

0.2238 

0.2724 

0.2656 

0.1428 

Threat T1 

T2 

T3 

0.08 

0.06 

0.06 

3.18 

4.37 

2.34 

1.51 

1.59 

1.75 

0.2544 

0.2622 

0.1404 

Total Potensi Eksternal 1 3.433  1.5616 

*Nilai rating diperoleh dari nilai rata-rata jawaban responden. Total jumlah responden 

adalah 99 orang. 

 

Nilai Prediktor Internal  

Variabel Indikator Bobot Rating Standar 

Deviasi 

(Rating) 

Skor 

Strength S1 

S2 

S3 

0.153 

0.153 

0.143 

5.10 

3.56 

3.61 

1.15 

1.51 

1.43 

0.7548 

0.52785 

0.5162 

Weakness W1 

W2 

W3 

W4 

0.143 

0.133 

0.133 

0.143 

2.39 

2.63 

3.49 

3.43 

1.69 

1.36 

1.52 

1.41 

0.34177 

0.34979 

0.46417 

0.49049 

Total Potensi Internal  3.443  3.4451 

Nilai Prediktor Eksternal 

Variabel Indikator Bobot Rating Standar 

Deviasi 

(Rating) 

Skor 
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Oportunity O1 

O2 

O3 

O4 

0.143 

0.143 

0.153 

0.133 

3,73 

4.54 

3.32 

2.38 

1.70 

1.45 

1.53 

1.70 

0.53339 

0.64922 

0.50796 

0.31654 

Threat T1 

T2 

T3 

0.153 

0.143 

0.133 

3.18 

4.37 

2.34 

1.51 

1.59 

1.75 

0.48654 

0.62491 

0.31122 

Total Potensi Eksternal 1 3.433  3.42978 

 

Analisa potensi internal dan eksternal dari komunitas menunjukkan arah yang positif. 

Nilai faktor dari kedua dimensi tersebut lebih condong ke arah batas atas, yaitu 3.44 

untuk potensi internal dan 3.43 untuk potensi eksternal. Secara umum, dapat 

disimpulkan bahwa komunitas lokal memiliki peluang yang cukup baik untuk 

beradaptasi dengan perubahan sosial yang sedang berlangsung di Desa Bantar Karet. 

Potensi internal desa menunjukkan bahwa potensi kekuatan dari komunitas lokal 

melampaui kelemahan-kelemahan yang mereka miliki. Kekuatan komunitas yang 

paling menonjol adalah keterbukaan mereka terhadap gagasan pengembangan potensi 

wisata desa. Indikator ini menjadi penting karena merefleksikan hasrat anggota 

komunitas untuk turut berperan dalam proses perubahan. Komunitas lokal juga 

menyadari bahwa proses perubahan tengah berlangsung, dan sebagian dari mereka 

bahan terlibat secara aktif dalam proses perubahan ini.  

Kelemahan internal komunitas berkaitan dengan pengetahuan, partisipasi, fasilitas, 

serta kerjasama dalam pembangunan potensi wisata di Desa. Partisipasi komunitas 

dalam pengembangan komunitas masih terbatas pada lapisan elit desa. Fasilitas 

pendukung kepariwisataan  juga masih minim, seperti lahan parkir, penginapan, 

rumah makan, dan lainnya. Pembangunan potensi pariwisata masih terkonsentrasi 

pada pembangunan objek wisata utama, yang lebih bersifat padat modal ketimbang 

padat karya. Oleh karena itu, hanya anggota komunitas yang memiliki akses modal 

yang dapat berpartisipasi secara aktif dalam pengembangan usaha pariwisata.  

Komunitas lokal di Bantarkaret memiliki keuntungan jangka panjang untuk 

beradaptasi dengan perubahan sosial didesanya. Dalam tabel analisa faktor internal, 

skor pembobotan internal memiliki nilai 3.44. Angka tersebut memiliki interpretasi 
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diantara 3 (cukup) dan 4 (baik). Sehingga, dalam waktu kedepan, diperkirakan 

komunitas lokal desa dapat beradaptasi dengan cukup baik.  

Analisa faktor eksternal dalam dimensi peluang dan ancaman juga menunjukkan hasil 

yang positif bagi komunitas lokal. Peluang dalam proses pembangunan potensi wisata 

cukup terbuka bagi komunitas. Warga memiliki kesempatan untuk meningkatkan 

pemahaman mereka tentang usaha pariwisata. Kesempatan ini cukup terbuka karena 

salah satu stakeholder utama dalam pengembangan pariwisata, Perusahaan tambang 

cukup konsisten dalam pengembangan kapasitas kepariwisataan dari komunitas. 

