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ABSTRAK
ADRIANA WAHYU RAHMANI.

Efektivitas Komunikasi dalam Pemberdayaan

Kelompok Mandiri Lahan Kering (Kasus: Program PIDRA di Kabupaten Sumbawa,
Nusa Tenggara Barat). Dibimbing oleh AIDA VITAYALA S. HUBEIS dan RICHARD
W.E. LUMINTANG
PIDRA singkatan dari Participatory Integrated Development in Rainfed Area.
Dalam bahasa Indonesia berarti proyek partisipasi pengembangan lahan kering terpadu.
Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis hubungan karakteristik individu, peran
fasilitator dan partisipasi dalam kelompok dan efektivitas komunikasi. Desain penelitian
adalah explanatory (penjelasan) dengan analisis korelasional. Sebanyak 109 responden
diambil sebagai sampel secara purposive yang bertempat tinggal di empat desa di
Kabupaten Sumbawa. Data dianalisis menggunakan korelasi Spearman dan metode chisquare. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan nyata antara karakteristik
individu dan efektivitas komunikasi terutama pelatihan yang diikuti. Jenis kelamin,
kepemilikan lahan dan pendapatan keluarga juga memiliki hubungan nyata dengan
efektivitas komunikasi. Peran fasilitator memiliki hubungan nyata dengan efektivitas
komunikasi.

Dan partisipasi dalam kelompok memiliki hubungan nyata dengan

efektivitas komunikasi.

ABSTRACT
ADRIANA WAHYU RAHMANI.

Communication Effectiveness in Empowering

Rainfed Area Self Help Group (Case: PIDRA Program in Sumbawa Regency, West Nusa
Tenggara). Under the direction of AIDA VITAYALA S. HUBEIS and RICHARD W.E.
LUMINTANG
PIDRA program is abbreviation of Participatory Integrated Development in
Rainfed Area. The objectives of research were to analyze the relationship among of
individual characteristics, facilitator role and group participation toward communication
effectiveness. The research design was an explanatory with correlation analysis. A
number of 109 persons were purposively sampled, located on four villages in Sumbawa
regency. The data was analyzed by Spearman correlation and chi-square method. The
research result indicated a significantly correlation between individual characteristics and
communication effectiveness emphasis on training courses. Sex, ownership of farm and
family income also had a significantly correlation to communication effectiveness. The
facilitator role had a significantly correlation to communication effectiveness. And the
participation in group had a significantly correlation to communication effectiveness.
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PENDAHULUAN
Latar Belakang
Beberapa karakteristik biofisik lahan kering berkaitan dengan ketersediaan
air yang terbatas karena curah hujan rendah, marjinal (kritis), keadaan iklim tidak
merata dan umumnya tingkat pendapatan penduduk rendah yang mengakibatkan
sistem ketahanan pangan di tingkat rumah tangga sangat rentan. Pembangunan
ketahanan pangan pada hakekatnya adalah pemberdayaan masyarakat yang berarti
meningkatkan kemandirian dan kapasitas masyarakat untuk berperan positif
dalam mewujudkan ketersediaan pangan, distribusi dan konsumsi dari waktu ke
waktu. Hal ini mencakup seluruh pihak-pihak yang terkait baik petani, pedagang,
konsumen, pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), perguruan tinggi
dan sebagainya.
Salah satu program pemerintah bagi permasalahan lahan kering
dilaksanakan di bawah koordinasi Departemen Pertanian bekerjasama dengan
IFAD (International Fund for Agricultural Development) melalui Proyek
Pengembangan Partisipasi Lahan Kering Terpadu (P3LKT). Proyek ini disebut
juga dengan PIDRA (Participatory Integrated Development in Rainfed Area)
yang berlangsung dalam dua tahap yaitu tahap I ( sejak tahun 2001 – 2004) dan
tahap II (tahun 2005 – 2008).

Tujuannya untuk meningkatkan pendapatan

masyarakat dan produksi pertanian dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan
secara berkelanjutan serta memperbaiki taraf hidup penduduk berpenghasilan
rendah. Sasaran program diarahkan kepada tiga propinsi di Indonesia yaitu Jawa
Timur, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Pelaksanaan program
PIDRA menggunakan pendekatan kelompok yang diklasifikasikan sebagai
Kelompok Mandiri Pria, Kelompok Mandiri Wanita dan Kelompok Mandiri
Campuran. Saat ini total kelompok mandiri yang ada di tiga propinsi tersebut
telah mencapai 2.290 kelompok yang terdiri dari 990 kelompok di propinsi Jawa
Timur, 403 kelompok di propinsi Nusa Tenggara Barat dan 897 kelompok di
propinsi Nusa Tenggara Timur.
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Namun demikian, pendekatan komunikasi yang dijalankan pemerintah
dalam program-program pembangunan selama ini dirasakan bersifat top down,
komunikasi bersifat searah (linier) dimana tidak ada mekanisme untuk
memberikan umpan balik (feedback) dari masyarakat. Masyarakat juga seringkali
hanya dijadikan sebagai obyek bukan subyek dalam pembangunan. Masyarakat
diwajibkan terhimpun dalam kelompok yang dibentuk dan dikontrol oleh
pemerintah, sehingga kelompok sulit sekali mandiri karena pengelolaannya harus
mengikuti petunjuk pemerintah.

Akibatnya kelompok biasa bekerja dengan

instruksi dari atas dan hampir tidak memiliki peluang terlibat pada proses
pengambilan keputusan yang menyangkut kehidupan mereka. Padahal sebagai
individu yang menjadi anggota suatu golongan masyarakat atau warga dari suku
bangsa tertentu dengan gaya hidup, struktur masyarakat dan latar belakang
kebudayaan yang khas, banyak yang telah mempunyai bayangan dan cita-citanya
sendiri.

Menurut Hernando Gonzales dalam Jahi (1988) istilah partisipatif

sekarang dianggap lebih sesuai dalam pendekatan komunikasi karena orang-orang
yang terlibat dalam komunikasi, keduanya mengirim dan menerima pesan-pesan
meskipun dalam derajat yang berbeda.
Komunikasi yang efektif sangat diperlukan untuk melenyapkan hambatan
tukar menukar informasi dan budaya maupun ketimpangan yang terdapat dalam
masyarakat.

Oleh karena itu, sejauh mana efektivitas komunikasi dalam

pemberdayaan kelompok mandiri lahan kering, apakah seluruh anggota kelompok
mandiri telah memiliki nilai-nilai yang diperlukan dalam proses pembangunan,
bagaimana tujuan dan cita-cita anggota kelompok mandiri disesuaikan dengan
tujuan pembangunan, apakah makna pemberdayaan telah dipahami. Sampai saat
ini, penelitian atau kajian yang secara spesifik membahas tentang efektivitas
komunikasi pada program PIDRA belum pernah dilakukan.

Berdasarkan hal

tersebut, maka penelitian ini dianggap perlu agar dapat diperoleh manfaat bagi
masyarakat yang lebih optimal.
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Perumusan Masalah
Aspek efektivitas komunikasi sangat penting karena membutuhkan
keterlibatan aktif pihak–pihak yang terkait agar kelompok mandiri lahan kering
tidak menjadi alat penyaluran informasi dari pemerintah saja, tetapi diharapkan
dapat menjadi sarana diskusi dan dialog sehingga masyarakat mengenali masalah–
masalah mereka dan sekaligus mencari pemecahannya. Khususnya bagi anggota
kelompok mandiri di propinsi Nusa Tenggara Barat yang memiliki kondisi lahan
kering dengan kategori penduduk miskin maka keterlibatan mereka secara mandiri
merupakan hal terbaik dalam memfasilitasi pertumbuhan masyarakat ke arah
demokrasi.
Anggota kelompok mandiri sebagai subyek yang berpengetahuan
memperoleh kesadaran tentang realitas sosio budaya mereka dan kapasitas untuk
melakukan perubahan. Sebagai asumsi bahwa mereka sangat mengetahui situasi
dan lingkungannya sendiri.

Pengetahuan dan pengalaman mereka dalam

menanggapi situasi lingkungannya berguna sebagai dasar pengambilan keputusan.
Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini berusaha menjawab beberapa pertanyaan
antara lain:
1.

Bagaimana hubungan karakteristik individu dan efektivitas komunikasi?

2.

Bagaimana hubungan peran fasilitator atau pendamping dan efektivitas
komunikasi?

3.

Bagaimana hubungan partisipasi dalam kelompok mandiri dan efektivitas
komunikasi?

Tujuan Penelitian
Kajian efektivitas komunikasi dalam penanganan ketahanan pangan
melalui program PIDRA dibutuhkan terutama dalam hal dampak perubahan sosial
dan ekonomi masyarakat baik dengan adanya perubahan perilaku yang sejalan
atau mungkin bertentangan sehingga dapat diketahui strategi program selanjutnya.
Berkaitan dengan perumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:
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1.

Menganalisis hubungan karakteristik individu dan efektivitas komunikasi.

2.

Menganalisis hubungan peran fasilitator atau pendamping dan efektivitas
komunikasi.

3.

Menganalisis hubungan partisipasi dalam kelompok mandiri dan efektivitas
komunikasi.

Kegunaan Penelitian
1.

Diharapkan akan menjadi masukan yang sangat berarti bagi pemerintah
daerah, penyuluh dan pihak-pihak terkait lainnya dalam program PIDRA,
sebagai masukan alternatif pendekatan komunikasi pemerintah kepada
masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi program–
program pembangunan khususnya masyarakat yang tinggal di daerah lahan
kering di Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat.

2.

Sebagai referens pembanding dan stimulan bagi penelitian selanjutnya.

TINJAUAN PUSTAKA
Komunikasi
Menurut Effendy (1984) Istilah komunikasi atau dalam bahasa Inggris
communication berasal dari kata Latin communicatio dan bersumber dari kata
communis yang berarti sama.

Sama di sini maksudnya adalah sama makna.

Rogers (1995) menyatakan bahwa komunikasi adalah suatu proses dimana peserta
menciptakan dan membagikan informasi kepada yang lain untuk mencapai saling
pengertian. Komunikasi sebagai proses dua tahap konvergen dimana individu
mentransfer sebuah pesan kepada yang lain untuk mencapai efek tertentu.
Individu dapat terdedah oleh gagasan baru kemudian melakukan saling
komunikasi tentang inovasi dengan rekan–rekannya. Model aliran komunikasi
dua tahap mempunyai fokus perhatian antara saluran media massa dan
komunikasi interpersonal.

