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Nilai, Norma, Etika dan Pendekatan CD 

Oleh Ivanovich Agusta1 

 

Pendahuluan 

 Salah satu ciri penting dari CD (community development) ialah hubungan 

yang erat antara praktek di lapangan dan refleksi oleh seluruh pelakunya. Pola 

hubungan yang sederhana ini ternyata dipandang secara berbeda oleh aliran CD 

yang berbeda pula. Di satu sisi ada yang memandang kedua hal tersebut terpisah, 

namun di sisi lainnya muncul pemahaman bahwa keduanya bersatu sehingga 

pengetahuan/teori merupakan hasil praktek sebagaimana praktek merupakan hasil 

refleksi/teori/pengetahuan. Makalah ini pada posisi yang terakhir, sekalipun tetap 

menjelaskan semua posisi lainnya.  

 Perbedaan pandangan di atas menghasilkan konsekuensi yang beragam 

terhadap nilai, norma, etika dan pendekatan CD. Tentang nilai, norma, dan etika 

mula-mula perlu dipisahkan antara pandangan yang memustahilkan kaitan hal-hal 

tersebut dengan CD, dan pandangan lain yang mengaitkannya. Makalah ini 

memandang adanya kaitan hal-hal tersebut. Namun demikian, dalam posisi yang 

sama-sama menerima hubungan nilai dan praktek ini, ternyata juga muncul 

keragaman perihal konsekuensi jenis etika. 

 Sementara itu, perbedaan pendekatan dalam CD berkaitan dengan 

perbedaan pandangan tentang perolehan pengetahuan. Sebagaimana dikemukakan 

di atas, dalam CD ini stok pengetahuan menjadi penting, karena merupakan 

landasan utama untuk melakukan praktek. Pengetahuan itu dihasilkan dari proses 

“tawar menawar” antara pengembang masyarakat dan warga. Di sinilah muncul 

perbedaan itu, yaitu pengetahuan diambil dari pemikiran pengembang masyarakat, 

dari masyarakat sendiri, dari hasil tawar menawar secara terus menerus, atau 

berorientasi pada keseimbangan kekuasaan. 

Pengikat dari CD (community development) ialah epistemologi 

pragmatisme. Di sini kebenaran diuji melalui kesepakatan oleh semua pihak yang 

terlibat. Semakin banyak yang menyetujuinya maka kebenaran dari hasil kegiatan 

penelitian tersebut juga meningkat. Paradima partisipatif ini dikenali dari ciri 
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kepraktisan penggunaannya untuk mengembangkan masyarakat. Pengembang 

masyarakat bekerja bersama warga lokal untuk mengenali dunianya sendiri, 

mendefinisikan dunia tersebut, kemudian meletakkan suatu tujuan ke depan yang 

akan dicapai bersama (Heron, 1996). Di sini disajikan ruang secara parsial 

maupun penuh bagi warga lokal secara politis dan pengembang masyarakat secara 

epistemis. Paradigma partisipatif bercirikan partisipasi penuh warga dalam 

merumuskan desain pengembangan masyarakat, sekaligus partisipasi penuh warga 

dalam aksi-aksi sebagai konsekuensi aksi CD. 

 

Teori tentang Nilai 

 Teori tentang nilai, norma, etika, tergolong ke dalam aksiologi (Chalmers, 

1983; Godfrey-Smith, 2003). Terdapat beragam posisi aksiologis, yaitu realisme 

aksiologis, subyektivisme aksiologis, relasionisme aksiologis, dan emotivisme. 

Realisme aksiologis memandang nilai, norma, ideal berada pada realitas obyektif, 

atau berasal dari realitas obyektif tersebut. Nilai memiliki makna benar atau salah, 

meskipun penilaian tersebut tidak bisa diverifikasi. Yang jelas, di sini nilai 

ditentukan oleh pengembang masyarakat. Biasanya pandangan ini diacu oleh 

pemerintah, misalnya dalam PMD (Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) 

Depdagri, maupun donor internasional. 

