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KATA SAMBUTAN
REKTOR IAIN PAREPARE
Bismillahirrahmanirrahim
Assalaamu ‘alaikum wa rohmatulloohi wa barokaatuh,
Segala puji bagi Allah l yang telah melimpahkan rahmat sehingga
Buku Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi
Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Parepare dapat diseleseikan. Buku Pedoman ini disusun
sesuai dengan perkembangan regulasi terkait pengabdian kepada
masyarakat di Indonesia. Pertanggungjawaban biaya pengabdian
berbasis luaran (input) diatur dengan mengacu pada Peraturan
Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang standar biaya yang
berlaku. Dengan pertanggungjawaban berbasis luaran (input) dan
manfaat (outcome) diharapkan dosen dapat lebih termotivasi dan
memenuhi target luaran pengabdian sesuai yang diharapkan.
Buku pedoman pengabdian ini juga memberikan arah pengabdian
yang tertuang di dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun
2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Pada
Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 1958) dan keputusan Direktur Jenderal
Pendidikan Islam nomor 3130 Tahun 2019 tentang petunjuk teknis
program bantuan penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada
masyarakat tahun anggaran 2020.
Buku pedoman pengabdian ini memberikan acuan teknis dan
operasional dilingkup IAIN Parepare dalam merancang pelaksanaan
kegiatan dan melaporkan hasil pengabdian.
Atas lembaga, kami menyampaikan ucapan terima kasih dan
penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua anggota tim
penyusun serta pihak atas sumbangsih yang telah diberikan mulai
dari gagasan, menyusun, sampai dengan terbitnya pedoman ini.
Semoga segala upaya yang dilakukan mendapat pahala dan bernilai
jaariyah disisi Allah l.
#PedomanPengabdianKepadaMasyarakatIAINParepare
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Wassalamu’alaikum warohmatulloohi wabarokaatuh
Parepare, Desember 2020
						
		
Rektor,
Ahmad Sultra Rustan

KATA PENGANTAR
Puji Syukur dan Terimakasih kami panjatkan kepada Tuhan Yang
Maha Esa, berkat rahmat dan petunjuk-Nya yang telah memberikan
kemudahan dalam penyusunan buku pedoman pengabdian kepada
masyarakat IAIN Parepare ini. Penyusunan ini telah melewati proses
revisi dan lokakarya. Buku Pedoman ini menjelaskan tentang kebijakan
atau mekanisme pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada
masyarakat di Institut Agama Islam Negeri Parepare. Buku Pedoman
ini menjelaskan uraian setiap skema Program Pengabdian kepada
Masyarakat yang di dalamnya memuat penjelasan tentang cara
pengajuan, seleksi proposal, monitoring dan evaluasi pelaksanaan
serta pelaporan hasil kegiatan.
Buku pedoman ini juga mereduksi hal-hal yang menjadi tuntutan
perubahan dalam wilayah pengabdian, diantara prinsip dasar dalam
pengabdian, bentuk pengabdian, integrasi keilmuan, pendekatan
serta logistik yang mendukung dalam pelaksanaan pengabdian
nntinya, oleh karena itu LP2M sangat antusias dalam merespon
perubahan – perubahan yang terjadi dalam pengabdian masyarakat
dan tetap mengikuti petunjuk pelaksanaan dari Kementerian Agama
RI.
Lembaga Pusat Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat
Institut Agama Islam Negeri Parepare menyadari bahwa revisi atas
yang sebelumnya menjadi relevan sehingga fungsi pengabdian kepada
masayarakat bisa terlaksana dengan baik. Dengan penerbitan buku
pedoman ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengelolaan
program-program pengabdian kepada masyarakat. Atas terbitnya
Buku Panduan ini kami menyampaikan ucapan terimakasih dan
penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua anggota tim
penyusun atas sumbangsih yang telah diberikan.
Parepare, Desember 2020
Lembaga Penelitian dan Pengabdian
Pada Masyarakat IAIN Parepare

Zainal Said
#PedomanPengabdianKepadaMasyarakatIAINParepare
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BAB I
PENDAHULUAN

A.	 Latar Belakang
Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana yang tertuang
dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012
tentang Pendidikan Tinggi merupakan wujud dari tri dharma (tree
mandates) perguruan tinggi. Oleh karena itu, adalah suatu hal
yang niscaya bagi perguruan tinggi (baik PTKIN maupun PTUN)
untuk mewujudkan tri dharma tersebut. Demikian pula dengan
amanah Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor:
7141 tahun 2017 tentang petunjuk teknis bantuan pengabdian
kepada masyarakat terintegrasi dan short course pengabdian
berbasis riset tahun 2018. Perwujudan dari tri dharma (tak
terkecuali dharma pengabdian) yang masih acapkali terlaksana
secara sporadis, tanpa perencanaan yang matang yang pada
akhirnya tidak menghasilkan output yang dapat digunakan
untuk pengembangan capacity building dosen/pengabdi dalam
ranah akademik perlu untuk menjadi perhatian. Oleh karena itu,
paradigma pengabdian kepada masyarakat harus diarahkan untuk
kepentingan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat.
Hal ini akan tercermin pada tipologi pengabdian yang akan
dilaksanakan.
Paradigma akulturasi Islam - Budaya berbasis teknologi
informasi menarik untuk dijadikan pertimbangan pelaksanaan
kegiatan pengabdian pada masyarakat dan sekaligus
menahbiskan sivitas akademik sebagai organic intelectual, yaitu
insan akademik yang tidak hanya berkutat pada perdebatan
dan diskusi teori an sich, namun memiliki kepedulian terhadap
masyarakat. Paradigma akulturasi Islam - Budaya (Islam Culture
Accuturation) akan berimplikasi pada cara pandang terhadap
subyek pengabdian (masyarakat). Paradigma ini mengasumsikan
masyarakat sesungguhnya memiliki kekuatan dan asset (secara
materil maupun non materil), untuk terberdayakan. Paradigma
tersebut mengasumsikan bahwa masyarakat memiliki budaya
dan nilai-nilai kearifan lokal yang membuatnya mampu bertahan
dalam terjangan zaman global dan membuatnya survive di tengah
hegemoni modernisasi.
#PedomanPengabdianKepadaMasyarakatIAINParepare
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Acapkali kegiatan pengabdian dilaksanakan tanpa dilandasi
paradigma kritis dan keinginan untuk memberdayakan
(empowerment) masyarakat sehingga program pengabdian
sebatas pemenuhan tri dharma tanpa mencoba untuk melangkah
kepada arah pengembangan (development), sehingga kegiatan
pengabdian terkadang berhenti tanpa output yang signifikan
terhadap kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan,
teknologi, seni, budaya dan sinergitas dengan visi dan misi
lembaga. Oleh karena itu, kehadiran revisi buku pedoman
pengabdian kepada masyarakat ini diharapkan dapat mereorientasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang
dilaksanakan oleh dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Parepare, dari paradigma konvensional ke paradigma teknologi
informasi dan menjadi panduan dalam melaksanakan kegiatan
pengabdian pada masyarakat.
Revisi buku pedoman pengabdian masyarakat ini dikemukakan
landasan filosofis, program kegiatan dan teknis pelaksanaan
pengabdian pada masyarakat dengan harapan pengabdi memiliki
orientasi yang jelas dalam pelaksanaan kegiatan dan sebagai
panduan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam lingkup
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Berbeda dengan
pedoman sebelumnya, pada pedoman ini terdapat penambahan
bab khusus terkait tentang pedoman Kuliah Pengabdian kepada
Masyarakat (KPM) yang menyesuaikan dengan konteks kebutuhan
saat ini.
BB. Tujuan
Tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah:
1. Menyelenggarakan Pengabdian kepada masyarakat yang
inovatif, berkualitas dan berorientasi pada kemanfaatan
dan kesejahteraan sosial serta tanggap terhadap tantangan
nasional dan international.
2. Wujud tri dharma perguruan tinggi
Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun
2012 tentang Pendidikan Tinggi dijelaskan tentang tri dharma
perguruan tinggi yaitu pendidikan/pengajaran, penelitian dan
pengabdian pada masyarakat. Program pengabdian pada
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3.