Model komunikasi Westley dan MacLean dalam

Mulyana (2000) terdapat lima unsur yang penting yaitu: objek orientasi, pesan,
sumber, penerima dan umpan balik. Gambar 1. menunjukkan bahwa sumber (A)
menyoroti suatu objek atau peristiwa tertentu dalam lingkungannya (X) dan
menciptakan pesan mengenai hal itu (X’). Westley dan MacLean menambahkan
suatu unsur penjaga gerbang atau pemimpin opini (C) yang menerima pesan (X’)
dari sumber media massa (A) atau menyoroti obyek orientasi (X3, X4) dalam
lingkungannya.

Menggunakan informasi ini penjaga gerbang kemudian

menciptakan pesannya sendiri (X”) yang ia kirimkan kepada penerima (B). Pada
gilirannya, penerima mengirimkan umpan balik (fBA, fBc).
fBA

X1
X2

FCA

A

X’

C

X”

X3
X4

X4

fBC

Gambar 1. Model Westley dan MacLean

B
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Westley dan Mac Lean tidak membatasi model komunikasi dua tahap pada tingkat
individu. Bahkan ditekankan bahwa penerima mungkin suatu kelompok atau
suatu lembaga sosial.

Setiap individu, kelompok atau sistem mempunyai

kebutuhan untuk mengirim dan menerima pesan sebagai sarana orientasi terhadap
lingkungan.

Efektivitas Komunikasi
Menurut Vardiansyah (2004), efek komunikasi adalah pengaruh yang
ditimbulkan pesan komunikator dalam diri komunikannya.

Efek komunikasi

dapat kita bedakan atas efek pengetahuan (kognitif), sikap (afektif) dan tingkah
laku (konatif).

Efek komunikasi adalah salah satu elemen komunikasi yang

penting untruk mengetahui berhasil atau tidaknya komunikasi.

Pesan yang

sampai pada komunikan menimbulkan dampak (efek), sehingga persoalan utama
dalam komunikasi efektif adalah sejauh mana tujuan komunikasi komunikator
terwujud dalam diri komunikannya:
(1) Apabila hasil yang didapatkan sama dengan tujuan yang diharapkan
dikatakan bahwa komunikasi berlangsung efektif.
(2) Apabila hasil yang didapatkan lebih besar dari tujuan yang diharapkan,
dikatakan bahwa komunikasi berlangsung sangat efektif.
(3) Apabila hasil yang didapatkan lebih kecil daripada tujuan yang diharapkan,
dikatakan bahwa komunikasi tidak atau kurang efektif.
Menurut Goyer, 1970 dalam Tubbs and Moss (1996), bila S adalah
sumber pesan dan R penerima pesan, maka komunikasi disebut mulus dan
lengkap bila respon yang diinginkan S dan respon yang diberikan R identik
dengan:

R

makna yang ditangkap penerima
=

S

=
makna yang dimaksud pengirim

1
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Nilai 1 menunjukkan kesempurnaan penyampaian dan penerimaan pesan. Bisa
saja R/S bernilai 0, yang berarti tidak ada kaitan sama sekali antara respon yang
diinginkan dengan respons yang diperoleh.
Hasil penelitian tentang efektivitas komunikasi perencanaan partisipatif
pembangunan masyarakat desa pada lembaga ketahanan masyarakat desa di
Bogor antara lain menyebutkan bahwa karakteristik pengurus program cukup
potensial untuk mengkomunikasikan program secara efektif dalam hal jenis
kelamin, pendidikan formal, jenis pekerjaan serta pendapatan. Faktor wilayah
mempengaruhi efektivitas komunikasi (Manjar, 2002).
Menurut Agung (2001) karakteristik aparat program Kredit Usaha Tani
(KUT) tidak berhubungan nyata dengan efektivitas komunikasi petani pelaksana
program KUT tersebut.

Karakteristik petani berhubungan nyata dengan

efektivitas komunikasi yakni umur, luas lahan dan pengalaman mendapatkan
KUT.

Pemberdayaan Masyarakat
Menurut

Suharto

(2005)

secara

konseptual,

pemberdayaan

atau

pemberkuasaan (empowerment) berasal dari kata power (kekuasaan atau
keberdayaan.

Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya

kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan
dalam a) memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga memiliki kebebasan dalam arti
bebas mengemukakan pendapat, bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan,
bebas

dari

kesakitan.

b)

menjangkau

sumber-sumber

produktif

yang

memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh
barang dan jasa yang diperlukan dan c) berpartisipasi dalam proses pembangunan
dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.
Beberapa ahli mengemukakan definisi pemberdayaan dilihat dari tujuan,
proses dan cara-cara pemberdayaan:
•

Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang
yang lemah atau tidak beruntung (Ife, 1995 dalam Suharto, 2005).

•

Pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup
kuat untuk berpartisipasi dalam, berbagi pengontrolan atas dan
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mempengaruhi terhadap, kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang
mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang
memperoleh keterampilan, pengetahuan dan kekuasaan yang cukup untuk
mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi
perhatiannya (Parsons et all, 1994 dalam Suharto, 2005).
•

Pemberdayaan menunjuk pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan
melalui pengubahan struktur sosial (Swift dan Levin, 1987 dalam Suharto,
2005)

•

Pemberdayaan adalah suatu cara dengan mana rakyat, organisasi dan
komunitas

diarahkan

agar

mampu

menguasai

(berkuasa

atas)

kehidupannya (Rappaport, 1984 dalam Suharto, 2005).
Maksud pemberdayaan masyarakat adalah meningkatkan kemampuan dan
kemandirian masyarakat dalam meningkatkan taraf hidupnya.

Dalam proses

tersebut masyarakat bersama-sama:
•

Mengidentifikasi dan mengkaji permasalahan, potensi serta peluang;

•

Menyusun rencana kegiatan kelompok berdasarkan hasil kajian;

•

Menerapkan rencana kegiatan kelompok;

•

Memantau proses dan hasil kegiatan secara terus menerus (monitoring dan
evaluasi partisipatif)

Pelaksanaan tahap–tahap di atas sering bersamaan dan lebih bersifat diulangi terus
menerus.
kelompok

Pemberdayaan masyarakat kerapkali dilakukan melalui pendekatan
dimana

anggota

bekerjasama

dan

berbagi

pengalaman

dan

pengetahuannya (DFID, 2001).
Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu model pembangunan yang
bertumpu pada aspek manusia. Sebagaimana dikemukakan oleh Cernea (1988)
bahwa pada hakekatnya manusia adalah titik pangkal, pusat dan sasaran akhir dari
pembangunan.

Oleh karena itu manusia sudah seharusnya merupakan aspek

utama dalam pembangunan.

Seringkali sumberdaya keuangan dalam proyek-

proyek pembangunan pedesaan merupakan masukan tunggal terbesar yang
disuplai oleh sebuah proyek ke dalam suatu wilayah untuk mempercepat
pertumbuhan. Tetapi pemasukan sumberdaya dari luar ke dalam suatu masyarakat
pedesaan memerlukan proses yang perlu dikembangkan dari dalam dan secara
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berangsur-angsur dihimpun dan disesuaikan dengan kemampuan struktur sosial
ekonomi untuk menghasilkan, menyerap dan menggunakan hasil surplus.
Program-program pertanian seringkali terlantar bukan karena kurangnya uang dari
luar tetapi karena ketidakmampuan masyarakat untuk menyerap secara efektif dan
ketidakmampuan para perencana mendefinisikan suatu strategi sosial yang efisien
bagi pembangunan. Seringkali variabel yang terlewatkan adalah variabel sosio
budaya dan kelembagaan. Apabila hal ini ditangani secara salah maka proyek
akan gagal, tidak perduli badan nasional atau internasional apapun yang
mempromosikannya.
Menurut Eaton (1986) lembaga diartikan sebagai suatu organisasi formal
yang menghasilkan perubahan dan yang melindungi perubahan dan jaringan
dukungan-dukungan yang dikembangkannya dalam lingkungan, tidak diartikan
sebagai pola-pola kegiatan yang normatif atau sebagai suatu sektor masyarakat.
Kelompok variabel lembaga telah dirumuskan dengan cara sebagai berikut:
a.

Kepemimpinan menunjuk kepada kelompok orang yang secara aktif
berkecimpung dalam perumusan doktrin dan program dari lembaga
tersebut dan yang mengarahkan operasi-operasi dan hubungannya dengan
lingkungan tersebut.

b.

Doktrin dirumuskan sebagai spesifikasi dari nilai-nilai, tujuan-tujuan dan
metode-metode operasional yang mendasari tindakan sosial.

c.

Program menunjuk pada tindakan-tindakan tertentu yang berhubungan
dengan pelaksanaan dari fungsi-fungsi dan jasa-jasa yang merupakan
keluaran dari lembaga tersebut.

d.

Sumberdaya adalah masukan keuangan, fisik, manusia, teknologi dan
penerangan dari lembaga tersebut.

e.

Struktur intern dirumuskan sebagai struktur dan proses-proses yang
diadakan untuk bekerjanya lembaga tersebut dan bagi pemeliharaannya.
Kelembagaan sebagai keadaan akhir adalah variabel evaluatif – suatu

standar untuk menilai keberhasilan dari usaha-usaha pembangunan lembaga.
Konsep kelembagaan menunjukkan bahwa sekurang-kurangnya hubungan dan
pola-pola tindakan tertentu yang dicakup dalam organisasi tersebut bersifat
normatif, baik di dalam organisasi tersebut maupun untuk satuan-satuan sosial
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lainnya dan bahwa telah tercapai sedikitnya dukungan dan kelengkapan dalam
lingkungan tersebut.
Berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat untuk memandirikan
masyarakat dalam meningkatkan taraf hidupnya, maka arah pendampingan
kelompok adalah mempersiapkan masyarakat agar benar–benar mampu mengelola
sendiri kegiatannya. Semua kegiatan kelompok sering dimanfaatkan teknik dan
alat visualisasi yang mendukung diskusi antara petani dan memudahkan proses
pemberdayaan masyarakat (DFID, 2001).