 Sementara itu, subyektivisme aksiologis memandang nilai berkaitan 

dengan sikap mental terhadap obyek atau situasi. Penentuan nilai setuju atau tidak 

setuju dapat dianalisis sebagai pernyataan menyangkut sikap, tingkat kesetujuan, 

kesenangan, dan sebagainya. Subyektivisme cenderung menyetujui posisi 

hedonisme yang menyatakan kebahagiaan kriteria nilai, atau posisi naturalisme 

yang mereduksi nilai ke dalam pernyataan psikologis. Di sini penilaian atas hasil 

CD sepenuhnya diserahkan kepada masyarakat. Posisi ini biasanya diisi oleh 

lembaga karitatif, misalnya Lion International, Rockefeller Foundation, Ford 

Foundation. 

 Relasionisme aksiologis memandang nilai sebagai hubungan saling terkait 

dengan variabel, atau sebagai produk dari hubungan antar variabel tersebut. Nilai 

tidak bersifat privat (subyektif) tetapi bersifat publik, sekalipun tidak bersifat 

obyektif dalam arti terlepas dari kepentingan. Di sini hasil CD selamanya 
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merupakan hasil dari proses tawar menawar antara pengembang masyarakat dan 

warga. Posisi ini biasanya dipegang oleh perusahaan-perusahaan, maupun LSM-

LSM. 

 Akhirnya, menurut nominalisme penentuan nilai merupakan ekspresi 

emosi atau usaha untuk membujuk, yang keduanya tidak bersifat faktual. Oleh 

sebab itu ilmu tentang nilai dipandang mustahil. Posisi ini dipegang oleh pihak-

pihak yang memperlakukan CD sebagai penelitian ilmiah, atau upaya 

menyelenggarakan CD secara mekanistis atau tekstual. 

 

CD berbasis Realisme 
Paradigma partisipatif berbasis realisme kini banyak dipraktekkan 

pemerintah dan proyek-proyek dari donor internasional, yang dipusatkan untuk 

menanggulangi kemiskinan sejak dekade 1990-an (McMichael, 2004). Pada posisi 

realisme yang paling mendasar (Pasmore, 2002), pengukuran ekonomis masih 

dipandang penting, meskipun secara sekunder. Yang dikedepankan ialah proses 

belajar, terutama tentang lingkungan di sekitar warga. Bukannya organisasi, 

komunitas, atau negara, melainkan fokus kegiatan lebih ditujukan kepada 

kelompok atau individu (Grinstein-Weiss dan Curley, 2004).  

 Bagi pengembang masyarakat, warga akan berkumpul atau bertempat 

tinggal karena memiliki serangkaian hak dan kewajiban. Berkaitan dengan 

paradigma tersebut, negara mengembangkan masyarakat melalui serangkaian 

intervensi kebijakan. Metodologi yang digunakannya ialah penerapan prosedur 

baku dan hukum-hukum pengontrol tindakan. 

 Pengembangan masyarakat di sini menuju kepada pemberdayaan 

masyarakat secara elitis. Di sini masyarakat didefinisikan secara semena-mena 

oleh elite. Pendefinisian memang menunjukkan kekuasaan dari pendefinisi 

terhadap pihak yang didefinisikan, karena dengan definisi tertentu maka pihak 

yang tersubordinasi diakui keberadaannya, atau sebaliknya dilenyapkan 

eksistensinya. Sejalan dengan pandangan tentang masyarakat tersebut, maka 

pandangan tentang kekuasaan merujuk kepada kemampuan untuk menguasai 

institusi-institusi dominan. Institusi sosial dibutuhkan sebagai instrumen 

pendefinisian masyarakat, terutama melalui hukum dan perundangan. Implikasi 
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pemberdayaan yang muncul ialah alterbatif untuk berdiri berhadap-hadapan 

dengan kekuasaan elite dalam rangka menuntut perubahan sosial. Jika 

kemampuan ini tidak dimiliki, maka alternatif yang diberikan elite ialah 

membentuk alienasi dengan elite, atau bergabung sekalian dengan elite.  