4.

5.

6.

masyarakat adalah wujud dari pelaksanaan dan tanggung
jawab etis pendidikan tinggi terhadap pembangunan nasional
yang berkelanjutan dan pemberdayaan masyarakat.
Mengaplikasikan
ilmu
pengetahuan,
teknologi
dan
pembelajaran berbasis masyarakat (community-based
learning).
Salah satu kritik kepada kalangan sivitas akademika adalah
minimnya kepedulian terhadap persoalan yang dihadapi
oleh masyarakat. Oleh karena itu, program pengabdian
kepada masyarakat adalah sinergitas antara kajian kritis
terhadap teori yang diajarkan baik dalam maupun luar ruang
perkuliahan dan kemampuan teori tersebut memecahkan
persoalan yang terjadi di masyarakat. Dengan demikian
paradigma pembelajaran dalam kampus mutlak disesuaikan
dengan karakteristik abad 21 yang menghendaki adanya
sharing of knowledge dalam penguatan pengalaman belajar.
Meningkatkan capacity building dosen
Salah satu anomali yang dihadapi oleh dosen adalah
minimnya inovasi dalam merancang kegiatan pengabdian
kepada masyarakat sehingga bukan hanya berpengaruh
secara signifikan terhadap pemenuhan beban kerja dosen,
namun implikasinya jauh pada stagnasi perguruan tinggi di
bidang pengabdian. Program pengabdian kepada masyarakat
bertujuan untuk meningkatkan kemampuan akademik dosen
dalam merancang, melaksanakan dan mengevaluasi program
pengabdian kepada masyarakat.
Melahirkan organic intelectual
Organic intelectual sebagai yang pernah dikemukakan oleh
Antonio Gramsci adalah kalangan akademisi yang memiliki
concern terhadap problematika yang dihadapi masyarakat.
Tenaga pendidik yang tidak hanya asyik dengan diskusi dan
debat secara retoris, akan tetapi mampu membuktikan diri
bahwa mereka hadir dan siap memberikan solusi, bahkan
sebagai mitra (partnership) bagi masyarakat.
Melakukan penyadaran akan potensi asset dan pemberdayaan
masyarakat
Tujuan dari program pengabdian kepada masyarakat
adalah memberikan penyadaran kepada masyarakat sebagai
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subyek pembangunan akan potensi asset dan kekuatan sosial
budaya yang mereka miliki dan memberdayakannya untuk
pencapaian tujuan pembangunan nasional.
7. Menjadi
laboratorium
sosial
sebagai
akselerator
pengembangan masyarakat yang mempunyai komitmen
terhadap kebenaran dan keunggulan yang diakui secara
nasional dan internasional.
8. Pengabdian kolaborasi dosen dan mahasiswa untuk menjadi
sarjana penerus pembangunan yang intelektualitasnya
berwawasan kepada kerakyatan yang mampu menghayati
permasalahan kompleks yang ada di masyarakat melalui
implementasi IPTEKS secara langsung pada masyarakat serta
bekerja sama antara bidang keahlian secara terpadu.
9. Meningkatkan pengalaman mahasiswa dalam menganalisis
situasi masyarakat dan mampu memberikan solusi.
10. Menjawab permasalahan di masyarakat melalui program yang
tepat sesuai dengan kebutuhan dampingan.
11. Membangun kemitraan dengan pihak eksternal guna
menunjang kegiatan tridharma khususnya pengabdianb
masyarakat.
CC. Manfaat
1. Meneguhkan eksistensi peran IAIN Parepare dalam
pemberdayaan masyarakat sekaligus sebagai upaya
membangun nilai-nilai keadilan berdasarkan prinsip
demokratis di tengah-tengah masyarakat.
2. Meneguhkan peran IAIN Parepare sebagai mitra masyarakat
dalam upaya pembangunan kemanusiaan secara nasional.
3. Memberikan penyadaran kepada masyarakat terhadap potensi
dan kekuatan asset yang mereka miliki sekaligus mampu
keluar dari persoalan yang mereka hadapi.
4. Meningkatkan mitra kerjasama antara berbagai stakeholders
yang ada di tengah-tengah masyarakat.
DD. Dasar Hukum
1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem
Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu
Pengetahuan dan Teknologi;
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2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 14 Tahum 2005 tentang Guru dan
Dosen;
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan
Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun
2005 tentang Pola Pengelolaam Keuangan Badan Layanan
Umum;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Pemyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan
Perguruan Tinggi;
10. Peraturan Mentri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan
Perguruan Tinggi;
11. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang SNPT
12. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang SPMI
13. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Institute
Agama Islam Negeri Parepare (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 52)
14. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 Tentang
Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negera
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495)
15. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 35
Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama
Islam Negeri Parepare
16. Hal- hal yang belum diatur pada pedoman ini akan diatur
pada petunjuk pelaksanaan tekhnis
EE. Output/ Luaran
Program pengabdian kepada masyarakat haruslah memperoleh
produk yang bisa langsung dimiliki baik yang sifatnya untuk
pengabdi, masyarakat, maupun perguruan tinggi. Keluaran dari
#PedomanPengabdianKepadaMasyarakatIAINParepare
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program pengabdian tersebut setidaknya berupa:
a. Laporan akademik
b. Dokumentasi kegiatan dari program pengabdian
c. Produk atau jasa di lokasi dampingan
FF. Outcome/ Manfaat
Program pengabdian kepada masyarakat IAIN Parepare
berorientasi terhadap hasil. Outcome adalah berfungsinya output
atau dalam kata lain terdapat pengaruh tidak hanya untuk
pengabdi semata namun juga berpengaruh selain dari penerima
manfaat langsung di lapangan. Olehnya itu, secara sistematis,
outcome merupakan lanjutan terencana dari output dalam satu
struktur projek yang sama. Outcome dari program pengabdian
tersebut setidaknya berupa:
1. Publikasi ilmiah kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang
dilaksanakan oleh IAIN Parepare.
2. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) oleh dosen IAIN Parepare.
3. Knowledge sharing pengabdian kepada masyarakat dikalangan
perguruan tinggi.
4. Terjalinnya mitra kerja sama antara stakeholders yang ada
dalam masyarakat dengan IAIN Parepare untuk mendukung
model baru University Community Engagement.
5. Terjadinya perkembangan varian atau model pengabdian
kepada masyarakat yang semakin terkayakan, selain modelmodel pengabdian yang telah ada seperti ABCD, CBR, PAR,
SLA, dan Service Learning
GG. Indikator Keberhasilan Program
11. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dengan indikator:
a. Pemetaan masalah yang terjadi dalam masyarakat
b. Terjadinya peningkatan pemahaman masyarakat akan
eksistensi dirinya (komunitas) dan menumbuhkan
kesadaran kritis bagi mereka agar dapat keluar dari
problematika yang mereka hadapi
c. Terkelolanya dengan baik potensi yang dimiliki oleh
masyarakat, baik potensi secara materil maupun non
materil
d. Menghasilkan produk yang dapat digunakan oleh
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masyarakat
e. Membangun kemandirian masyarakat melalui program
yang berkesinambungan
22. Rekognisi IAIN Parepare sebagai lembaga/institusi yang
memiliki concern terhadap akulturasi Islam - budaya berbasis
teknologi informasi menuju pembangunan nasional dengan
indikator:
a. Adanya penghargaan dari masyarakat (baik dari lembaga,
maupun non lembaga) akan eksistensi dan peran Institut
Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dalam akulturasi
Islam - Budaya berbasis teknologi informasi
b. Tersedianya pengabdi yang memiliki kompetensi akulturasi
Islam - Budaya berbasis teknologi informasi dalam bidang
pengabdian pada masyarakat baik tingkat lokal, regional
maupun nasional
c. IAIN Parepare sebagai institusi destinasi akulturasi Islam
- Budaya berbasis teknologi informasi para pengabdi, baik
dalam lingkup PTKI maupun PTU
HH Prinsip Dasar dalam Pengabdian
Prinsip-prinsip dasar dalam program pengabdian kepada
masyarakat adalah:
1. Partisipatif
Partisipatif dimaknai sebagai pelibatan masyarakat
dalam program pengabdian, mulai dari tahap perencanaan,
pelaksanaan, pelaporan sampai pada tahap evaluasi.
Prinsip partisipatif ini akan menempatkan masyarakat
sebagai subyek bukan sebagai obyek, karena sesungguhnya
masyarakatlah yang mengetahui secara persis persoalan yang
terjadi. Kehadiran pengabdi atau lembaga pengabdi tidak
menghegemoni kegiatan pengabdian sehingga cenderung
mengabaikan partisipasi aktif dari masyarakat. Prinsip ini
menggali secara mendalam bahwa masyarakat memiliki nilai
yang bersumber dari dalam (indogenous) untuk diberdayakan.
2. Pemberdayaan
Prinsip ini mengasumsikan bahwa pada hakikatnya
masyarakat memiliki potensi keberdayaan. Mereka memiliki
#PedomanPengabdianKepadaMasyarakatIAINParepare
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kekuatan yang lazim disebut asset (materil maupun non
materil). Dengan kekuatan itulah, pengabdi melihatnya
sebagai potensi besar untuk bersama dengan masyarakat
dalam proses pemberdayaan.
Inklusivitas
Tidak dapat dipungkiri bahwa terjadi keragaman dalam
masyarakat yang kadang kala keragaman tersebut dapat
menjadi potensi positif disatu sisi, namun disisi lain dapat
menjadi sumber konflik. Kehadiran pengabdi (individu maupun
lembaga) melihat perbedaan yang terjadi dalam masyarakat
secara komprehensif. Inklusifitas meniscayakan bahwa
perbedaan agama, suku, etnis, bahasa dan budaya, bukan
menjadi penghalang bagi program pengabdian dan dengan
keragaman tersebut akan memperkaya data dan programprogram pengabdian yang ditawarkan oleh pengabdi.
Kesetaraan dan Keadilan
Prinsip kesetaraan dan keadilan meniscayakan bahwa
program pengabdian kepada masyarakat dapat diakses oleh
siapa saja dari kalangan dosen Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Parepare tanpa pembedaan apapun sesuai dengan
ketentuan yang ditetapkan oleh penyedia dana bantuan.
Akuntabilitas
Pengabdi dapat mempertanggungjawabkan kegiatan
pengabdian yang dilaksanakan berdasarkan undang-undang
yang berlaku dan kesepakatan antar pengabdi dan penyedia
dana pengabdian.
Transparansi
Terbuka dalam menyajikan informasi dan laporan serta
menerima kritik, masukan, saran untuk penyempurnaan
kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
Kemitraan
Menjalin kerja sama dan kemitraan dengan berbagai
pihak berdasarkan kesetaraan, keterbukaan dan saling
menguntungkan.
Berkesinambungan (continuously) dan Berkeberlanjutan
(sustainable)
Program pengabdian kepada masyarakat adalah program
berkelanjutan. Oleh karena itu, dalam merencanakan dan
#PedomanPengabdianKepadaMasyarakatIAINParepare