Partisipasi Masyarakat
Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) pada TAP MPR No
IV/MPR/1978

menyatakan

bahwa

”Berhasilnya

pembangunan

nasional

tergantung pada partisipasi seluruh rakyat serta pada sikap mental, tekad,
semangat, ketaatan dan disiplin seluruh rakyat Indonesia serta para penyelenggara
negara. Hasil pembangunan harus dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia
sebagai peningkatan kesejahteraan lahir batin.” GBHN juga menyebutkan bahwa
”hakekat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia
seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia” sehingga perlu
diusahakan agar seluruh rakyat Indonesia dapat ikut serta dalam kegiatan
pembangunan dan agar mereka dapat menikmati hasil-hasil pembangunan.
Menurut Slamet (2003) partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat
diartikan sebagai ikut sertanya masyarakat dalam pembangunan, ikut dalam
kegiatan–kegiatan pembangunan dan ikut serta memanfaatkan dan menikmati
hasil-hasil pembangunan. Berdasarkan pengertian tersebut maka partisipasi dalam
pembangunan dapat dibagi menjadi lima jenis:
1.

ikut memberi input proses pembangunan, menerima imbalan atas input
tersebut dan menikmati hasilnya.

2.

ikut memberi input dan menikmati hasilnya.

3.

ikut memberi input dan menerima imbalan tanpa ikut menikmati hasil
pembangunan secara langsung.

4.

ikut memberi input tanpa menerima imbalan dan tidak menikmati
hasilnya.
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5.

menikmati/memanfaatkan hasil pembangunan tanpa ikut memberi input.
Syarat-syarat yang diperlukan agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam

pembangunan dapat dikelompokkan menjadi tiga golongan yaitu adanya
kesempatan dalam pembangunan, adanya kemampuan untuk memanfaatkan
kesempatan itu dan adanya kemauan untuk berpartisipasi. Pengetahuan tentang
adanya potensi di lingkungannya yang dapat dikembangkan atau dibangun sangat
penting artinya. Demikian pula pengetahuan dan keterampilan tentang teknologi
tepat guna yang dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan sumberdaya alam
yang ada untuk dipadukan dengan berbagai sarana produksi lain sangat penting
bagi keberhasilan masyarakat yang membangun.

Keterbelakangan bangsa

Indonesia antara lain karena kekurangan pada bidang ini dan sikap mental yang
kurang sesuai dengan tuntutan pembangunan. Masyarakat sering masih bersikap
tradisional, sulit untuk diajak berpikir dan bertindak yang berbeda dengan tradisi
yang sudah dimilikinya. Di daerah pedesaan kecuali pendidikan yang formal,
pendidikan yang non-formalpun mempunyai peran yang sangat penting.
Sesungguhnya pendidikan non-formal di pedesaan yang dapat mencapai sasaran
masyarakat pedesaan yang sangat besar jumlahnya itu akan meratakan
kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan.
Keberhasilan pembangunan ditentukan oleh tingkat partisipasi masyarakat,
baik dalam menyumbangkan masukan maupun dalam menikmati hasilnya.
Sebagian besar masyarakat Indonesia hidup di pedesaan yang jauh dari pusat
administrasi pembangunan yang pada umumnya berada di kota-kota. Karena itu
di masa lampau bahkan sampai sekarang masih banyak masyarakat yang belum
cukup tersentuh oleh kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan termasuk
menikmati

hasil

pembangunan.

Tanpa

partisipasi

masyarakat

dalam

memanfaatkan hasil pembangunan berarti masyarakat tidak naik tingkat hidup
atau tingkat kesejahteraannya (Slamet, 2003).
Keberhasilan pembangunan ditentukan oleh tingkat partisipasi masyarakat,
baik dalam menyumbangkan masukan maupun dalam menikmati hasilnya.
Sebagian besar masyarakat Indonesia hidup di pedesaan yang jauh dari pusat
administrasi pembangunan yang pada umumnya berada di kota-kota. Di masa
lampau bahkan sampai sekarang masih banyak masyarakat yang belum cukup
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tersentuh oleh kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan termasuk
menikmati

hasil

pembangunan.

Tanpa

partisipasi

masyarakat

dalam

memanfaatkan hasil pembangunan berarti masyarakat tidak naik tingkat hidup
atau tingkat kesejahteraannya (Slamet, 2003).

Perencanaan Partisipatif
Perencanaan partisipatif menurut Lionberger dan Gwin (1982) merupakan
perencanaan yang dilakukan oleh masyarakat lokal (dengan pendampingan dari
penyuluh spesialis) bagi program-program yang memenuhi kebutuhan lokal.
Program tidak direncanakan oleh lembaga pemerintah secara top–down. Hasil
yang benar-benar diminati oleh masyarakat lokal menjadi rencana mereka.
Petugas

pemerintah

tidak

perlu

membuang

waktu

dengan

mencoba

mengumpulkan minat dan dukungan masyarakat atau mencoba menjual rencana.
Komunikasi ini melibatkan perwakilan dari seluruh minat dalam perencanaan
untuk memproduksi komoditas pertanian yang lebih baik, dan mencoba memiliki
ahli komunikasi jika tersedia.

Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam

kelompok-kelompok untuk dipertimbangkan dalam komunikasi partisipatif antara
lain:
•

Apakah komoditas lokal dalam komunitas yang dapat dipertimbangkan
untuk dikembangkan?

•

Situasi apakah yang diinginkan oleh petani di lingkungannya tiga sampai
lima tahun dari sekarang?

•

Masalah-masalah apakah yang perlu diatasi untuk mencapai tujuan di atas?

•

Alternatif apakah yang dimiliki untuk memecahkan masalah dan mencapai
tujuan di atas?
Perencanaan merupakan waktu yang ideal bagi penasehat dan ahli

pertanian untuk membantu menyebutkan masalah yang tidak disadari oleh
masyarakat lokal dan disarankan pemecahan masalah berdasarkan ilmu
pengetahuan. Pada tahap studi dan perencanaan, gagasan dapat diberikan oleh
siapapun dan dijelaskan secara ilmiah oleh penyuluh, namun keputusan final
dibuat oleh petani dan pengusaha.
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Suatu program pendidikan, perencanaan program dapat disusun sebagai
proses instruksional. Menurut Gilley dan Eggland (1989) dalam Rejeki (1998)
mengenai proses instruksional, perencanaan program penyuluhan diawali dengan
menetapkan filosofi, kemudian diikuti dengan menciptakan suasana belajar atau
iklim belajar, mengukur kebutuhan, merumuskan tujuan dan aktivitas belajar,
memilih metode, teknik dan alat pengajaran dan yang terakhir adalah mengadakan
penilaian atau evaluasi terhadap program, pendidik dan warga belajar.

Proyek Partisipasi Pengembangan Lahan Kering Terpadu (P3LKT/PIDRA)
PIDRA diterjemahkan sebagai Proyek Partisipasi Pengembangan Lahan
Kering Terpadu (P3LKT). Beberapa pendekatan yang dilakukan dalam program
PIDRA meliputi hal-hal sebagai berikut:
•

Partisipatif untuk keluarga miskin.

•

Fleksibilitas untuk mengakomodasi aspirasi keluarga miskin.

•

Pemberdayaan keluarga miskin yang berperspektif jender.

•

Pendampingan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat.

•

Keberlanjutan program atas dasar tumbuhnya kemandirian kelompok.

•

Desentralisasi yaitu pendelegasian penuh atas proses perencanaan dan
implementasi program dari tingkat masyarakat desa sebagai pelaksana
sampai dengan manajemen program tingkat kabupaten.

Manajemen

program tingkat propinsi dan pusat sebagai pelaksana koordinasi dan
pengawasan.

Adapun komponen program PIDRA antara lain:
1.

Pengembangan Masyarakat yang Berperspektif Jender.
Komponen ini bertujuan untuk membentuk dan memperkuat sekitar 5.000
kelompok mandiri yang anggotanya terdiri dari para keluarga miskin di
desa yang tergabung dalam kelompok mandiri pria dan kelompok mandiri
wanita.

Pada tingkat lapangan, komponen ini dilaksanakan melalui

pendampingan oleh fasilitator LSM yang mempunyai pengalaman khusus
dalam pembentukan dan penguatan kelompok dan petugas penyuluhan
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lapangan yang mempunyai pengalaman dan keterampilan teknis budidaya
dan pengolahan hasil pertanian.
2.

Pengembangan Pertanian dan Peternakan.
Program PIDRA akan menjalin kerjasama dengan lembaga penelitian atau
perguruan tinggi untuk memfasilitasi upaya peningkatan produksi
pertanian spesifik lokasi, serta pelestarian sumberdaya alam dengan
mengedepankan petani sebagai pelaku penelitian dan percobaan usaha tani
melalui demplot, pelatihan-pelatihan dan sekolah lapang yang efektif.

3.

Pengelolaan Prasarana dan Lahan Pedesaan.
Manfaat dari komponen ini secara tidak langsung memberikan akses
kemudahan bagi kelompok mandiri dalam pengembangan usahanya,
disamping secara umum akan bermanfaat bagi dusun atau seluruh desa.
Komponen ini mencakup perbaikan jalan desa, sarana air bersih, pasar
desa, pembangunan irigasi mikro dan konservasi daerah aliran sungai
mikro.

Pekerjaan fisik pembangunan prasarana pedesaan menjadi

tanggung jawab Komite Pembangunan Desa yang dapat dikontrakkan
kepada pihak ketiga dengan persetujuan fasilitator Lembaga Swadaya
Masyarakat dan petugas penyuluh lapangan untuk diteruskan kepada
manajer kabupaten. Dalam pembangunan prasarana desa, dituntut adanya
kontribusi masyarakat sebesar sepuluh persen baik fisik maupun tenaga
kerja.

Masyarakat desa juga harus bersedia untuk menyediakan biaya

pemanfaatan dan pemeliharaannya. Pengembangan daerah aliran sungai
mikro yang dikelola melalui kelembagaan kelompok masyarakat,
mencakup pembangunan pengendali drainase, bendungan air terjun,
stabilisasi saluran, perlindungan saluan dan penanaman tanaman
pelindung. Hal ini sangat bermanfaat bagi perbaikan daerah hulu dan hilir.
4.

Dukungan Kelembagaan dan Manajemen
Dukungan kelembagaan dan manajemen mencakup pengembangan
sumberdaya manusia pelaksana program melalui:
•

Pelatihan manajemen dan pelatihan bagi aparat penyuluh, petugas dan
pelatihan pada tingkat masyarakat dalam hal keterampilan teknis,
pemasaran dan lain-lain.