 Jika penganut paradigma elitis memandang aliansi, apalagi penggabungan 

kepada elite, sebagai bentuk keberhasilan, karena memperoleh posisi kekuasaan, 

maka penganut paradigma struktural jelas memandangnya secara berkebalikan, 

yaitu tersungkurnya warga ke dalam penindasan kekuasaan struktural. 

Pemberdayaan barulah berhasil ketika struktur sosial diubah, seringkali harus 

secara revolusioner, sehingga struktur yang semula dipandang sebagai penindasan 

berubah menjadi hubungan-hubungan setara. 

Hasil dari pendekatan individu dapat berupa upaya mengurangi disfungsi 

sosial seorang warga, seraya meningkatkan kemampuan fungsionalnya. Warga 

yang memiliki kemandirian usaha. Aksi pemberdayaan dilakukan melalui insentif-

insentif yang menarik bagi mereka dalam suatu pasar barang dan jasa. Oleh 

karenanya partisipasi diarahkan untuk meningkatkan kemampuan warga dalam 

mengambil keputusan secara rasional ekonomis.  

 

CD Berbasis Subyektivisme 

 CD berbasis subyektivisme memandang pengetahuan yang muncul 

bersifat subyektif. Hubungan antara peneliti dan warga dihilangkan (Borda, 2002; 

Sanoff, 2000; Whyte, 1991). Interaksi di antara mereka digunakan untuk 

mengkonstruksi pengalaman masing-masing, kemudian saling dipertukarkan 

untuk memperoleh kesamaan pengalaman bersama. Partisipasi di sini tidak perlu 

mengandaikan perubahan struktural. Ia bisa berupa penguatan struktur lokal. 

Bahkan pekerjaan sosial bisa dilakukan secara karitatif, dan kepada anggota 

masyarakat yang dianggap tidak bisa berfungsi senormal anggota masyarakat 

lainnya (Stuart, 2004). 

 Raktek CD di sini perlu dilaksanakan dengan dasar simpati dari peneliti 

kepada warga (Lincoln, 2002). Adapun perorangan dan lembaga karitatif, atau 

tindakan altruistik, memandang kewarganegaraan sebagai bagian dari kerja, 

kewajiban, sampai hasrat untuk menolong. Konsekuensinya mereka berusaha 
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mengembangkan masyarakat melalui aksi-aksi filantropis. Praktek yang 

dikembangkan selama aksi ini ialah patronase, mungkin patronase individual, dari 

masyarakat umum kepada tokoh-tokoh dalam kelembagaan karitatif tersebut.  

 

CD Berbasis Pragmatisme 

 Terdapat tiga aspek dalam CD berbasis pragmatisme, yaitu, pertama, 

pengetahuan, yang dimaknai sebagai sumberdaya yang bisa mempengaruhi 

keputusan (Gaventa dan Cornwall, 2002). Kedua, tindakan atau aksi, yang 

diwujudkan oleh keikutsertaan warga dalam produksi pengetahuan tersebut. 

Ketiga, kesadaran, berupa proses produksi pengetahuan yang mampu memberikan 

kesadaran baru bagi warga yang berpartisipasi.  

 CD di sini memiliki ikatan kontekstual dan berkaitan dengan penyelesaian 

masalah sehari-hari yang nyata (Greenwood dan Levin, 2000; Levin dan 

Greenwood, 2002). Pengetahuan disusun melalui komunikasi antar warga sebagai 

kolaborator. Beragam pengalaman dan kapasitas warga digali atau diidentifikasi 

selama proses partisipatif ini. Dalam pragmatisme ini, CD berupaya untuk 

memperoleh suara lokal dalam ragam yang sebanyak-banyaknya, dari banyak 

pihak, dari banyak orang (Maguire, 2002).  

Kemudian pengalaman tersebut diinterpretasikan bersama (Gustavsen, 

2002). Beragam suara tersebut dimaknai sebagai ragam kekuatan yang terdapat di 

lokasi penelitian. kekuasaan (power) yang ada pun lebih berupa kekuasaan 

berbasis wacana (Park, 2002).  