menetapkan program harus didasarkan pada studi kelayakan
sebuah program dan apakah program tersebut bukan
program yang sifatnya insidentil dan berhenti pada akhir
tahun anggaran saja dan dampaknya harus benar-benar
dirasakan oleh masyarakat. Hal ini mengharuskan pengabdi
untuk mendorong program yang terus berkesinambungan
dan memperhatikan konsep sustainability.
9. Kesukarelaan
Program pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan
secara sukarela dan tanpa unsur paksaan dan intimidasi dari
manapun.
10. Integrasi antara pembelajaran berbasis kelas dan pembelajaran
berbasis masyarakat (learning society)
Pengabdian masyarakat adalah refleksi dari integrasi
pembelajaran dalam kelas dan pembelajaran di tengah
masyarakat (learning society). Selama ini terjadi dikotomi
yang secara tidak sadar terbangun dan terstrukturkan
secara sistemik dalam mind set dosen, bahwa pembelajaran
hanya terjadi dalam kelas, adapun di luar kelas sama sekali
tidak ada pembelajaran. Paradigma pembelajaran abad 21
menegasikan asumsi tersebut, bahkan terjadi perkembangan
makna belajar. Dewasa ini pembelajaran dikembangkan
kepada pembelajaran berbasis masyarakat, mengingat
masalah yang sesungguhnya terjadi di masyarakat bukan
dalam kelas.
II. Bentuk Pengabdian
Bentuk pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan
dalam lingkup Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare
adalah sebagai berikut:
1. Pendidikan Masyarakat (popular education)
Pendidikan masyarakat (popular education) adalah
bentuk pengabdian masyarakat yang bertujuan untuk belajar
bersama masyarakat atau memperteguh dan memperkuat
kemampuan, potensi dan asset masyarakat.
2. Kuliah Pengabdian kepada Masyarakat (KPM)
Kuliah pengabdian kepada masyarakat adalah pengabdian
kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh mahasiswa
#PedomanPengabdianKepadaMasyarakatIAINParepare

9

3.

4.

5.

6.

10

dengan bimbingan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) yang
terintegrasi dalam sistem perkuliahan reguler. Kegiatan ini
bertujuan untuk membelajarkan mahasiswa dan berinteraksi
dengan masyarakat dan membantu masyarakat dalam
meningkatkan kualitas hidup.
Pengabdian kepada masyarakat berbasis riset
Pengabdian kepada masyarakat berbasis riset adalah
program pengabdian yang dilaksanakan oleh dosen setelah
mendapat penugasan dari lembaga untuk melaksanakan
pengabdian tersebut. Model pendekatan yang digunakan
dapat berupa Community Based Reseach (CBR), Asset Based
Community-driven Development (ABCD), Participation Action
Research (PAR), Sustainable Livelihood Approach (SLA),
dan model lainnya yang disesuaikan dengan karakteristik
masyarakat (subyek) pengabdian.
Pendampingan Masyarakat Marginal
Pendampingan masyarakat marginal dilaksanakan setelah
mengidentifikasi marginalitas suatu masyarakat yang dapat
dilihat dari beberapa indikator diantaranya daerah terpencil,
terluar, terjauh, terbelakang dan tertinggal. Program ini
juga dapat bersinergi dengan pemerintah dalam rangka
mempercepat laju pembangunan nasional dan mengentaskan
kemiskinan melalui bedah rumah, penguatan ekonomi
masyarakat melalui pelatihan, peningkatan kesejateraan
masyarakat melalui perluasan akses informasi.
Pengabdian kepada masyarakat berbasis komunitas
Pengabdian kepada masyarakat berbasis komunitas dapat
dilaksanakan pada komunitas nelayan, petani, budaya dan
lainnya.
Advokasi
Advokasi atau pendampingan dilaksanakan terhadap
orang atau individu yang membutuhkan pendampingan
baik pendampingan yang sifatnya keagamaan maupun
pendampingan secara hukum. Program ini ditujukan
bagi mereka yang tidak memiliki kemampuan untuk
mengadvokasi dirinya sehingga rentan terhadap diskriminasi
dan ketidakadilan, baik ketidakadilan sosial, ekonomi maupun
hukum.
#PedomanPengabdianKepadaMasyarakatIAINParepare