15

•

Dukungan

tenaga

profesional

konsultan,

Lembaga

Swadaya

Masyarakat (LSM) dan pelaksanaan kajian data pendukung program.
•

Komunikasi dan koordinasi tim pengarah, komisi teknis, komisi
pelaksana dan manajemen.

•

Fasilitasi kebutuhan operasional program.

Pendampingan terhadap kelompok mandiri lahan kering dilaksanakan untuk
mendorong proses kemandirian masyarakat. Manajemen PIDRA mengatur tugas
pokok dan fungsi fasilitator sebagai berikut:
a.

Melaksanakan pendampingan kepada Kelompok Afinitas Mandiri (KAM),
Lembaga Pembangunan Desa (LPD) dan Federasi dimana fasilitator lebih
bertanggungjawab pada pembinaan yang bersifat peningkatan kapasitas
sumberdaya masyarakat (capacity building).

b.

Membantu dalam penyusunan identifikasi kebutuhan pemberdayaan yang
bersumber dari identifikasi kebutuhan kelompok.

c.

Memfasilitasi perencanaan kegiatan kelompok yang bersifat pemberdayaan
atau peningkatan kapasitas masyarakat.

d.

Melaksanakan pendampingan kelompok untuk menerapkan hasil kegiatan
pelatihan sesuai dengan pelatihan yang telah dilaksanakan.

e.

Mengupayakan untuk membantu kelompok dalam memfasilitasi pemasaran
hasil produksi sehingga diperoleh harga yang lebih tinggi dari harga lokal.

f.

Melakukan monitoring dan evaluasi dalam kelompok untuk mengetahui
tingkat perkembangan kelompok dan mengidentifikasi kendala-kendala
yang ada serta membantu mengupayakan pemecahan masalah.

g.

Menerapkan beberapa metode penyuluhan dalam upaya mendorong
kelompok agar lebih maju dan berkembang yaitu antara lain dengan
melaksanakan kegiatan studi banding dan temu usaha.

h.

Menjalin dan membina hubungan kerjasama yang baik dengan seluruh
pelaksana program lingkup sekretariat proyek, LSM maupun pihak-pihak
terkait dalam pelaksanaan program.

i.

Membantu staf pelaksana monitoring dan evaluasi dalam melakukan analisa
terhadap data dan informasi yang dikumpulkan untuk bahan evaluasi dan
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bahan alternatif pengambilan keputusan dalam rangka penyempurnaan
pelaksanaan program.
j.

Memberikan masukan kepada staf pelaksana monitoring dan evaluasi dalam
melakukan analisis informasi dan data pelaksanaan proyek untuk bahan
evaluasi dan alternatif pengambilan keputusan penyempurnaan program.

k.

Membantu staf pelaksana monitoring dan evaluasi dalam melakukan analisa
informasi dan data pelaksanaan proyek untuk mengetahui apakah kegiatan
proyek sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana serta mengidentifikasikan
kendala-kendala dan membantu mengupayakan pemecahannya.

l.

Menjalin dan membina hubungan kerjasama yang baik dengan seluruh
pelaksana proyek di tingkat lapangan (desa, kecamatan) dan LSM dan
secara bersama-sama mengupayakan pemecahan masalah pelaksanaan
program yang dihadapi.

m.

Membantu tugas-tugas koordinator, LSM apabila diperlukan sesuai bidang
tugasnya.

Tugas pokok dan fungsi dari Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) adalah:
a.

Bersama-sama dengan fasilitator LSM melaksanakan pendampingan kepada
Kelompok Afinitas Mandiri (KAM), Lembaga Pembangunan Desa (LPD)
dan Federasi dimana PPL lebih bertanggungjawab pada pembinaan yang
bersifat teknis (technical building).

b.

Membantu Satuan Kerja PIDRA dalam penyusunan identifikasi kebutuhan
teknis yang bersumber dari usulan kebutuhan kelompok.

c.

Memfasilitasi perencanaan kegiatan kelompok yang bersifat teknis.

d.

Melaksanakan pendampingan kelompok untuk menerapkan hasil kegiatan
pelatihan sesuai dengan pelatihan yang telah dilaksanakan terutama
pelatihan yang bersifat teknis dan melaksanakan analisis usaha.

e.

Mengupayakan untuk membantu kelompok dalam memfasilitasi pemasaran
hasil produksi sehingga diperoleh harga yang lebih tinggi dari harga lokal.

f.

Mensosialisasikan program Manajemen Daerah Aliran Sungai dan
mengorganisir pelaksanaannya.
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g.

Melakukan monitoring dan evaluasi dalam kelompok untuk mengetahui
tingkat perkembangan kelompok dan mengidentifikasi kendala-kendala
yang ada serta membantu mengupayakan pemecahan masalah.

h.

Menerapkan beberapa metode penyuluhan dalam upaya mendorong
kelompok agar lebih maju dan berkembang yaitu antara lain dengan
melaksanakan kegiatan studi banding dan temu usaha.

i.

Menjalin dan membina hubungan kerjasama yang baik dengan seluruh
pelaksana program lingkup sekretariat proyek, LSM maupun pihak-pihak
terkait dalam pelaksanaan program.

j.

Membantu staf pelaksana monitoring dan evaluasi dalam menyusun konsep
Monitoring dan Evaluasi secara partisipatif, monitoring, pengumpulan dan
pengolahan data perkembangan pelaksanaan fisik proyek.

k.

Memberikan masukan kepada staf pelaksana monitoring dan evaluasi dalam
melakukan analisis informasi dan data pelaksanaan proyek untuk
mengetahui apakah kegiatan proyek sudah dilaksanakan sesuai dengan
rencana

serta

mengidentifikasikan

kendala-kendala

dan

membantu

mengupayakan pemecahannya.
l.

Membantu staf pelaksana Monev dalam melakukan analisis informasi dan
data pelaksanaan proyek untuk mengetahui apakah kegiatan proyek sudah
dilaksanakan sesuai dengan rencana.

m.

Menjalin dan membina hubungan kerjasama yang baik dengan seluruh
pelaksana proyek di tingkat lapangan (desa, kecamatan) dan LSM dan
secara bersama-sama mengupayakan pemecahan masalah pelaksanaan
program yang dihadapi.

n.

Membantu tugas-tugas koordinator, LSM apabila diperlukan sesuai bidang
tugasnya.

(Rencana Operasional Program PIDRA, 2004).

KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS
Kerangka Pemikiran
Proyek-proyek pembangunan pada dasarnya ingin memberi kepada
masyarakat lebih banyak peluang untuk berperan secara efektif dalam kegiatan
pembangunan. Hal ini berarti memperkuat masyarakat untuk mengembangkan
kapasitas sendiri, menjadi aktor sosial daripada subyek yang pasif untuk dapat
mengelola sumberdaya, membuat keputusan dan mengawasi kegiatan yang
mempengaruhi kehidupan mereka.
Menurut

Lionberger

dan

Gwin

(1982),

ketika

seseorang

harus

memutuskan untuk membuat suatu perubahan atau tidak, maka yang menjadi
pertanyaan adalah: apakah nanti akan terjadi perbedaan antara menerima atau
menolak suatu hal atau perubahan?, apakah yang mempengaruhi seseorang
sehingga mereka bersedia memutuskan untuk suatu perubahan?. Menjawabnya
banyak hal yang perlu diperhatikan. Individu bervariasi antara yang satu dengan
yang lain dan masyarakat satu dengan masyarakat di tempat lain, maka beberapa
variabel yang tidak sama seperti variabel karakteristik dari masing-masing
individu, situasi individu dimana mereka berada, pertolongan dari orang lain di
luar mereka, harapan yang didapatkan dari teman-teman dan orang-orang terdekat,
sumberdaya yang dimiliki, apakah tetap dihargai oleh teman dan keluarganya,
apakah teman dan keluarga mereka juga mau melakukan hal yang sama jika
memutuskan suatu perubahan, kemudian bagaimana bersikap kepada orang luar
yang mencoba mempengaruhi perilaku mereka dan bagaimana menempatkan
nilai-nilai yang sudah ada dalam proses perubahan tersebut.
Bila diasumsikan bahwa tiap keluarga atau individu memiliki tujuan dan
cita-cita

sendiri,

maka

seseorang

akan

mencoba

meraih

cita-citanya.

Permasalahannya sekarang apakah tujuan dan cita-cita tersebut sesuai dengan
tujuan

pembangunan

yang

sedang

dilaksanakan,

misalnya

ketersediaan

sumberdaya air, meningkatnya kapasitas petani dalam produksi dan perdagangan,
perbaikan

pendapatan,

keterjangkauan

pasar,

keterjangkauan

informasi,

keterjangkauan kepada Bank, terbentuknya asosiasi petani dan lain-lain. Apakah
anggota kelompok mandiri juga memiliki mentalitas pembangunan seperti mau
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bekerja keras, disiplin, hidup sederhana dan hemat serta bertanggung jawab
sehingga dapat berpartisipasi dalam pembangunan, khususnya Proyek Partisipasi
Pengembangan Lahan Kering Terpadu (P2LKT) atau program PIDRA.
Mencapai tujuan pembangunan tersebut anggota masyarakat perlu bahkan
harus mendapat informasi, penyuluhan dan pelayanan. Apakah hal-hal mendasar
di atas telah dikomunikasikan dan apakah komunikasi sudah efektif?. Seseorang
juga akhirnya merubah perilakunya setelah melewati proses yang panjang. Semua
variabel-variabel di sini harus bekerja sama dalam berbagai jenis kombinasi
sebelum tujuan tersebut tercapai dan membuahkan hasil.