Perusahaan beberapa kali melibatkan warga dalam kegiatan pelatihan kepariwisataan. 

Beberapa tujuan wisata di Desa Bantar Karet juga dikelola oleh Warga Desa. 

Disamping itu, pengembangan potensi desa juga terus berkembang dimana 

pembangunan infrastruktur juga diarahkan untuk memperluas akses keluar-masuk 

desa melalui pembukaan jalan baru. 

Seperti halnya pembangunan lainnya, ekses negatif dari pengembangan potensi wisata 

desa juga cukup terbuka. Indikator yang paling mendapatkan perhatian para 

responden adalah persaingan dalam kesempatan kerja. Selain itu, Desa Bantar Karet 

juga harus bersaing dengan desa-desa lain yang juga berada dalam ruang lingkup 

Geopark Pongkor di Kecamatan Nanggung. Tantangan-tantangan ini menjadi 

indikator yang perlu diantisipasi dalam upaya pelibatan komunitas lokal dalam usaha 

kepariwisataa didesa. 

5.5. Proses Perubahan Desa Tambang Menjadi Desa Wisata 
Penertiban pertambangan liar berdampak pada meningkatnya pengangguran yang 

berakibat pada penurunan pendapatan dan ekonomi masyarakat. Pasca penutupan 

masyarakat beralih fungsi ke pertanian atau ke pekerjaan awal, namun sebagian besar 

masyarakat menjadi pengangguran akibat minimnya lapangan pekerjaan dan 

kurangnya keterampilan mengelola lahan pertanian.  

Perubahan mata pencaharian masyarakat di Desa eks tambang emas, yang awalnya 

menggantungkan mata pencahariannya dengan menjadi gurandil ilegal di sekitar 

tambang, penutupan operasional tambang emas berdampak pada terganggunya 

sumber mata pencaharian masyarakat. Kondisi tersebut menyebabkan persoalan 

ekonomi masyarakat dan persoalan sosial lainnya. Permasalahan sosial terutama yang 

mengarah pada tindak pidana berpotensi banyak terjadi. Di sisi lain jumlah aparat 

yang berwenang untuk menangani permasalah tersebut terbatas. Hal ini menyebabkan 
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banyak permasalahan sosial yang tidak tertangani dengan baik. Permasalahan sosial 

yang tidak tertangani dengan baik akan menimbulkan disintegrasi sosial dan 

ketidakpercayaan masyarakat terhadap norma. 

Konflik di Desa Bantar Karet secara umum disebabkan akibat perebutan sumberdaya 

alam (air, lahan/tanah, dan penambangan emas ilegal). Potensi konflik yang terjadi 

sampai dengan saat ini adalah tidak adanya solusi dari perusahaan pasca penertiban 

penambang ilegal pada tahun 2016. Meskipun pihak perusahaan tambang memiliki 

rencana untuk mengembangkan desa wisata pasca penertiban penambagan ilegal, 

tetapi rencana tersebut belum juga disosialisasikan kepada masyarakat. Penguatan 

potensi konflik dapat terjadi jika terjadi penurunan ekonomi masyarakat setempat 

yang awalnya sangat memadai menjadi menurun. Penurunan pendapatan rumah 

tangga berdampak signifikan pada tingkat pendidikan masyarakat setempat. Sebelum 

terjadinya penutupan rata keluarga gurandil dapat menyekolahkan anakny sampai 

SMA bahwa ada beberapa yang melanjutkan ke pendidikan tinggi, namun saat ini 

pendidikan tidak lagi menjadi prioritas dalam sebuah keluarga, dimana  pasca 

eksplorasi banyak warga yang tidak mampu lagi menyekolahkan anaknya. 

Meningkatnya persoalan pasca penutupan penambangan emas ilegal di Desa Bantar 

Karet memaksa masyarakat, aparat desa untuk mengembangkan alternatif mata 

pencaharian lain. Hasil observasi dilapangan menunjukkan bahwa Desa Banar Karet 

memiliki potensi untuk melakukan pengembangan berbagai bentuk usaha 

kepariwisataan, seperti aspek manajemen, jejaring, teknologi dan informasi serta 

administrasi dan keungan. Oleh sebab itu diperlukan sosialisasi kepada masyarakat 

untuk menumbuhkan pemahaman kepariwisataan, penguatan kelembagaan untuk 

membangun keterlibatan masyarakat dalam mengelola wisata, peningkatan kapasitas 

masyarakat guna membangun dan menguatkan tradisi serta kearifan lokal untuk 

mendukung pengembangan desa wisata. Tujuan akhir dari pengembangan tersebut 

adalah Desa Bantarkaret memiliki citra yang kuat sebagai Desa Wisata.  