7. Pemberdayaan penyandang Disabilitas berbasis lifeskill
melalui program kewirausahaan (entrepreneurship) dan
penguatan mental.
8. Mewujudkan kesetaraan dan keadilan Gender dalam aspek
kehidupan manusia melalui kegiatan yang memperhatikan
aspirasi, kebutuhan, pengalaman dan permasalahan
perempuan dan laki-laki.
9. Mempertahankan tradisi yang sesuai dengan Islam dan
menjadikan tradisi Islam sebagai budaya popular.
JJ. Jenis Bantuan Pengabdian
1. Pengabdian Masyarakat Berbasis Madrasah (PMM)
Pengabdian masyarakat berbasis madrasah menjadikan
madrasah sebagai lokus pengbadian dengan ruang lingkup:
a. Memperkuat kapasitas kelembagaan madrasah sebagai
bagian integral dari sistem pendidikan nasional
b. Menjadikan madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam
yang inovatif dan kreatif dan mampu bersaing dengan
lembaga pendidikan umum dan
c. Memperteguh jalinan kemitraan antara perguruan tinggi
dan madrasah
22. Pengabdian Masyarakat Berbasis Pesantren (PMP)
Pengabdian masyarakat berbasis pesantren menjadikan
pesantren sebagai lokus pengabdian dengan ruang lingkup:
a. Meneguhkan pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam
dengan fungsi tafaqquh fiddin dengan integrasi keilmuan
Islam dan umum serta penguasaan sains, teknologi dan
seni
b. Meneguhkan pesantren sebagai lembaga pendidikan
Islam Nusantara yang memiliki nilai indogenousitas dan
membedakan dengan lembaga pendidikan lainnya yang
ada di Indonesia
c. Meneguhkan pesantren sebagai pengawal Islam moderat
dan rahmat bagi semesta alam
d. Memperteguh kemitraan IAIN Parepare dan pesantren.