Oleh karena itu,

penelitian ini akan mengukur faktor-faktor karakteristik individu dari anggota
kelompok mandiri sebagai variabel bebas namun dibatasi pada beberapa
karakteristik tertentu yaitu: jenis kelamin, umur, jumlah tanggungan keluarga,
pendapatan keluarga, pendidikan formal, pelatihan atau kursus yang diikuti,
kepemilikan lahan dan luas lahan. Peran fasilitator atau pendamping terdiri dari
pemerintah dalam hal ini Petugas Penyuluh Lapang (PPL) dan non pemerintah
khususnya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Partisipasi anggota kelompok
pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang berlangsung dalam
kelompok mandiri. Variabel terikat yaitu efektivitas komunikasi yang terdiri dari
aspek pengetahuan (kognitif), sikap (afektif) dan perilaku (konatif).
Variabel-variabel tersebut, unsur-unsur komunikasi dalam penelitian ini
lebih difokuskan kepada penerima (receiver) dengan tetap memperhatikan
komunikator (source), pesan (message), saluran (channel), umpan balik
(feedback) maupun umpan maju (feedforward). Secara rinci kerangka pemikiran
dijelaskan dengan Gambar 2, di bawah ini.
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Variabel Bebas

Variabel Terikat

Karakteristik
Individu:
• Jenis Kelamin
• Umur
• Jumlah
tanggungan
keluarga
• Pendapatan
keluarga
• Pendidikan formal
• Pelatihan/kursus
yang diikuti
• Kepemilikan lahan
• Luas lahan

Efektivitas
Komunikasi:
• Kognitif
• Afektif

Peran Pendamping/
Fasilitator:
• Penguatan
• Penyampaian
aspirasi

• Konatif

Partisipasi dalam
kelompok mandiri:
• Perencanaan
• Pelaksanaan
• Evaluasi

Gambar 2. Kerangka Pemikiran

Hipotesis
Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, terdapat tiga hipotesis penelitian
yaitu:
1.

Terdapat hubungan nyata antara karakteristik individu dan efektivitas
komunikasi.

2.

Terdapat hubungan nyata antara peran pendamping atau fasilitator dan
efektivitas komunikasi.

3.

Terdapat hubungan nyata antara partisipasi dalam kelompok dan efektivitas
komunikasi.

METODE PENELITIAN
Desain Penelitian
Desain penelitian ini adalah explanatory (penjelasan) dengan analisis
korelasional untuk menjelaskan hubungan antar variabel.

Fokus penelitian

diarahkan untuk mengidentifikasi sebaran karakteristik individu, menganalisis
hubungan antara karakteristik individu, peran fasilitator atau pendamping,
partisipasi dalam kelompok masing-masing dengan efektivitas komunikasi.

Lokasi dan Waktu Penelitian
Penelitian dilaksanakan di tiga kecamatan dari sebelas kecamatan
penerima program PIDRA di Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Tiga
kecamatan yang dipilih mewakili kecamatan yang dekat, jauh dan sangat jauh dari
kota yaitu: kecamatan Moyo Utara (+ 8 km), Lape Lopok (+ 30 km) dan Ropang
(+ 61 km). Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan April 2006.

Populasi dan Sampel
Populasi meliputi seluruh anggota kelompok mandiri yang bertempat
tinggal di desa sasaran program PIDRA tahun 2003 di Kabupaten Sumbawa, Nusa
Tenggara Barat. Menurut Singarimbun dan Effendi (1989) pengambilan sampel
wilayah dapat menggunakan metode purposive sampling dengan pertimbangan
yaitu desa dengan kriteria geografi lahan kering dan merupakan desa penerima
program PIDRA. Sebanyak 109 orang responden diambil sebagai sampel yang
mewakili anggota Kelompok Mandiri Pria dan Wanita. Distribusi responden pada
Lampiran 3.

Data dan Instrumentasi
Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data
sekunder. Data primer dikumpulkan dengan cara:
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1.

Menggunakan kuesioner terstruktur sebagai instrumen. Kuesioner terdiri
dari empat bagian yaitu:
a. Berhubungan dengan karakteristik individu
b. Berhubungan dengan peran fasilitator atau pendamping
c. Berhubungan dengan partisipasi dalam kelompok
d. Berhubungan dengan efektivitas komunikasi

2.

Melakukan wawancara terbuka untuk memperoleh keterangan lanjut yang
tidak terungkap dari hasil kuesioner.

3.

Observasi, mengadakan pengamatan langsung kepada responden untuk
menguji kebenaran jawaban pada hasil kuesioner.

Data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui
pencatatan data pada instansi terkait setempat, data kepustakaan dan literatur
penunjang lainnya.

Definisi Operasional
Beberapa variabel yang digunakan dalam penelitian ini dibatasi dengan
menggunakan definisi istilah sebagai berikut:
Karakteristik Individu (X1)
Karakteristik individu adalah ciri-ciri yang melekat pada pribadi seseorang yang
meliputi:
X1.1 Jenis Kelamin. Jenis kelamin adalah perbedaan status biologis responden.
Terdiri dari pria dan wanita.
X1.2 Pendidikan Formal. Pendidikan formal adalah tingkat pendidikan sekolah
tertinggi yang dapat diselesaikan oleh responden, dalam hal ini dibagi atas
lima kategori yaitu tidak sekolah, Sekolah Dasar, Sekolah Lanjutan Tingkat
Pertama, Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dan Perguruan Tinggi.
X1.3 Pelatihan atau kursus yang diikuti. Pelatihan atau kursus yang diikuti adalah
kegiatan pendidikan dan latihan di luar sekolah melalui pelatihan atau
kursus yang pernah diikuti oleh responden selama hidupnya berkaitan
dengan program PIDRA. Kategori terdiri dari tidak ada pelatihan sampai
dengan lima jenis pelatihan.
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X1.4 Umur. Umur adalah jumlah tahun yang dialami responden dari saat
kelahiran hingga penelitian atau interview dilaksanakan.

Pengukuran

berdasarkan pembulatan ke ulang tahun terdekat yang dinyatakan dalam
satuan tahun.
X1.5 Jumlah tanggungan keluarga. Jumlah tanggungan keluarga adalah banyaknya
orang yang memiliki hubungan keluarga maupun tidak yang menjadi
tanggung jawab responden.

Kategori terdiri atas tidak ada tanggungan

sampai dengan lima orang tanggungan.
X1.6 Pendapatan keluarga. Pendapatan keluarga adalah banyaknya rupiah yang
diperoleh rata-rata tiap bulan dalam keluarga.
X1.7 Kepemilikan lahan. Kepemilikan lahan adalah status dari lahan yang digarap
sebagai usaha tani, terdiri dari memiliki dan tidak memiliki.
X1.8 Luas lahan. Luas lahan adalah besarnya lahan yang dimiliki oleh responden
dalam hektar.

Peran Pendamping atau Fasilitator (X2)
X 2.1 Penguatan
Penguatan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah cara pendampingan
berkaitan dengan program PIDRA yang dilakukan oleh Petugas Penyuluh
Lapangan (PPL) atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Indikator
meliputi frekuensi pertemuan dalam satu bulan dibagi dalam tiga kategori
skor, yakni skor 1 untuk tidak pernah, skor 2 untuk satu kali dan skor 3
untuk lebih dari sekali.
X2.2 Penyampaian Aspirasi
Penyiapan kelompok untuk menyampaikan umpan balik (feedback) atau
umpan depan (feedforward) dari responden kepada fasilitator atau
pendamping dalam rangka pendampingan, terutama berkaitan dengan
program PIDRA dibagi tiga kategori skor yakni skor 1 untuk tidak pernah,
skor 2 untuk kadang-kadang dan skor 3 untuk sering.
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Partisipasi dalam Kelompok Mandiri (X3)
Keterlibatan anggota dalam Kelompok Mandiri dimana setiap anggota mampu
memanfaatkan potensi dirinya, kemudian bekerja sama dalam kelompok untuk
mencapai segala yang dibutuhkannya berkaitan dengan seluruh proses mencakup
perencanaan (dan identifikasi masalah), pelaksanaan dan penilaian (evaluasi).
Kelompok Mandiri yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kelompok mandiri
yang dibentuk pada tahun 2003 dan 2004.
X 3.1 Perencanaan
Perencanaan adalah usaha secara sadar, terorganisir dan terus menerus
dilakukan untuk memilih alternatif terbaik dari sejumlah alternatif yang ada
untuk mencapai tujuan tertentu dibagi dalam tiga kategori skor, yakni skor 1
untuk tidak tahu, skor 2 untuk mengetahui dan skor 3 untuk sangat
mengetahui.
X 3.2 Pelaksanaan
Pelaksanaan maksudnya adalah rencana yang telah disusun bersama
kemudian dilaksanakan dalam kelompok, dibagi dalam tiga kategori skor,
yakni skor 1 untuk tidak pernah, skor 2 untuk kadang-kadang dan skor 3
untuk sering.
X 3.3 Evaluasi
Evaluasi dalam hal ini adalah upaya pengawasan dan penilaian yang
dilakukan dalam kelompok, dibagi dalam tiga kategori skor, yakni skor 1
untuk tidak pernah, skor 2 untuk kadang-kadang dan skor 3 untuk sering.

Efektivitas Komunikasi (Y1)
Efektivitas komunikasi yang dimaksud dalam penelitian ini mencakup perubahan
pengetahuan (kognitif), sikap (afektif) dan tingkah laku (konatif) dari anggota
kelompok mandiri lahan kering. Pengukuran efektivitas komunikasi dilakukan
dengan tiga indikator sebagai berikut:
1.

Pengetahuan (Y1.1) yaitu tingkat pemahaman responden tentang materi
pelatihan sebagai pesan, dibagi atas empat kategori skor, yakni skor 1
untuk tidak mengikuti, skor 2 untuk belum mengerti, skor 3 untuk mengerti
dan skor 4 untuk sangat mengerti.
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2.

Sikap (Y1.2) yaitu pendapat responden terhadap materi pelatihan yang
disampaikan dalam rangka program PIDRA.

Sikap diukur dengan

penilaian pendapat dibagi dalam tiga kategori skor, yakni skor 1 untuk
tidak perlu, skor 2 untuk perlu dan skor 3 untuk sangat perlu.
3.

Keterampilan (Y1.3) yaitu tindakan responden untuk menggunakan materi
pelatihan yang diajarkan. Tindakan tersebut diukur berdasarkan kebiasaan
dalam melaksanakan program PIDRA, akan dibagi dalam tiga kategori
skor yakni skor 1 untuk tidak sama sekali, skor 2 untuk sebagian dan skor
3 untuk sepenuhnya.