Selanjutnya disusun visi ke depan, sambil menyusun rencana yang 

memungkinkan untuk ditindaklanjuti. Di sini lingkungan penelitian dan 

karakteristiknya dipandang plural. Hubungan di antara alternatif perencanaan 

disusun, sehingga peluang pluralitas tindakan juga meningkat. Partisipasi dalam 

paradigma teori-teori kritis ialah turut menyusun wacana baru yang emansipatoris, 

sehingga pemberdayaan yang dimunculkan ialah kemampuan dalam membangun 

wacana ini.  

 Salah satu klaim kebenaran ialah kemampuannya untuk menyelesaikan 

permasalahan tersebut. Pada taraf lebih lanjut, metodologi partisipatif mampu 

mengubah kelembagaan dan organisasi (Gaventa dan Cornwall, 2002). Di 
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samping itu metodologi ini juga mengubah tingkah laku dan sikap. Hasil dari 

partisipasi tersebut dihubungkan dengan kapasitas lokal dan gerakan sosial, yang 

berarti menyusun jaringan dengan kelembagaan vertikal (Petersen, et.al., 1999).  

 Basis pasar di sini memandang suatu kewargaan muncul manakala warga 

tersebut memiliki kemandirian usaha. Aksi pemberdayaan dilakukan melalui 

insentif-insentif yang menarik bagi mereka dalam suatu pasar barang dan jasa. CD 

yang dikembangkan ialah mendukung persaingan antar warga dan menjalin 

hubungan-hubungan pertukaran. 

 Sejajar dengan paradigma pasar dalam pengembangan masyarakat, maka 

muncul paradigma pluralis dalam pemberdayaan. Di sini masyrakat tidak melulu 

dipandang sebagai suatu kelompok, melainkan juga sebagai individu. Pandangan 

sebagai individu memiliki landasan teoretis pada teori-teori ekonomi, di mana 

masyarakat memang dimaknai sekedar sebagai agregat individu-individu 

penyusunnya. Adapun interaksi antar individu tersebut berupa persaingan, yang 

didasarkan pada pemenuhan kepentingan masing-masing. Sejajar dengan itu, 

kekuasaan dimaknai sebagai kemampuan untuk memenangkan persaingan itu 

sendiri. Implikasinya dalam pemberdayaan berupa upaya untuk mendidik individu 

maupun kelompok sedemikian hingga mampu bersaing dalam aturan baku (Daley 

dan Avant, 2004). Eksistensi tentang seorang warga, dengan demikian, menjadi 

yang memiliki usaha, bukannya semua orang yang menempati wilayah tersebut.  

Beragam metode digunakan untuk pengumpulan pengetahuan. 

Pengetahuan yang muncul selama pelaksaan proses partisipasi digunakan untuk 

mengambil keputusan bersama, namun diutamakan agar dilakukan oleh warga. 

Dalam kaitan ini diupayakan agar warga memiliki akses sebanyak-banyaknya atas 

sumberdaya lokal sampai global. Pada akhirnya diupayakan untuk disusun suatu 

organisasi masyarakat yang bisa menjaga proses partisipatif semacam ini.  

Metode PRA (Particiaptory Rural Appraisal) banyak digunakan disini. 

Sifat pembedaan antara peneliti dan warga merupakan asumsi bagi pembukaan 

jalan partisipasi warga oleh peneliti (Chambers, 1988, 1996). Kiranya hal 

merupakan konsekuensi karena PRA merupakan adaptasi dari RRA (Rapid Rural 

Appraisal) yang menekankan keahlian peneliti dalam mengukur cepat kinerja 

warga. PRA juga memiliki ciri-ciri relatif cepat digunakan, dan tidak tertuju 
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kepada perubahan struktural, mungkin bahkan memiliki bias bersifat individual 

(Francis, 2001).  