#PedomanPengabdianKepadaMasyarakatIAINParepare
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33. Pengabdian Masyarakat Berbasis Masjid (PMM)
Pengabdian masyarakat berbasis masjid menjadikan
masjid sebagai lokus pengabdian dengan ruang lingkup:
a. Pengelolaan manajemen masjid secara profesional
b. Perluasan fungsi masjid yang tidak hanya sebatas sebagai
tempat ibadah an sich, akan tetapi sebagai wadah
pemberdayaan ekonomi, sosial dan lainnya seperti yang
pernah terjadi pada masa keemasan Islam
c. Memperkuat kemitraan IAIN Parepare dan masyarakat
44. Pengabdian Masyarakat Berbasis Komunitas (PMK)
Ruang lingkup pengabdian masyarakat berbasis komunitas
adalah :
a. Komunitas marginal/mustadh’afin yang dimaksudkan
agar pengabdi dapat memberikan pendampingan
masyarakat yang termarginalisasi atau dimarginalkan oleh
hegemoni modernisasi yang membuat mereka kehilangan
keberdayaannya sebagai anggota masyarakat yang
memiliki hak yang sama dengan anggota masyarakat
yang lain untuk maju dan sejahtera. Komunitas tersebut
dapat ditemukan baik dalam daerah perkotaan maupun
pedesaan. Marginalisai dapat berupa marginalisasi bidang
sosial, ekonomi, politik dan bahkan agama. Termasuk
didalamnya pendampingan pada komunitas yang memiliki
potensi patologis sosial (masalah sosial).
b. Komunitas Daerah Tertinggal
Pengabdian jenis ini dimaksudkan agar pengabdi
(dosen) dengan inovasi kegiatannya dapat membantu
masyarakat kategori daerah tertinggal agar mereka dapat
keluar dari ketertinggalannya dan mengangkat derajat
dan kualitas hidup mereka. Daerah tertinggal dapat
ditemukan pada daerah pedesaan atau pedalaman yang
memiliki akses informasi dan sarana hidup yang terbatas.
c. Komunitas Nelayan, Petani dan Buruh
Tujuan dari pengabdian jenis ini adalah untuk membantu
komunitas nelayan, petani dan buruh menemukan potensi
dan memberdayakan mereka, sebab komunitas tersebut
rentan untuk dimanipulasi dan dipolitisasi. Nelayan,
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petani dan buruh adalah tiga komunitas yang sering
dirugikan oleh sistem yang tidak adil, permainan juragan,
tengkulak dan hegemoni pasar liberal yang dilakukan
secara sistemik dan halus kadangkala mengorbankan
ketiga komunitas tersebut sehingga kualitas hidup mereka
semakin terpuruk.
d. Komunitas Disabel
Komunitas disabel kerap kali mengalami diskriminasi
untuk memperoleh hak mereka sebagai warga negara, dan
dalam hal ini harusnya negara hadir dalam menyelesaikan
problem diskriminatif yang dialami tersebut. Oleh karena
itu, pengabdi (dosen) dalam hal ini harus mampu
melakukan pendampingan terhadap komunitas tersebut
agar tidak mengalami diskriminasi yang selama ini mereka
rasakan baik secara ekonomi, sosial, budaya maupun
agama.
e. Komunitas yang mengalami diskriminasi gender
Jenis program ini bertujuan untuk membantu komunitas
yang mengalami marginalisasi dan diskriminasi karena
persoalan gender, sehingga membuat mereka tersisih
dalam masyarakat, diskriminasi tersebut dapat berupa
pengasingan, cemoohan sampai pada pembatasan akses
kehidupan dan fasilitas yang semestinya dinikmati oleh
warga negara.
f. Komunitas adat
Jenis program ini dimaksudkan untuk mengetahui dan
mengeksplorasi keunikan dan kekuatan yang dimiliki oleh
budaya dan adat tertentu yang sampai saat ini masih
tetap survive di tengah hegemoni modern. Secara umum
komunitas adat masih berpegang teguh terhadap warisan
leluhur berupa filosofi hidup sampai kepada resistensi
mereka terhadap produk-produk modern. Program ini juga
bertujuan untuk melestarikan nilai dan warisan budaya
bangsa sebagai bagian integral dari budaya nusantara.
g. Komunitas rawan bencana alam. Penanggulangan bencana
berbasis komunitas melalui pendekatan menyeluruh
dengan bekerja sama dengan beragam multistakholder
agar terbentuk komunitas masyarakat yang waspada dan
#PedomanPengabdianKepadaMasyarakatIAINParepare
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siap atas bencana alam.
h. Pengabdian kepada masyarakat berbasis Program Studi.
Kegiatan pengabdian yang difokuskan pada kelimuan
pada masing-masing program studi
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BAB II
PENDEKATAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT
Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat harus berbasis
riset dengan menggunakan pendekatan-pendekatan yang mampu
menumbuhkan tradisi kritis masyarakat, tanpa harus kehilangan jati
dirinya. Hal ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan kebermanfaatan
keberadaan IAIN Parepare bagi masyarakat. Untuk itu, kebermanfaatan
IAIN Parepare kepada masyarakat tidak selalu terjebak pada fungsifungsi yang diamanatkan pemerintah.
Ada setidaknya 4 model pendekatan yang dipilih dalam
pelaksanaan pemberdayaan di tengah masyarakat;
AA. Participatory Action Research (PAR)
1.	 Paradigma dan pendekatan PAR
PAR adalah kegiatan riset yang dilaksanakan secara
partisipatif di antara masyarakat warga dalam suatu komunitas
atau lingkup sosial yang lebih luas untuk mendorong terjadinya
aksi-aksi transformatif (perubahan kondisi hidup yang lebih
baik). Dengan demikian, sesuai istilahnya, PAR memiliki tiga
pilar utama, yakni metodologi riset, dimensi aksi, dan
dimensi partisipasi. Artinya, PAR dilaksanakan dengan
mengacu metodologi riset tertentu, harus bertujuan untuk
mendorong aksi transformatif, dan harus melibatkan sebanyak
mungkin masyarakat warga atau anggota komunitas sebagai
pelaksana PAR-nya sendiri.
Metodologi PAR sesungguhnya berasal dari kerangka
metodologi riset-riset konvensional lain. Perbedaannya dari
riset-riset konvensional adalah bahwa peneliti/praktisi PAR
tidak memisahkan diri dari situasi masyarakat yang diteliti,
melainkan melebur ke dalamnya dan bekerja bersama warga
dalam melakukan PAR. PAR membahas kondisi masyarakat
berdasarkan sistem makna yang berlaku di situ, bukan
menurut disiplin ilmu tertentu di luar budaya masyarakat
tersebut. PAR tak bisa lagi berposisi “bebas nilai” dan tidak
memihak seperti yang dituntut ilmu pengetahuan sebagai
#PedomanPengabdianKepadaMasyarakatIAINParepare
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syarat obyektivitas, melainkan harus memihak pada kelompok
yang lemah, miskin, dirugikan, dan menjadi korban.
Selain itu, PAR tidak berhenti pada publikasi hasil
riset (laporan) dan rekomendasi untuk riset berikutnya,
melainkan berorientasi pada perubahan situasi, peningkatan
pengetahuan dan kemampuan masyarakat warga untuk
memahami dan mengubah situasi mereka menjadi lebih
baik. Singkatnya, PAR sungguh-sungguh mengaktualisasikan
kegiatan riset sebagai langkah mengambil bagian dalam
proses penyadaran dan pemberdayaan masyarakat seperti
yang diteladankan Paulo Freire dari Brasil sejak tahun 1960an dan para pengikutnya yang terus berkembang dewasa ini.
PAR lebih didasari paradigma fenomenologis, atau seringkali
pula disebut paradigma interpretivisme, subyektifisme, atau
definisi sosial. Paradigma ini didasari asumsi bahwa realitas
sosial berlaku secara khas, subyektif dan kontekstual secara
ruang dan waktu, sehingga peneliti perlu memahaminya
dengan cara menginterpretasikan fenomena tersebut
secara mendalam dalam konteksnya yang khas, tanpa
perlu merisaukan representasinya atas fenomena lain yang
sejenis, yang biasa dilakukan dengan analisis statistika sesuai
paradigma fungsionalisme, obyektifisme atau fakta sosial
(bdk. Sanapiah Faisal, “Filosofi dan Akar Tradisi Penelitian
Kualitatif”, dalam Burhan Bungin, 2003:3-17.). Pendekatan ini
dipilih karena situasi dan masalah yang diteliti bukan berujud
sesuatu yang sangat terukur secara kuantitatif, melainkan
situasi dan masalah yang masih sedang berkembang dan
memiliki beragam aspek sosial.
Berdasar
paradigma
tersebut,
pendekatan
PAR
sesungguhnya lebih bersifat kualitatif daripada kuantitatif.
Namun, hal ini tidak menghalangi dimanfaatkan data-data
yang bersifat kuantitatif dan metode-metode pengumpulan
dan analisis data kuantitatif dalam PAR, dengan catatan
kuantifikasi situasi sekadar sebagai alat bantu dan tidak boleh
mereduksi fenomena sosial yang faktual terjadi dan dipahami
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melalui PAR itu sendiri.
Menurut Yoland Wadworth sebagaimana di kutip Agus
Afandi, PAR adalah istilah istilah yang memuat seperangkat
asumsi yang mendasari paradigma baru ilmu pengetahuan
dan bertentangan dengan paradigma pengetahuan tradisional
atau kuno, Asumsi asumsi baru tersebut menggaris bawahi arti
penting proses social dan kolektif dalam mencapai kesimpulankesimpulan mengenai “apa kasus yang sedang terjadi” dan
“apa implikasi perubahannya” yang di pandang berguna
oleh orang – orang yang berada pada situasi problematis,
dalam mengantarkan untuk melakukan penelitian awal. PAR
merupakan penelitian yang melibatkan secara aktif semua
pihak-pihak yang relevan (stakeholders) dalam mengkaji
tindakan yang sedang berlangsung, dimana pengalaman
mereka sendiri sebagai persoalan dalam rangka melakukan
perubahan dan perbaikan ke arah yang lebih baik.
PAR memiliki tiga kata yang selalu berhubungan satu
sama lain yaitu, partisipasi, riset, dan aksi. Semua riset
harus di implementasikan dalam aksi. Riset berbasis PAR
di rancang untuk mengkaji sesuatu dalam rangka merubah
dan melakukan perbaikan terhadapnya. Hal itu seringkali
muncul dari situasi yang tidak memuaskan yang kemudian
mendorong keinginan untuk berubah kepada situasi yang
lebih baik. Sesungguhnya gerakan menuju tindakan baru dan
lebih baik melibatkan momen transformasi yang kreatif.
Hal itu melibatkan imajinasi yang berangkat dari dunia
sebagaimana adanya menuju dunia yang seharusnya ada.
Semua pihak yang terlibat dalam riset berpartisipasi dalam
semua proses penelitian mulai dari analisa social, rencana
aksi, aksi, evaluasi sampai refleksi.
Dalam cara kerja PAR (Participatory Action Research),
landasan utamanya adalah gagasan-gagasan yang datang
dari rakyat. Oleh karena itu, peneliti PAR harus melakukan
cara kerja sebagai berikut:
#PedomanPengabdianKepadaMasyarakatIAINParepare
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1. Pemetaan Awal
Pemetaan awal sebagai alat untuk memahami
komunitas, sehingga peneliti akan mudah memahami
realitas problem dan relasi sosial yang terjadi di Desa.
Dengan demikian akan memudahkan masuk ke dalam
komunitas baik melalui key person (kunci masyarakat)
maupun komunitas akar rumput yang sudah terbangun,
seperti kelompok keagamaan (yasinan, tahlilan, masjid,
mushalla, dll), kelompok kebudayaan (kelompok seniman,
dan komunitas kebudayaan lokal), maupun kelompok
ekonomi (petani, pedagang, pengrajin, dll)
22. Membangun hubungan kemanusiaan
Peneliti
melakukan
inkulturasi
kembali
dan
membangun kepercayaan (trust building) dengan
kelompok masyarakat sehingga terjalin hubungan yang
setara dan saling mendukung. Peneliti dan masyarakat
bisa menyatu menjadi sebuah simbiosis mutualisme
untuk melakukan riset, belajar memahami masalahnya,
dan memecahkan persoalannya secara bersama-sama
masyarakat (partisipatif).
33. Penentuan Agenda Riset untuk Perubahan Sosial
Bersama komunitas, peneliti mengagendakan program
riset melalui teknik Participatory Rural Aprasial (PRA)
untuk memahami persoalan masyarakat yang selanjutnya
menjadi alat perubahan sosial. Sambil merintis
membangun kelompok-kelompok komunitas, sesuai
dengan potensi dan keragaman yang ada.
44. Pemetaan Partisipatif (Participatory Mapping)
Bersama komunitas melakukan pemetaan wilayah
yang di lokasi dan persoalan yang dialami masyarakat.
55. Merumuskan Masalah Kemanusiaan
Merumuskan masalah mendasar hajat hidup
kemanusiaan yang dialaminya selama ini tidak terasa
bahwa mereka sebenarnya masuk dalam perangkap
keterjeratan oleh pabrik yang seakan
–
akan
menguntungkan bagi komunitas.
66. Menyusun Strategi Gerakan
Komunitas menyusun strategi gerakan untuk
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memecahkan problem kemanusiaan yang telah
dirumuskan. Menentukan langkah sistematik, menentukan
pihak yang terlibat (stakeholders), dan merumuskan
kemungkinan keberhasilan dan kegagalan program yang
direncanakannya bersama masyarakat untuk mengurai
belenggu tersebut.
77. Pengorganisasian Masyarakat
Komunitas didampingi peneliti membangun pranatapranata sosial. Baik dalam bentuk kelompok-kelompok
kerja, maupun lembaga-lembaga masyarakat yang secara
nyata bergerak memecahkan problem sosialnya secara
simultan.
88. Melancarkan Aksi Perubahan
Aksi memecahkan problem dilakukan secara simultan
dan partisipatif. Program pemecahan persoalan
kemanusiaan bukan sekedar untuk menyelesaikan
persoalan itu sendiri, tetapi merupakan proses
pembelajaran masyarakat, sehingga terbangun pranata
baru dalam komunitas dan sekaligus memunculkan
community organizer (pemimpin lokal) yang menjadi
pelaku dan pemimpin perubahan.
99. Refleksi (Teorisasi Perubahan Sosial)
Peneliti bersama komunitas merumuskan teorisasi
perubahan sosial. Berdasarkan atas hasil riset, proses
pembelajaran masyarakat, dan proram- program
aksi yang sudah terlaksana, peneliti dan komunitas
merefleksikan semua proses dan hasil yang diperolehnya
(dari awal sampai akhir). Refleksi teoritis dirumuskan
secara bersama sehingga menjadi sebuah teori akademik
yang dapat dipresentasikan pada khalayak publik sebagai
pertanggungjawaban akademik.
110. Meluaskan Skala Gerakan dan Dukungan
Keberhasilan program PAR tidak hanya diukur dari
hasil kegiatan selama proses, tetapi juga diukur dari
tingkat keberlanjutan program (sustainability) yang sudah
berjalan dan munculnya pengorganisir-pengorganisir
serta pemimpin lokal yang melnjutkan program untuk
melakukan aksi perubahan. Oleh sebab itu bersama
#PedomanPengabdianKepadaMasyarakatIAINParepare
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komunitas peneliti memperluas skala gerakan dan
kegiatan. Mereka membangun kelompok komunitas baru
di wilayah-wilayah baru yang dimotori oleh kelompok
dan
pengorganisir
yang
sudah
ada.
Bahkan
diharapkan komunitas-komunitas baru itu dibangun oleh
masyarakat secara mandiri tanpa harus difasilitasi oleh
peneliti. Dengan demikian masyarakat akan bisa belajar
sendiri, melakukan riset, dan memecahkan problem
sosialnya secara mandiri.
Kerja PAR adalah kerja praktik pada komunitas, maka
untuk memahami dan menguasai keterampilan PAR mesti
dilakukan proses pembelajaran pada komunitas. Tanpa
praktik dan simulasi pada komunitas, tidak akan memperoleh
pengalaman.
Secara umum PAR adalah sebuah metode pemahaman
lokasi dengan cara belajar dari, untuk, dan bersama
masyarakat. Hal ini untuk mengetahui, menganalisis dan
mengevaluasi hambatan dan kesempatan melalui multi-disiplin
dan keahlian untuk menyusun informasi dan pengambilan
keputusan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Adapun
cara kerja PAR diantaranya:
1. Senantiasa belajar secara langsung dari masyarakat,
dan bukannya mengajar mereka.
2. Senantiasa bersikap luwes dalam menggunakan metode,
mampu mengembangkan metode, menciptakan dan
memanfaatkan situasi, dan selalu
membandingkan
atau berusaha memahami informasi yang diperoleh,
serta dapat menyesuaikannya dengan proses belajar yang
tengah dihadapi.
3. Melakukan komunikasi multi arah, yaitu menggunakan
beberapa metode responden/kelompok diskusi, dan
peneliti yang berbeda untuk memperoleh informasi yang
paling tepat.
4. Menggunakan sumber daya yang tersedia, untuk
mendapatkan informasi yang bermanfaat dan benar.
5. Senantiasa berusaha mendapatkan informasi yang
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bervariasi.
6. Menjadi fasilitator pada kegiatan-kegiatan diskusi
bersama masyarakat, dan bukan bersikap menggurui dan
menghakimi.
7. Berusaha memperbaiki diri, terutama dalam sikap,
tingkah laku dan pengetahuan.
8. Berbagi gagasan, informasi dan pengalaman dengan
masyarakat dan dengan pihak-pihak pelaksana program
lainnya.
Teknik-teknik PRA adalah sebagai berikut:
1. Mapping (pemetaan)
Mapping adalah suatu teknik dalam PAR untuk
menggali informasi yang meliputi sarana fisik dan kondisi
sosial dengan menggambar kondisi wilayah
secara
umum komunitas tertentu dan menyeluruh menjadi
sebuah peta. Jadi merupakan pemetaan wilayah dengan
menggambar kondisi wilayah Desa bersama masyarakat.
22. Transect
Transect merupakan teknik untuk memfasilitasi
masyarakat dalam pengamatan langsung lingkungan
dan keadaan sumberdaya-sumberdaya dengan cara
berjalan menelusuri wilayah desa mengikuti suatu
lintasan tertentu yang disepakati. Jenis-jenis transect
meliputi sumberdaya desa umum, transect sumber daya
alam, transect mengamati kesehatan masyarakat atau
transect pengelolaan lingkungan. Tujuan dari transect
adalah memperoleh gambaran keadaan sumber daya
alam masyarakat beserta masalah-masalah, perubahanperubahan keadaan dan potensi-potensi yang ada. Tetapi
juga tergantung dengan topik yang dipilih.
Jadi transect merupakan teknik pengamatan secara
langsung di lapangan dengan cara berjalan menelusuri
wilayah desa, di sekitar hutan, atau daerah aliran
sungai yang dianggap cukup memiliki informasi yang di
butuhkan. Hasilnya di gambar dalam diagram transect
atau gambaran irisan muka bumi.
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33. Timeline
a. Timeline adalah teknik penelusuran alur sejarah suatu
masyarakat dengan menggali kejadian penting yang
pernah dialami pada alur waktu tertentu. Alasan
melakukan timeline adalah:
b. Teknik ini dapat menggali perubahan-perubahan yang
terjadi, masalah- masalah dan cara menyelesaikannya,
dalam masyarakat secara kronologis.
c. Teknik ini dapat memberikan informasi awal yang bisa
digunakan untuk memperdalam teknik-teknik lain.
d. Sebagai langkah awal untuk teknik trend and change.
e. Dapat menimbulkan kebanggaan masyarakat di masa
lalu. Dengan teknik ini masyarakat merasa lebih
dihargai sehingga hubungan menjadi lebih akrab.
f. Dapat untuk menganalisa hubungan sebab akibat
antara berbagai kejadian dalam sejarah kehidupan
masyarakat, seperti; perkembangan desa, peran
wanita, kondisi lingkungan, perekonomian, kesehatan
atau perkembangan penduduk.
44. Trend and Change (Bagan Perubahan dan Kecenderungan)
Bagan perubahan dan kecenderungan merupakan
teknik PRA yang menfasilitasi masyarakat dalam mengenali
perubahan dan kecenderungan berbagai
keadaan,
kejadian serta kegiatan masyarakat dari waktu ke
waktu. Hasilnya adalah bagan atau metriks perubahan
dan kecenderungan yang umum di desa Sembunglor yang
berkaitan belenggu cabe merah oleh pabrik
55. Season calendar (kalender musim).
Suatu teknik PRA yang di pergunakan untuk
mengetahui kegiatan utama, masalah, dan kesempatan
dalam siklus tahunan yang di tuangkan dalam bentuk
diagram. Hasilnya, yang di gambar dalam suatu “kalender”
dengan bentuk matriks, merupakan informasi penting
sebagai dasar pengembangan rencana program. Kegiatan
tahunan yang di alami petani cabe, di gambarkan dalam
siklus kalender musiman.
66. Kalender harian (daily routin)
Kalender harian mirip dengan kalender musiman tapi
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di dasarkan pada perubahan analisis dan monitoring
dalam pola harian katimbang bulanan atau musiman. Hal
tersebut sangat bermanfaat dalam rangka memahami
kunci persoalan dalam tugas harian, juga jika ada masalah
– masalah baru yang muncul dan untuk assessment secara
kuantitatif akan tenaga kerja, input, dari kegiatan harian.
Mengetahui kegiatan masyarakat dalam kehidupan sehari
– harinya.
77. Diagram venn
Diagram venn merupakan teknik untuk melihat
hubungan masyarakat dengan lembaga yang terdapat
di desa. Diagram venn memfasilitasi diskusi – diskusi
masyarakat untuk mengidentifikasi pihak pihak yang
ada di desa, serta menganalisa dan mengkaji perannya,
kepentingannya untuk masyarakat, dan manfaat untuk
masyarakat.
Diagram venn bisa sangat umum atau topikal,
mengenai lembaga- lembaga tertentu saja, misalnya yang
kegiatannya berhubungan dengan pertanian/ komunitas
petani.
88. Diagram alur
Merupakan teknik untuk menggambarkan arus dan
hubungan di antara semua pihak dan komoditas yang
terlibat dalam suatu masyarakat, dan dapat digunakan
untuk menganalisa alur penyebaran keyakinan dan tata
nilai keagamaan dalam masyarakat.
99. Wawancara semi terstruktur
Merupakan suatu teknik yang berfungsi sebagai alat
bantu setiap teknik PRA. Wawancara semi terstruktur
adalah alat penggalian informasi berupa tanya jawab yang
sistematis tentang pokok-pokok tertentu. Wawancara ini
bersifat semi terbuka, artinya jawaban tidak ditentukan
terlebih dahulu, pembicaraan lebih santai.
110. Analisis Pohon Masalah dan Harapan
Teknik analisa pohon masalah merupakan teknik
yang dipergunakan untuk menganalisa permasalahan
yang menjadi problem yang telah diidentifikasi dengan
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teknik-teknik sebelumnya. Teknik analisa pohon masalah
ini dipergunakan untuk menganalisa bersama-sama
masyarakat tentang akar masalah, dari masalah-masalah
yang ada. Dengan teknik ini juga dapat digunakan
untuk menelusuri penyebab terjadinya masalah-masalah
tersebut, sekaligus bagaimana disusun pohon harapan
setelah analisa pohon masalah telah disusun secara baik.