Validitas dan Reliabilitas Instrumentasi
Suatu alat ukur dikatakan sahih apabila alat ukur tersebut dapat mengukur
sesuatu yang sebenarnya ingin diukur (Singarimbun dan Effendi, 1989). Jenis
validitas yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah validitas isi, yakni
suatu alat ukur atau instrumen yang ditentukan dengan memasukkan semua aspek
sebagai kerangka konsep yang akan diukur (Kerlinger, 2000). Validitas instrumen
yang digunakan diusahakan dengan melakukan penyesuaian pertanyaan kuesioner
terhadap: (1) penelitian yang berkaitan dengan efektivitas komunikasi; (2)
memperhatikan saran dari para ahli, terutama pihak komisi pembimbing; (3)
memperhatikan pandangan-pandangan dari pihak-pihak yang terkait dalam
pemberdayaan masyarakat; dan (4) literatur terkait yang mencakup berbagai teori
yang relevan dan kenyataan di lapangan.
Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan tingkat konsistensi suatu alat
ukur, sehingga dapat dipercaya atau diandalkan.

Suatu alat ukur dikatakan

mempunyai tingkat keterandalan tinggi (reliable) apabila alat ukur tersebut
digunakan dua kali atau lebih untuk mengukur gejala yang sama mempunyai hasil
pengukuran relatif konsisten (Singarimbun dan Effendi, 1989).
Teknik uji validitas dan reliabilitas instrumen yang digunakan dilakukan
dengan cara: (1) memberikan keterangan tentang cara mengisi kuesioner kepada
responden; (2) melakukan survei dan uji coba kuesioner pada 20 orang yang
memiliki karakteristik relatif sama dengan responden penelitian.

Uji coba

kuesioner tersebut dilakukan kepada responden yang bertempat tinggal di sebelah

26

desa dan kecamatan yang akan diteliti (sampel).

Hal ini untuk mengetahui

”kemampuan” kuesioner, sehingga tidak menimbulkan bias jawaban.

Teknik

perhitungan koefisien reliabilitas dengan menggunakan prinsip ketetapan intern
(Ruseffendi, 1994).

Pengukuran reliabilitas dilakukan dengan menggunakan

metode Cronbach-alpha dengan rumus:

DB J − ∑ DB i
b
rp =
x
2
b −1
DB J
2

2

Keterangan:
b

= banyaknya soal

DBj2

= variansi skor seluruh soal menurut skor perorangan

DBi2

= variansi skor soal tertentu (soal ke-i)

∑DBi2 = Jumlah variansi skor seluruh soal menurut skor soal tertentu
rp

= Koefisien reliabilitas

Analisis Data
Data yang dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan:
1.

Analisis deskriptif untuk menjelaskan data dan hasil pengamatan secara
umum, sehingga data yang terdapat pada tabel frekuensi dapat
diinterpretasikan dengan cermat.

2.

Hubungan antara jenis kelamin dan kepemilikan lahan dengan efektivitas
komunikasi yang meliputi aspek kognitif, afektif dan konatif dianalisis
berdasarkan metode khi kuadrat dengan rumus:

χ

2

=

∑

Dimana:
χ2 = Khi kuadrat
f0 = Nilai pengamatan
ft

= Nilai harapan

(f 0

− ft )
ft

2
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3.

Data umur, jumlah tanggungan keluarga, pendapatan keluarga, pendidikan
formal, pelatihan atau kursus yang diikuti, luas lahan dan data–data
variabel lainnya yaitu peran fasilitator atau pendamping, partisipasi dalam
kelompok dan efektivitas komunikasi yang meliputi aspek kognitif, afektif
dan konatif dianalisis dengan menggunakan korelasi rank Spearman (rs)
untuk mengetahui hubungan antar variabel.

Rumus uji korelasi rank

Spearman (rs) yang digunakan adalah:
n

6
rs = 1 −

∑

i=1
2

n (n

d

2
i

− 1)

Dengan keterangan:
rs = korelasi Spearman
n = banyaknya pasangan data
di = jumlah selisih antara peringkat bagi xi dan yi.
Hipotesis statistik yang diuji:
Ho: Tidak terdapat hubungan antara variabel yang digunakan
Hl : Terdapat hubungan antara kedua variabel yang digunakan
Analisis data di atas dilakukan dengan menggunakan paket program Excel dan
SPSS 12.0.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Gambaran Umum Lokasi Penelitian
Kabupaten Sumbawa merupakan salah satu kabupaten atau kota yang
berada di wilayah Propinsi Nusa Tenggara Barat dan terletak di ujung barat Pulau
Sumbawa, pada posisi 1160 42’ – 1180 22’ Bujur Timur dan 80 8’ – 90 7’ Lintang
Selatan. Kabupaten yang dikenal dengan motto Sabalong Samalewa yang berarti
seiring sejalan, seimbang dunia dan akhirat ini secara geografis memiliki batas
wilayah Kabupaten Sumbawa sebagai berikut :
-

Sebelah utara berbatasan dengan Laut Flores

-

Sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia

-

Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Sumbawa Barat

-

Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Dompu
Dilihat dari topografinya, permukaan tanah di wilayah Kabupaten

Sumbawa tidak rata atau cenderung berbukit-bukit dengan ketinggian berkisar
antara 0 hingga 1.730 meter di atas permukaan laut. Sementara itu ketinggian
untuk kota-kota kecamatan di Kabupaten Sumbawa berkisar antara 10 sampai 650
meter di atas permukaan air laut. Sumbawa Besar merupakan ibu kota kecamatan
yang terendah.
Daerah Kabupaten Sumbawa merupakan daerah yang beriklim tropis yang
dipengaruhi oleh musim hujan dan musim kemarau.

Temperatur maksimum

mencapai 38,2 derajat Celcius yang terjadi bulan Nopember dan temperatur
minimum 32,4 derajat Celcius yang terjadi pada bulan Pebruari. Kelembaban
maksimum mencapai 87 persen dan minimum 67 persen serta tekanan udara
maksimum 1.011,4 mb dan minimum 1.007,7 mb.
Curah hujan terbanyak di Sumbawa terjadi pada bulan Desember yaitu
sebesar 248,3 mm, kemudian bulan Nopember dan Maret dengan curah hujan
masing-masing sebanyak 144,7 dan 124,2 mm.
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Pemerintahan Kabupaten Sumbawa secara administratif terdiri dari 20
kecamatan dengan luas wilayah 6.643,98 km2. Distribusi luas wilayah kabupaten
Sumbawa dan jarak dari Kabupaten Sumbawa ke ibu kota kecamatan disajikan
pada Tabel 1.
Tabel 1. Distribusi luas wilayah Kabupaten Sumbawa dan jarak dari Kabupaten
Sumbawa ke ibu kota Kecamatan
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Kecamatan
Lunyuk
Alas
Alas Barat
Buer
Utan
Rhee
Batulanteh
Sumbawa
Labuhan Badas
Unter Iwes
Moyo Hilir
Moyo Utara *
Moyuhulu
Ropang *
Lape Lopok *
Plampang
Labangka
Maronge
Empang
Tarano
Jumlah

Luas Wilayah (Km2)

Proporsi (%)

979,71
123,04
168,88
137,01
155,42
230,82
391,40
44,83
435,89
82,38
186,79
90,80
311,96
1.116,25
360,02
418,69
243,08
274,75
558,55
333,71

14,75
1,85
2,54
2,06
2,34
3,47
5,89
0,67
6,56
1,24
2,81
1,37
4,70
16,80
5,42
6,30
3,66
4,14
8,41
5,02

6.643,98

100,00

Jarak (Km)
92,00
69,00
76,00
61,00
38,00
34,00
28,00
11,00
1,00
11,00
8,00
21,00
61,00
30,00
62,00
72,00
43,00
93,00
96,00

Keterangan : Sumber dari Sumbawa Dalam Angka (BPS, 2004) dan * adalah
daerah penelitian.
Lokasi penelitian pada Kabupaten Sumbawa berkaitan dengan desa-desa
sasaran program PIDRA tahun 2003.

Program PIDRA adalah

program pemerintah bagi permasalahan lahan kering.

salah satu

Kabupaten Sumbawa

merupakan wilayah yang didominasi oleh lahan kering dengan luas lahan sebesar
618.560 Ha (93,12%). Distribusi penggunaan lahan disajikan pada Tabel 2.
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Tabel 2. Distribusi luas lahan menurut penggunaannya di Kabupaten Sumbawa
Jenis Lahan

Luas (Ha)

Proporsi (%)

Lahan Sawah

42.340

6.37

Lahan kering

618.560

93.12

3.338

0.51

664.238

100,00

Lahan lainnya (tambak, empang)
Jumlah

Sumber : Sumbawa Dalam Angka (BPS, 2004)

Deskripsi Karakteristik Responden
Responden yang diamati dalam penelitian ini umumnya bekerja sebagai
petani, dan ada pula yang mempunyai usaha sampingan lainnya seperti beternak,
berdagang, pengrajin rotan, dan sebagainya. Hal ini disebabkan sasaran anggota
kelompok PIDRA bukan hanya petani tetapi juga mereka yang bukan petani
namun tergolong ”keluarga miskin” yang mencakup petani, penggarap, buruh tani,
pedagang dan keluarga lain yang tidak tergantung pada pertanian sebagai mata
pencahariannya. Beberapa peubah karakteristik individu dari anggota kelompok
mandiri lahan kering dalam penelitian ini adalah jenis kelamin, umur, tanggungan
keluarga, pendapatan keluarga per bulan, pendidikan formal, pelatihan yang
diikuti, kepemilikan lahan dan luas lahan dapat dilihat pada Tabel 3.
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Tabel 3. Karakteristik responden
Karakteristik
Individu
Jenis Kelamin
Umur

Tanggungan
Keluarga

Pendapatan
Keluarga
per bulan
Pendidikan
Formal

Pelatihan yang
diikuti

Kepemilikan
dan Luas
Lahan

Klasifikasi

Jumlah (orang)

Proporsi (%)

Pria
Wanita
20 – 40 Thn
41 – 60 Thn
> 60 Thn
Tidak ada
1 orang
2 orang
3 orang
4 orang
5 orang
< Rp. 300.000,Rp. 300.000,-s/dRp. 500.000,> Rp. 500.000Tidak sekolah
SD
SLTP
SLTA
PT
Tidak ada
1 jenis
2 jenis
3 jenis
4 jenis
5 jenis
Tidak ada lahan
Ada (< 1 Ha)
Ada (> 1 ha)

56
53
71
34
4
2
10
29
36
21
11
46
50
13
7
53
18
30
1
31
4
29
34
9
2
10
56
43

51.83
48.62
65.14
34
3.67
1.83
9.17
26.61
33.03
19.27
10.09
42.20
45.87
11.93
6.42
48.62
16.51
27.52
0.92
28.44
3.67
26.61
31.19
8.26
1.83
9.17
51.38
39.45

Jenis kelamin responden antara pria dan wanita mempunyai proporsi yang
tidak berbeda jauh. Responden dengan jenis kelamin pria sebesar 51.38 persen
dan wanita sebesar 48.62 persen.
Tabel 3 menunjukkan bahwa umur responden yang mengikuti program
PIDRA berkisar antara 20 sampai lebih dari 60 tahun, dengan sebagian besar
(65.14%) berada pada umur 20 sampai 40 tahun. Kisaran umur tersebut dapat
dikatakan tergolong tahap dewasa muda dengan umur produktif.
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Tabel 3 menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki
tanggungan keluarga antara dua dan tiga orang dengan proporsi masing-masing
26.61 persen dan 33.03 persen. Jumlah tanggungan keluarga antara dua dan tiga
orang menunjukkan bahwa jumlah anak yang dimiliki sesuai dengan program
keluarga berencana.