Metode lain yang dikembangkan ialah mendukung persaingan antar warga 

dan menjalin hubungan-hubungan pertukaran. Dilaksanakan pula penerapan 

prosedur baku dan hukum-hukum pengontrol tindakan. Mungkin sangat sulit bagi 

pengembang untuk duduk sejajar dengan masyarakat dalam membangun suatu 

program. Sehingga pola-pola dialog yang dibangun lebih berupa konsultasi yang 

terbatas dari pengembang dengan masyarakat. Adapun aturan main sebagai 

hukum cenderung digunakan secara generalis, yang berarti digunakan untuk 

wilayah yang luas.  

 

CD Berbasis Marxisme 

 Ketika CD diletakkan pada basis Marxis, teori kritis dijadikan sebagai ide 

untuk praktek (Kemmis, 2002). Para warga dipandang sebagai personal yang 

otentik, sehingga berhak untuk mengemukakan visi realitasnya sendiri. Hasil yang 

diperoleh dari partisipasi kelompok-kelompok kecil selalu dikaitkan dengan 

struktur makro..  

 Di sini masyarakat tidak dilihat secara integralistik, melainkan secara 

hierarkis. Stratifikasi sosial yang muncul didominasi oleh pihak yang menindas, 

baik berbentuk kelas sosial, suku, ras, gender, dan sebagainya. Adapun kekuasaan 

segera tampak melalui pola tingkah laku kelompok dominan yang menindas 

kelompok yang tersubordinasi. Implikasinya terhadap pemberdayaan ialah 

diupayakannya tindakan pembebasan, perubahan stuktur yang mendasar, seraya 

menantang fenomena penindasan struktural tersebut.  

 Jika penganut paradigma elitis memandang aliansi, apalagi penggabungan 

kepada elite, sebagai bentuk keberhasilan, karena memperoleh posisi kekuasaan, 

maka penganut paradigma struktural jelas memandangnya secara berkebalikan, 

yaitu tersungkurnya warga ke dalam penindasan kekuasaan struktural. 

Pemberdayaan barulah berhasil ketika struktur sosial diubah, seringkali harus 

secara revolusioner, sehingga struktur yang semula dipandang sebagai penindasan 

berubah menjadi hubungan-hubungan setara. Hasil yang dicapai dalam partisipasi 

Marxis ialah warga-warga yang memiliki kekritisan lebih mendalam terhadap 
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lingkungan lokalnya (lifeworld), sampai mencakup interpretasi atas struktur 

makro (the system).  

 LSM melalui CD berbasis Marxis lazim memandang warga dalam ikatan 

kerjasama dan solidaritas. Aksi pengembangan masyarakat yang bermakna selalu 

manakala muncul perubahan struktural dan redistribusi sumberdaya yang semakin 

adil.  

 Pihak penganut pengembangan masyarakat secara struktural tidak akan 

melihat persaingan itu sebagai pola alokasi sumberdaya yang adil. Hal ini 

disebabkan kapasitas antar kelompok, minimal di awal kegiatan, tidak persis 

sama. Selain itu, warga desa yang lebih maju mungkin memiliki pemikiran dan 

pengalaman berlebih dibandingkan warga desa yang lebih terbelakang. 

Implikasinya persaingan proyek yang seharusnya diperuntukkan orang miskin dan 

wilayah tertinggal, justru hampir selalu dimenangkan oleh warga desa-desa yang 

lebih maju, yaitu yang mampu menyusun proposal secara lebih berkualitas. Aspek 

pemerataan sumberdaya juga diabaikan, karena hasil dari persaingan selalu 

berujud pada alokasi sumberdaya untuk pemenang saja, yang jumlahnya sangat 

kecil, tidak merata kepada banyak pihak. 

 Pengembangan lebih lanjut paradigma struktural dalam pengembangan 

masyarakat ialah terbangunnya paradigma pasca struktural dalam pemberdayaan 

masyarakat. Melalui paradigma ini masyarakat dipandang sebagai kompleks 

pemaknaan, pemahaman, bahasa yang digunakan, serta akumulasi dan penguasaan 

pengetahuan. Tidak lain karena pengetahuan dan kekuasaan selalu melekat satu 

sama lain. Suatu kekuasaan sekaligus menerangkan pengetahuan pendukungnya, 

sedangkan suatu pengetahuan mengimplikasikan kekuasaan yang dimilikinya. 