Langkah – langkah pengorganisasian masyarakat
Secara umum dan sederhana, tahapan proses yang
sekaligus menjadi langkah-langkah pengorganisasian
masyarakat dapat diuraikan sebagai berikut (contoh petani
cabe):
1. Memulai pendekatan dengan petani cabe.
Mulai pendekatan dengan petani cabe dengan
cara menentukan persiapan matang sebelum terjun
ke lapangan, karena itu hal penting yang harus kita
persiapkan. Peneliti awali dengan sebuah pemetaan
informasi mengenai komunitas cabe, kondisi sosio
demografisnya, katrekteristik masyarakatnya, nilai dan
norma yang dianut, adat istiadat yang berlaku serta isu-isu
yang akan diangkat dan di tangani bersama petani cabe
tersebut. Pendekatan dilakukan dengan cara berbaur atau
berintegrasi menyatu dengan komunitas.
22. Riset partisipatoris
Tahap ini merupakan kegiatan riset di mana peneliti
menggali akar persoalan yang akan diangkat dalam
komunitas, peneliti juga terlibat dalam hal ini. Peneliti
menemukan beberapa masalah yang kemudian bersama
anggota melakukan upaya mencari jalan keluar tentang
masalah yang terjadi pada petani cabe dengan cara
diskusi bersama.
33. Memfasilitasi proses
Salah satu fungsi paling pokok pengorganisir, maupun
yang berasal dari masyarakat setempat ataupun
yang berasal dari luar yaitu memfasilitasi masyarakat.
Memfasilitasi di sini tidak hanya dalam proses- proses
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44.