Selanjutnya bagi responden yang belum mempunyai

tanggungan keluarga dan yang hanya memiliki tanggungan keluarga satu orang
adalah responden usia muda yang belum menikah atau yang baru menikah tetapi
belum memiliki anak.
Pendapatan responden dalam satu bulan berkisar antara Rp. 50.000,00
sampai dengan Rp. 1.000.000,00 dengan rata-rata pendapatan sebesar Rp.
343.468,00 per bulan.

Pendapatan keluarga responden terbesar berada pada

kisaran Rp. 300.000,00 sampai dengan Rp. 500.000,00 per bulan dengan proporsi
sebesar 45.87 persen.

Perbedaan pendapatan disebabkan karena perbedaan

pekerjaan dan adanya usaha sampingan yang dilakukan oleh setiap anggota
keluarga yang berbeda antar keluarga.
Tingkat pendidikan formal responden terdiri atas lima kelompok yaitu
tidak sekolah, Sekolah Dasar, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Sekolah
Lanjutan Tingkat Atas dan Perguruan Tinggi.

Kategori ini didasarkan pada

tingkatan pendidikan secara nasional. Sebagian besar responden memiliki tingkat
pendidikan rendah yaitu tingkat Sekolah Dasar (48.62%). Kondisi pendidikan
responden tergolong rendah karena umumnya mewarisi pekerjaan sebagai petani
dari orang tuanya sehingga bersekolah tinggi bukan menjadi persyaratan bagi
mereka dalam bekerja sebagai petani.
Tabel 3 menunjukkan bahwa sebanyak 28.44 persen responden belum
pernah mengikuti pelatihan apapun. Fakta ini ditemukan pada kelompok mandiri
yang baru dibentuk pada tahun 2004 yang tidak ditindaklanjuti segera dengan
pelatihan sebagaimana seharusnya.

Hal ini antara lain disebabkan Lembaga

Swadaya Masyarakat (LSM) dan Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) yang
bertugas mendampingi mereka tidak melaksanakan kegiatan pelatihan.

Pada

tahun 2005 merupakan masa transisi program dalam memasuki Fase kedua.
Umumnya jumlah pelatihan yang diikuti oleh responden adalah tiga jenis kegiatan
(31.19%). Jenis pelatihan yang diikuti oleh responden dapat dilihat pada Tabel 4.

33

Tabel 4. Jenis pelatihan yang diikuti responden
Jenis Pelatihan
Gender
Dasar Kelompok Mandiri
Manajemen Organisasi
Pembukuan
Keterampilan Produksi
Pertanian dan Ternak
Menjahit
Pembuatan Tempe
Pertukangan
Kepengurusan
Jumlah

Peserta (orang)

Proporsi (%)

71
40
31
40
7

35.32
19.90
15.42
19.90
3.48

4
2
2
4

1.99
0.99
0.99
1.99

201

100.00

Jenis pelatihan yang sering diikuti oleh responden adalah pelatihan materi gender
(35.32%).

Materi gender banyak diikuti oleh responden karena merupakan

komponen program PIDRA.
Sebanyak 90.83 persen responden memiliki lahan yang digunakan dalam
produksi pertanian dan ternak.

Luas lahan yang dimiliki responden berkisar

antara 0.25 sampai dengan 2.00 hektar umumnya ditanami padi dan kacang hijau
serta digunakan untuk beternak kerbau, sapi, kambing atau kuda. Sebagian besar
(51.38%) responden memiliki lahan kurang dari satu hektar. Lahan merupakan
salah satu modal yang penting dalam upaya pemberdayaan dan pengembangan
sumberdaya yang dimiliki.
Peran Fasilitator atau Pendamping
Satu desa bisa terdiri atas sepuluh kelompok mandiri yang dibentuk pada
program PIDRA.

Empat kelompok dibentuk pada tahun pertama, empat

kelompok pada tahun kedua dan dua kelompok pada tahun ketiga. Setiap desa
mempunyai fasilitator atau pendamping yang terdiri atas PPL sebanyak satu orang
dan LSM sebanyak satu orang. Selanjutnya pada setiap kecamatan terdapat satu
orang petugas untuk monitoring dan evaluasi. Komunikasi antara masyarakat dan
pendamping sangat penting dan mempunyai peran strategis tersendiri di
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kabupaten Sumbawa agar dimungkinkan tercipta iklim yang kondusif untuk
mendiseminasikan hal-hal yang baru atau teknologi pertanian dan peternakan.
Fasilitator atau pendamping direkrut dari PPL dan LSM tertentu sesuai
dengan tender atau kontrak dengan manajemen PIDRA. Umumnya fasilitator atau
pendamping direkrut dari penduduk setempat karena mereka dianggap lebih dapat
memahami kondisi lingkungan dan budaya setempat sehingga mempermudah
mereka dalam melakukan pendampingan.

Berdasarkan tugas pokok dan

fungsinya, pendampingan diarahkan untuk mendorong proses kemandirian
masyarakat. Hal ini secara tidak langsung dapat menjadi sarana dan pelayanan
bagi penduduk miskin untuk berubah dan belajar menyesuaikan diri ke arah yang
lebih baik dalam membangun hubungan dengan orang lain baik dengan kelompok,
keluarga dan masyarakat pada umumnya.

Penguatan
Penguatan pada kelompok dilakukan dengan menyelenggarakan pelatihan
dan pertemuan kelompok secara rutin. Hal-hal yang dilakukan pendamping atau
fasilitator agar pelatihan dan pertemuan kelompok dapat berjalan lancar adalah
sebagai berikut:
1.

Menetapkan waktu pertemuan
Waktu pertemuan tiap bulan ditetapkan secara musyawarah dalam
kelompok dan disampaikan kepada fasilitator dan anggota. Semua anggota
menjadi tahu kapan pertemuan kelompok dilakukan tiap bulan. Hal ini
ditunjukkan dengan responden yang merasa jelas (36.70%) dan yang
merasa sangat jelas (63.30%) mengenai waktu pertemuan kelompok.

2.

Penetapan lokasi pertemuan.
Lokasi pertemuan dipilih yang mudah dijangkau oleh semua anggota
kelompok dan apabila ada pergantian tempat anggota saling memberikan
informasi dari mulut ke mulut sebelum waktu pertemuan.

Lokasi

pertemuan ada yang menggunakan rumah ketua kelompok sebagai
sekretariat atau dengan bergantian di rumah anggota kelompok. Hal ini
ditunjukkan dengan sebagian besar responden merasa lokasi penelitian
sangat mudah dijangkau (60.55%) dan merasa mudah dijangkau (39.45%).
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3.

Penyajian informasi oleh fasilitator
Sekelompok kecil orang berkumpul dalam suatu wadah pertemuan
kelompok yang diadakan minimal sebulan sekali dengan seorang fasilitator
atau pendamping untuk belajar menerapkan hasil kegiatan pelatihan sesuai
dengan pelatihan yang telah dilaksanakan terutama pelatihan yang bersifat
teknis dan peningkatan kapasitas. Bagi beberapa anggota wadah tersebut
juga digunakan untuk berkonsultasi mengenai masalah-masalah yang
mungkin memerlukan pemecahan masalah.

Sebagian besar responden

(60.55%) merasa jelas terhadap penyajian informasi oleh fasilitator, 33.95
persen sangat jelas dan hanya sebanyak 5.50 persen responden yang merasa
tidak jelas.
4.

Tempat tinggal fasilitator
Kedekatan responden dengan fasilitator atau pendamping memberikan
keleluasaan waktu dalam pendampingan. Sebanyak 66.97 persen responden
mengetahui tempat tinggal fasilitator atau pendamping dan merasa cukup
jauh dengan kelompok, sebanyak 21.10 persen responden yang merasa
tempat tinggal fasilitator atau pendamping sangat jauh dengan kelompok
atau tidak mengetahui, dan 11.93 persen responden menyatakan sangat
mengetahui tempat tinggal fasilitator atau pendamping karena sering
berkunjung.

Hal ini disebabkan fasilitator atau pendamping memiliki

tempat tinggal di luar desa. Hanya untuk lokasi desa yang terpencil dan
sulit dijangkau maka fasilitator atau pendamping menginap beberapa hari di
desa tersebut.
5.

Keahlian fasilitator
Fasilitator atau pendamping perlu memiliki orientasi tentang kondisi
masyarakat setempat dan kemampuan dalam memecahkan masalah.
Sebanyak 69.73 persen responden merasa fasilitator atau pendamping
menguasai bidangnya, sebanyak 23.85 persen merasa fasilitator atau
pendamping sangat menguasai bidangnya dan 6.42 persen merasa fasilitator
atau pendamping tidak menguasai bidangnya.
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6.

Sosial Budaya fasilitator
Perbedaan sosial budaya antara fasilitator dan responden tidak menjadi
hambatan yang serius dalam berkomunikasi. Hal ini ditunjukkan dengan
sebanyak 92.66 persen responden merasa sama dengan sosial budaya
fasilitator atau pendamping dan sisanya sebanyak 7.34 persen responden
merasa berbeda dengan sosial budaya fasilitator atau pendamping. Hal ini
disebabkan fasilitator atau pendamping direkrut dari daerah setempat,
memiliki budaya dan bahasa yang sama.

7.

Bahasa fasilitator
Bahasa tidak menjadi masalah dalam komunikasi antara fasilitator dan
responden.