Tidak heran di sini kekuasaan teruji lewat pengendalian wacana, konstruksi 

pengetahuan, dan sebagainya. Implikasi pada aksi-aksi pemberdayaan ialah upaya 

untuk mengembangkan pemahaman baru, yang lebih-lebih bersifat subyektif bagi 

mana hidup individu atau kelompok yang bersangkutan. Di sini diupayakan suatu 

pendidikan yang membebaskan, yang di dalamnya terangkum secara dialektik 

atau berkesinambungan, antara teori pengetahuan dan praksis yang mengikutinya. 

Setiap pengetahuan selalu dipraktekkan, dan setiap praktek selalu direfleksikan ke 

dalam bangunan pengetahuan baru.  
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 Sebagai ilustrasi, paradigma pasar akan memandang membeludaknya 

literatur teoretis, hasil praktek, metodologis tentang pemberdayaan yang di 

internet atau pemesanan gratis, sebagai suatu upaya pemberdayaan melalui 

informasi yang mendekati ideal. Arus informasi yang lancar dipandang sebagai 

obat bagi mekanisme pasar yang terhambat, sekaligus meningkatkan peluang 

persaingan yang lebih marak di pasar barang dan jasa.  

 Akan tetapi paradigma pasca struktural memandang kelimpahan literatur 

di atas sebagai bentuk nyata hegemoni pengetahuan. Di sana orang miskin 

didefinisikan oleh lembaga donor, tidak memiliki kekuasaan bahkan untuk 

mendefinisikan dirinya sendiri. Pengetahuan yang muncul lebih cocok untuk 

kepentingan donor, bukan berupa pengetahuan kontekstual yang cocok untuk 

pengembangan kemandirian mereka sendiri. Kelimpahan literatur dimaknai 

sebagai akumulasi kekuasaan milik donor, bukan milik warga desa.  

 

Peran dan Ketrampilan Pengembangan Masyarakat 

 Secara umum pengembang masyarakat memiliki empat peranan, yaitu 

fasilitatif, pendidikan, representasi, dan peran teknis. Dalam peran fasilitatif, 

pengembang dapat melakukan animasi sosial yaitu menimbulkan inspirasi, 

antusiasme, mengaktifkan, merangsang, menambah energi, dan memotivasi warga 

untuk melakukan kegiatan. Pengembang masyarakat juga dapat melakukan 

mediasi dan negosiasi di tengah perbedaan kepentingan dan konflik warga. Di sini 

pengembang masyarakat juga dapat menjalankan dukungan terhadap struktur dan 

kegiatan masyarakat yang sudah ada. Berikutnya, pengembang masyarakat juga 

dapat menyusun konsensus dengan warga lokal untuk keperluan tertentu. 

Pengembang masyarakat juga dapat melakukan fasilitasi terhadap kegiatan 

kelompok yang sudah berjalan. Selanjutnya pengembang dapat mengorganisir 

warga agar kegiatan tersebut dapat mencapai tujuan yang diharapkan bersama.  

 Dalam peran pendidikan, pengembang masyarakat dapat meningkatkan 

rasa ingin tahu warga terhadap lingkungan struktural dan politik lokal, terutama 

untuk menunjang kegiatan mereka. Pengembang masyarakat juga dapat berperan 

untuk menyampaikan informasi yang penting, baik dari luar komunitas maupun 

dari dalam komunitas sendiri. Jika tujuan dari suatu kegiatan komunitas 
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diperkirakan akan melemahkan mereka sendiri, maka pengembang masyarakat 

juga dapat melakukan konfrontasi dengan menyajikan peluang situasi yang 

berlawanan. Pengembang juga dapat mengembangkan pelatihan, baik dalam 

memilih warga yang cocok dilatih maupun menghubungi pelatih dari luar 

komunitas.  