55.

66.

77.

pelatihan atau pertemuan saja, seorang fasilitator adalah
seorang yang memahami peran-peran yang dijalankan
di masyarakat. Seperti halnya melakukan FGD selain
peneliti memfasilitasi juga terlibat di dalamnya.
Merancang strategi
Merancang dan merumuskan strategi dalam
pengorganisasian masyarakat benar-benar di arahkan
dan mencapai perubahan sosial yang lebih besar di
tengah masyarakat dengan cara, menganalisis keadaan
yang terjadi di Desa pada petani cabe, merumuskan yang
diinginan oleh masyarakat, mengukur kemampuan yang di
miliki oleh masyarakat, selanjutnya dengan merumuskan
tindakan dan upaya yang tepat.
Menggerakkan aksi
Setelah merumuskan dan merancang isu-isu
tersebut, langkah selanjutnya yaitu melakukan aksi
bersama petani cabe dengan isu yang telah di rancang
tersebut.
Menggerakkan aksi bersama petani cabe
yang memungkinkan keterlibatan masyarakat dalam
menyelesaikan masalah. Bagaimana kita mengetahui
masalah dengan melakukan aksi melalui diskusi yang
terarah bersama petani cabe (Focus Group Discussion).
Melakukan dan bertindak bersama masyarakat dalam
kelompok kecil dan mereka yang menentukan arah yang
akan di lakukan.
Menata Organisasi dan Keberlangsungannya
Mengorganisir masyarakat juga berarti membangun
dan mengembangkan suatu organisasi yang didirikan,
dikelola dan dikendalikan oleh masyarakat. Dalam
pengertian ini membangun organisasi masyarakat juga
berarti membangun dan mengembangkan suatu struktur
dan mekanisme yang menjadikan mereka pada akhirnya
sebagai pelaku utama. Bahkan sebenarnya struktur itu
harus dibentuk oleh masyarakat sendiri.
Membangun sistem pendukung
Berbagai jenis peran dan taraf kemampuan yang
biasanya dibutuhkan pendukung dari luar yaitu
penyediaan berbagai bahan-bahan dan media kreatif
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untuk pendidikan dan pelatihan, melakukan pendidikan
dan pelatihan warga setempat, seperti dengan membuat
pupuk organik, sebagai dasaran sebelum cabe disemaikan
dalan guludan tanah tersebut.
Pendampingan merupakan kegiatan yang diyakini mampu
mendorong terjadinya pemberdayaan fakir miskin secara
optimal. Salah satu strategi yang tidak umum dipakai dalam
proses pemberdayaan masyarakat adalah pendampingan.
Perlunya pendampingan dilatarbelakangi oleh adanya
kesenjangan pemahaman diantara pihak yang memberikan
bantuan dengan sasaran penerima bantuan. Kesenjangan
dapat disebabkan oleh berbagai perbedaan dan keterbatasan
kondisi sosial, budaya dan ekonomi. Dalam melaksanakan
tugasnya, para pendamping memposisikan dirinya sebagai
perencana, pembimbing, pemberi informasi, motivator,
penghubung, fasilitator, dan sekaligus evaluator. Kegiatan
pemberdayaan dapat dilakukan melalui pendampingan sosial.
terdapat 5 (lima) kegiatan penting yang dapat dilakukan
dalam melakukan pendampingan sosial, yaitu:
1. Motivasi
Masyarakat khususnya keluarga miskin perlu didorong
untuk membentuk kelompok untuk mempermudah
dalam hal pengorganisasian dan melaksanakan kegiatan
pengembangan masyarakat. Kemudian memotivasi
mereka agar dapat terlibat dalam kegiatan pemberdayaan
yang nantinya dapat meningkatkan pendapatan mereka
dengan menggunakan kemampuan dan sumber daya
yang mereka miliki.
22. Peningkatan Kesadaran dan Pelatihan Kemampuan
Membantu masyarakat miskin untuk menciptakan
sumber penghidupan mereka sendiri dan membantu
meningkatkan keterampilan dan keahlian mereka sendiri
melalui pendidikan dasar, pemasyarakatan imunisasi dan
sanitasi, sedangkan untuk masalah keterampilan bisa
dikembangkan melalui cara-cara partisipatif. Sementara
pengetahuan lokal yang dimiliki masyarakat melalui
pengalaman mereka dapat dikombinasikan dengan
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pengetahuan yang dari luar.
33. Manajemen Diri
Pada tahap awal, pendamping membantu mereka
untuk mengembangkan sebuah sistem. Kemudian
memberikan
wewenang
kepada
mereka
untuk
melaksanakan dan mengatur sistem tersebut, dimana
setiap kelompok harus mampu memilih atau memiliki
pemimpin yang nantinya dapat mengatur kegiatan mereka
sendiri seperti melaksanakan pertemuan- pertemuan atau
melakukan pencatatan dan pelaporan.
44. Mobilisasi Sumber
Pengembangan sistem penghimpunan, pengalokasian,
dan penggunaan sumber-sumber ini perlu dilakukan
secara cermat sehingga semua anggota masyarakat
memiliki kesempatan yang sama dan hal ini dapat
menjamin kepemilikan
dan
pengelolaan
secara
berkelanjutan. Ini didasari oleh pandangan bahwa
setiap orang memiliki sumber daya yang dapat diberikan
dan jika sumber-sumber ini dihimpun, maka
nantinya akan dapat meningkatkan kehidupan sosial
ekonomi masyarakat secara substansial.
55. Pembangunan dan pengembangan jaringan
Pengorganisasian
kelompok-kelompok
swadaya
masyarakat perlu disertai dengan peningkatan kemampuan
para anggotanya membangun dan mempertahankan
jaringan dengan berbagai sistem sosial disekitarnya.
Jaringan ini sangat penting dalam menyediakan dan
mengembangkan berbagai akses terhadap sumber dan
kesempatan bagi peningkatan keberdayaan masyarakat
miskin.
22. Tujuan PAR
Setiap kegiatan PAR bertujuan :
a. Untuk membangun kesadaran masyarakat atau
memberdayakan masyarakat aras bawah melalui
pendidikan kritis, pembelajaran orang dewasa, dialog
publik, dll
b. Untuk merubah cara pandang tentang penelitian dengan
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27