Pasca penutupan penambangan emas ilegal, pengembangan Desa Wisata Bantar Karet 

menjadi salah satu alternatif mata pencaharian. Berdasarkan peta potensi wisata 

tersebut ada dua belas destinasi wisata yang memiliki unsur pendidikan secara 

eksplisit, yaitu Sanggar Karang Setra Jaya Mekar, Situs Geologi Gunung Dahu, Situs 

Makam Mbah Kidung, dan Kampung Bitung. Selain itu terdapat delapan tempat 

wisata lainnya memiliki keindahan alam yang dapat memberikan pengalaman unik 

bagi wisatawan. Tentu saja masih ada potensi wisata lain yang ada didesa diluar 
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kedua belas potensi yang telah terpetakan. Misalnya, ada 14 dusun atau kampung 

didesa yang masing-masing memiliki keunikan budaya. Disamping itu, sarana 

pendukung tujuan wisata utama juga perlu diperhatikan seperti pusat jajanan, kuliner, 

serta homestay sebagai penginapan yang dapat digunakan oleh wisatawan. Sarana 

pendukung pariwisata ini merupakan peluang yang dapat dimanfaatkan oleh warga 

desa untuk melibatkan diri dalam perkembangan pariwisata di desa.  

Pengembangan kawasan Desa Wisata Bantar Karet telah melalui berbagai proses dan 

tahapan mulai dari perencanaan, pembuatan program, dan tujuan akhir adalah 

evaluasi pengembangan kawasan wisata. Pengembangan kawasan Desa Wisata Bantar 

Karet dilakukan menggunakan pendekatan community based tourism yaitu 

menggunakan masyarakat lokal untuk mengelola kawasan wisata dengan alternatif 

paket dan kawasan wisata yang bersifat bottom up (berasal dari inisiatif masyakarat 

lokal). Tujuan dari pendekatan ini agar masyarakat lokal merasa memiliki terhadap 

keberadaan kawasan wisata, selain itu juga masyarkat dapat terlibat langsung dan 

aktif dalam mengelola kawasan wisata tersebut.   

5.6. Kesimpulan 
 

Perubahan sosial Desa Tambang menjadi Desa Wisata telah terjadi salah satunya di 

Desa Bantarkaret, yang merupakan salah satu Desa di kawasan pertambangan di kaki 

Gunung Pongkor, Kabupaten Bogor Jawa Barat. Perubahan Desa tambang menjadi 

Desa Wisata berdampak signifikan salah satunya terhadap mata pencaharian 

masyarakat. Sebagian besar masyarakat Desa Bantarkaret bekerja sebagai buruh/ 

gurandil yang merupakan penambang ilegal. Pasca ditertibkannya penambangan 

ilegal, masyarakat kehilangan sumber mata pencaharian utama yaitu sebagai pencari 

emas. Kondisi tersebut berdampak signifikan pada kesejahteraan masyarakat yang 

menurun, pendidikan yang tidak lagi menjadi prioritas utama. 

Kondisi tersebut mendorong masyarakat Desa Tambang (Bantar Karet) mengalami 

perubahan sosial yang relatif cepat. Kondisi tersebut disebabkan oleh adanya proses 

perubahan dari Desa tambang menjadi Desa Wisata sebagai respon cepat dari 

komunitas masyarakat untuk menyelamatkan masyarakat sekitar kawasan tambang 

dari persoalan mata pencaharian dan peningkatan kemiskinan. Secara umum, Desa 

Tambang memiliki ciri khas (nilai) yang tidak jauh berbeda dengan masyarakat 

industri yaitu memiliki masyarakat yang heterogen karena banyaknya pendatang yang 

masuk ke desa, memiliki spesifikasi pekerjaan yang komplek, memiliki stratifikasi 



 
 

 127 

sosial berdasarkan kepemilikan lubang galian, memiliki kesadaran akan pendidikan 

yang tinggi, dan memiliki gaya hidup konsumtif dan materialis (berorintasi pada nilai 

uang). 

Perubahan Desa Tambang menjadi Desa Wisata memaksa masyarakat melakukan 

modifikasi terhadap nilai dan ciri khas yang telah terbentuk selama kurang lebih 25 

tahun. Analisis struktural fungsional dengan melihat persoalan perubahan sosial dari 

empat hal yaitu adaptasi, penetapan tujuan, integrasi dan latensi menekankan peran 

BUMDes sebagai salah satu alat penting untuk mencapai keberhasilan dalam proses 

perubahan menjadi Desa Wisata sekaligus meminimalisir permasalahan sosial yang 

akan muncul pasca pengembangan kawasan Desa Wisata. 
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