 Dalam peran representasi, pengembang masyarakat diharapkan mampu 

mewakili masyarakat manakala berhubungan dengan pihak luar, demi menjaga 

kemanfaat bagi warga komunitas itu sendiri. Dalam peranan ini pengembang 

masyarakat berupaya menggali sumberdaya dari luar komunitas tersebut. 

Selanjutnya pengembang masyarakat dapat melakukan advokasi dalam rangka 

membawa suara warga kepada pihak luar, politisi, ekonom, dan sebagainya. 

Pengembang juga perlu mampu menggunakan media massa, dalam rangka 

mempublikasikan kepentingan warga lokal. Bersamaan dengan itu, pengembang 

masyarakat juga perlu memerankan posisi public relation, di mana publikasi 

tersebut mampu menggugah orang-orang untuk memberikan dukungan bagi 

warga desa. Peran untuk membangun jaringan diwujudkan baik di dalam 

komunitas maupun dengan pihak-pihak di luar komunitas. Pengembang 

masyarakat juga perlu membagi pengalaman dan pengetahuan dengan pihak lain 

dalam rangka saling belajar, dan tidak pernah dalam posisi seakan-akan 

“mengetahui semuanya”. 

 Dalam peran teknis, pengembang masyarakat mengajak warga untuk 

melaksanakan pengumpulan dan analisis data. Di sini pengembang masyarakat 

mengajak warga untuk mengumpulkan data dan mengembangkan kegiatan 

berdasarkan data yang terkumpul tersebut. Jika diperlukan, pengembang dapat 

juga mengajari perlatan komputer. Minimal pengembangan masyarakat tersebut 

mengajak warga agar mampu mengajukan prasarana secara verbal maupun 

tertulis. Pengembang masyarakat juga perlu mengajak warga untuk meningkatkan 

kemampuan berorganisasi, mengelola kelompok, termasuk dalam 

pelaporankeuangan usaha pribadi dan kelompok. 

 Sehubungan dengan peranan-peranan di atas, pengembang masyarakat 

juga perlu memiliki ketrampilan berkomunikasi secara personal, maupun 

mengelola kelompok dan pertemuan. Pengembang juga perlu memiliki 
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ketrampilan dalam pendidikan komunitas atau orang dewasa. Pengembang 

masyarakat juga perlu memiliki ketrampilan untuk mengembangkan sumberdaya 

komunitas, struktur, dan proses sosial yang bermanfaat. Pengembang juga perlu 

memiliki ketrampilan dalam menulis, memotivasi, meningkatkan antusiasme, dan 

mengaktifkan masyarakat. Di samping itu pengembang masyarakat perlu memiliki 

ketrampilan dalam mengelola konflik (mediasi dan negosiasi). Kepada pihak luar, 

pengembang masyarakat perlu memiliki kemampuan representasi dan advokasi, 

dan bekerja dengan media. Pengembang juga perlu memiliki ketrampilan 

mengelola manajemen dan organisasi, serta melakukan riset partisipatif. 

 

Penutup 

 Dapat disarikan di sini bahwa etika senantiasa melekat dalam aksi-aksi 

CD. Basis pragmatisme dalam CD akan menghasilkan nilai yang tinggi tentang 

persaingan. Hal ini selanjutnya mengarahkan CD pada praktek-praktek penguatan 

kapasitas warga lokal dalam berkompetisi, baik pada usaha lokal maupun pada 

tingkat yang lebih tinggi.  

Dalam konteks demikian, perusahaan berkesempatan untuk menyajikan 

prasarana untuk menguatkan warga terlebih dahulu. Penguatan ini berguna untuk 

memastikan warga akan mampu berkompetisi dalam usaha yang lebih luas. 

Prasarana yang disediakan perusahaan dapat berupa infrastruktur fisik, 

pengembangan kelompok warga, pendampingan manajemen, maupun penelusuran 

pasar hasil komoditas warga. Untuk mengaitkan perkembangan ekonomi lokal 

dan perkembangan perusahaan, dapat pula disusun kontrak kerjasama antara 

warga dan perusahaan, sedemikian hingga warga mampu memasok bahan baku 

maupun jasa lain kepada perusahaan. 
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