Semua responden merasa memahami (52.29%) dan sangat

memahami (47.71%) pesan yang disampaikan oleh fasilitator atau
pendamping. Bahasa yang digunakan dalam berkomunikasi yakni bahasa
Indonesia dan bahasa Sumbawa.

Penyampaian aspirasi
Penyusunan identifikasi kebutuhan pemberdayaan dan teknis yang
dilakukan oleh fasilitator atau pendamping bersumber dari usulan kebutuhan
kelompok. Beberapa aspirasi, ide dan saran yang dikemukakan oleh responden
dalam kelompok berkaitan dengan hal-hal berikut:
1. Pembukuan yang meliputi cara-cara pengisian buku tabungan dan kas,
tunggakan atau simpan pinjam.
2. Jenis usaha kelompok antara lain: saprodi, pembibitan sapi, membuat pupuk
kompos dan bokasi, membuat tempe, menjahit, pertukangan, menjual minyak
tanah, menjual sembako, menjual kue, bengkel.
3. Penguatan kelompok meliputi pelatihan dan motivasi mengenai gender dan
manajemen

organisasi,

perkembangan

kelompok,

kehadiran

anggota,

pertemuan rutin, kekompakan, partisipasi anggota, kiat-kiat meningkatkan
dana kelompok, pengelolaan dana, kedatangan pendamping, sekolah lapang,
kemitraan dengan pihak luar (pengusaha dan sebagainya), penerapan aturan
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kelompok mandiri, meningkatkan hasil pertanian, meningkatkan budidaya
ternak.
Aspirasi kebutuhan kelompok yang disampaikan oleh responden kepada
pendamping atau fasilitator sebagian diresponi secara langsung dan hal-hal yang
tidak bisa diwujudkan dijadikan bahan untuk perencanaan selanjutnya melalui
Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan (RKAT) untuk dibahas bersama perwakilan
desa. Hal ini menjadi umpan maju (feedforward) yang diperlukan pada tahap
perencanaan selanjutnya.
Hal-hal yang difasilitasi oleh PIDRA selama ini adalah:
1. Matching grant, pengadaan buku-buku tabungan anggota dan keluarga.
2. Bantuan benih padi, vaksinasi ternak, alat pertukangan, cek dam (bendungan
air), bak penampungan air bersih, sarana produksi dan budidaya padi,
penelitian oleh petani.
3. Pelatihan tentang visi dan misi, pembukuan, gender, manajemen organisasi,
keterampilan pertanian dan ternak, usaha ekonomi, kursus menjahit, tempat
atau balai pertemuan, kunjungan pendamping.
4. Monitoring dan evaluasi.
Harapan yang disampaikan oleh responden apabila program PIDRA telah
selesai adalah sebagai berikut:
1. Pada tingkat masyarakat diharapkan adanya peningkatan taraf hidup
masyarakat, pembangunan di desa, pengembangan prasarana desa, lapangan
kerja, federasi kelompok dan berkembangnya usaha mikro.
2. Pada tingkat kelompok diharapkan kelompok tetap berjalan dan lebih maju,
dana kelompok (matching grant) dapat terus bertambah, usaha kelompok
meningkat dengan adanya pemasaran hasil kelompok dan hasil rotan, tetap ada
pendampingan untuk berkonsultasi, ada pelatihan (anyaman rotan, menjahit,
pembibitan

ternak

dan

lain-lain),

mewujudkan

kelompok

mandiri,

meningkatkan kesejahteraan anggota.
3. Pada

tingkat

keluarga

antara lain:

meningkatnya

pengetahuan

dan

keterampilan bertani, meningkatkan pendapatan, modal usaha, bantuan alat
bajak atau ternak, mesin traktor untuk lahan, bisa meminjam uang untuk
beternak kambing.
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Partisipasi dalam Kelompok Mandiri Lahan Kering
Manusia berinteraksi dengan lingkungannya tidak terlepas dari apa yang
diyakininya.

Kegiatan bekerjasama, saling tolong menolong dan bergotong

royong bukan merupakan hal baru bagi masyarakat desa, begitu pula yang terjadi
menurut pengamatan di desa lokasi penelitian. Hal itu dilakukan karena menjadi
kebiasaan sehari-hari dan timbul secara spontan dari masyarakat setempat.
Kegiatan yang memerlukan perhatian dari orang-orang di desa cukup efektif
dengan menggunakan komunikasi dari mulut ke mulut.
Kelompok mandiri umumnya memiliki visi menuju hidup mandiri dan
sejahtera untuk memajukan kelompok. Visi ini dicapai dengan melaksanakan
kegiatan menabung, simpan pinjam, usaha kelompok dan gotong royong dalam
kelompok. Jumlah anggota per kelompok berkisar antara 15 – 25 anggota. Ciriciri kelompok antara lain: adanya ikatan sosial yang kuat di antara anggotanya,
ada keseragaman ekonomi yaitu penduduk miskin, ada kebebasan berpendapat
dan kepemimpinan dapat berlangsung bergantian di antara anggota. Kesepakatan
anggota dalam kelompok sangat menentukan pada setiap pengambilan keputusan.
Karena itu, peraturan-peraturan kelompok disusun secara musyawarah oleh
anggota dari masing-masing kelompok mandiri, misalnya keanggotaan, pertemuan,
tabungan, kepengurusan, menentukan siapa yang dapat meminjam di kelompok
dan sanksi, seperti denda sebesar Rp 500,00 bagi anggota yang tidak hadir dalam
pertemuan.
Kelompok mandiri juga memiliki beberapa buku seperti buku tamu, buku
keuangan, buku tabungan anggota dan buku simpanan anggota. Setiap transaksi
keuangan yang terjadi dalam kelompok dicatat oleh bendahara yang sudah dilatih.
Dalam kelompok mandiri, sejumlah uang dapat disimpan untuk memenuhi
kebutuhan-kebutuhan yang mendesak atau penting dan sisanya dipinjamkan
kepada anggota atau disimpan di Bank. Kebiasaan untuk hidup hemat dengan
menabung secara teratur diharapkan dapat ditumbuhkan melalui kelompok.
Program PIDRA dirancang menjadi program yang efektif dengan tahaptahap yang perlu dilalui oleh anggota kelompok. Tahapan tersebut antara lain:
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Perencanaan
Beberapa rencana yang diajukan oleh responden dalam kelompok mandiri
untuk tahun 2006 antara lain:
•

Menyalurkan saprodi (pupuk urea) untuk semua anggota

•

Mengadakan pemeliharaan dan penggemukan sapi

•

Usaha simpan pinjam

•

Kios sembako

•

Industri rumah tangga (pembuatan tempe, kue-kue, rengginang udang)

•

Usaha bengkel

•

Usaha petukangan

•

Pemasaran rotan dan mebel

•

Jual beli minyak tanah

•

Jual beli gabah
Masing-masing kelompok memiliki rencana yang berbeda dengan

kelompok yang lain. Pada kelompok di desa Lenangguar, kecamatan Ropang,
anggota memilih kerajinan rotan dan mebel sebagai usaha kelompok. Hal itu
disebabkan sumberdaya rotan banyak tersedia di hutan yang terletak di wilayah
desa sehingga perencanaan mempertimbangkan sumberdaya atau bahan lokal
yang tersedia.
Beberapa informasi yang masih dibutuhkan responden terdiri dari Gizi
(100%), Pelayanan kesehatan (99.08%), Teknologi produki pertanian, ternak dan
perikanan (99.08%), Usaha dan pemasaran (99.08%), Harga-harga komoditi
(98.17%), Pemilihan jenis tanaman dan ternak (98.17%), Industri rumah tangga
(97.25%), Konservasi lahan kering (97.25%), Teknologi pasca panen (96.33%).
Semua ini dirumuskan oleh kelompok dalam perencanaan yang mereka ajukan ke
program PIDRA.

Pelaksanaan
Sejak mula dalam kelompok sudah dijelaskan bahwa semua orang harus
berkomitmen pada gagasan dan berbagi pengalaman dengan cara terbuka
menyampaikan masalah. Anggota kelompok diminta untuk menyebutkan apa
pemecahan mereka sendiri atas masalah itu dan kemudian membaginya kepada
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anggota yang lain dalam kelompok dengan membahas perbedaan dan kesamaan
dalam pemecahan serta alasan memilih pemecahan masalah tersebut. Kemudian
kelompok harus sepakat tentang apa yang menjadi jalan keluar terhadap masalah
yang mereka hadapi.

Fasilitator atau pendamping mendengarkan diskusi itu,

kemudian memberi umpan balik kepada kelompok berdasarkan pengamatannya.
Perencanaan yang telah dibuat dengan kesepakatan bersama dilakukan untuk
mencapai tujuan yang juga ditetapkan bersama. Alasan responden mengikuti
pelaksanaan program PIDRA antara lain:
1. Tertarik karena ingin tahu, bisa melakukan simpan pinjam, ada perawatan dan
penyemprotan padi, ada informasi, memberikan inspirasi bagi masyarakat,
programnya bagus, menyenangkan dan dapat melihat kemajuan kelompok
PIDRA.
2. Percaya antara lain: ada kebersaman untuk mendukung pembangunan desa,
ada kemajuan dalam bidang pertanian desa, tidak perlu ke tengkulak lagi dan
keinginan menjadi petani yang sukses dapat dimungkinkan untuk terwujud.
3. Bermanfaat dan menguntungkan dengan jual beli beras atau gabah, banyak
keperluan-keperluan yang bisa dipecahkan di kelompok, menambah
pengetahuan, pengalaman dan pendapatan, ada pendamping dan ada bantuan
dana.

Evaluasi
Beberapa kegiatan yang dilakukan responden dalam evaluasi adalah
menanyakan kemajuan, mengecek dan memeriksa serta melakukan penilaian
tentang kemajuan kelompok.

Evaluasi adalah suatu kegiatan terencana dan

sistematis yang meliputi;
a. pengamatan untuk mengumpulkan data atau fakta
b. penggunaan pedoman yang telah ditetapkan
c. mengukur atau membandingkan hasil pengamatan dengan pedoman-pedoman
yang telah ditetapkan terlebih dahulu
Pemantauan rutin dan tindak lanjut proses pengembalian pinjaman dilakukan
selama dalam pertemuan. Bahkan semua transaksi berlangsung selama pertemuan
sehingga responden terlibat dalam pengelolaan dana kelompok.

Responden