menjadikan penelitian sebuah proses partisipasi
c. Untuk menggeser padarigma: masyarakat sebagi Objek à
Subjek penelitian
d. Untuk membawa perubahan (transformation)nilai sosial
di masyarakat
33. Prinsip-Prinsip PAR
a. Partisipasi. Prinsip ini mengharuskan PAR dilaksanakan
separtisipatif mungkin, melibatkan siapa saja yang
berkepentingan dengan situasi yang sedang diteliti dan
perubahan kondisi yang lebih baik. Dengan prinsip ini,
PAR dilakukan bersama di antara warga masyarakat
melalui proses berbagi dan belajar bersama, untuk
memperjelas dan memahami kondisi dan permasalahan
mereka sendiri. Prinsip ini juga menuntut penghargaan
pada setiap perbedaan yang melatarbelakangi warga
saat terlibat dalam PAR, termasuk penghargaan pada
kesetaraan jender (terlebih jika dalam suatu komunitas
warga perempuan belum memperoleh kesempatan
yang setara dengan laki-laki untuk berpartisipasi sosial).
Berbeda dengan riset konvensional, tim peneliti dalam
PAR bertindak sebagai fasilitator terjadinya proses riset
yang partisipatif di antara warga, bukan tim peneliti yang
meneliti kondisi komunitas dari luar sebagai pihak asing.
b. Orientasi Aksi. Prinsip ini menuntut seluruh kegiatan
dalam PAR harus mengarahkan masyarakat warga untuk
melakukan aksi-aksi transformatif yang mengubah kondisi
sosial mereka agar menjadi semakin baik. Oleh karena itu,
PAR harus memuat agenda aksi perubahan yang jelas,
terjadwal, dan konkret.
c. Triangulasi. PAR harus dilakukan dengan menggunakan
berbagai sudut pandang, metode, alat kerja yang berbeda
untuk memahami situasi yang sama, agar pemahaman tim
peneliti bersama warga terhadap situasi tersebut semakin
lengkap dan sesuai dengan fakta. Setiap informasi yang
diperoleh harus diperiksa ulang lintas kelompok warga/
elemen masyarakat (crosscheck). Prinsip ini menuntut
PAR mengandalkan data-data primer yang dikumpulkan
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sendiri oleh peneliti bersama warga di lapangan.
Sedangkan data-data sekunder (riset lain, kepustakaan,
statistik formal) dimanfaatkan sebagai pembanding.
d. Luwes atau Fleksibel. Meskipun PAR dilakukan dengan
perencanaan sangat matang dan pelaksanaan yang
cermat atau hati-hati, peneliti bersama warga harus
tetap bersikap luwes menghadapi perubahan situasi yang
mendadak, agar mampu menyesuaikan rencana semula
dengan perubahan tersebut. Bukan situasinya yang
dipaksa sesuai dengan desain riset, melainkan desain
riset yang menyesuaikan diri dengan perubahan situasi.
44. OUTPUT/ LUARAN
Program pengabdian kepada masyarakat haruslah
memperoleh produk yang bisa langsung dimiliki baik yang
sifatnya untuk pengabdi, masyarakat, maupun perguruan
tinggi. Keluaran dari program pengabdian berbasis Participatory
Action Research (PAR) tersebut setidaknya berupa: Laporan
akademik, Dokumentasi kegiatan dari program pengabdian
atau produk atau jasa dilokasi pengabdian.
55. OUTCOME/ MANFAAT
Program pengabdian kepada masyarakat IAIN Parepare
berorientasi terhadap hasil. Outcome adalah berfungsinya
output atau dalam kata lain terdapat pengaruh tidak hanya
untuk pengabdi semata namun juga berpengaruh selain dari
penerima manfaat langsung di lapangan. Olehnya itu, secara
sistematis, outcome merupakan lanjutan terencana dari
output dalam satu struktur projek yang sama. Outcome dari
program pengabdian tersebut setidaknya berupa: Publikasi
ilmiah kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang
dilaksanakan oleh IAIN Parepare, Hak Kekayaan Intelektual
(HKI) oleh dosen IAIN Parepare, Knowledge sharing
pengabdian kepada masyarakat dikalangan perguruan tinggi,
Terjalinnya mitra kerja sama antara stakeholders yang ada
dalam masyarakat dengan IAIN Parepare untuk mendukung
model baru University Community Engagement.
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BB. Asset Based Community Development (ABCD)
1.	 Perbandingan antara Pendekatan Berbasis Kebutuhan
dan Berbasis Aset
Pendekatan berbasis aset merupakan gabungan antara
metode bertindak dan cara berpikir tentang pembangunan.
Pendekatan ini merupakan pergeseran dari pandangan
tentang pembangunan yang berlaku saat ini. Alih-alih
melihat negara-negara berkembang sebagai masalah yang
perlu diatasi kemudian memulai proses interaksi dengan
analisis pohon masalah, pendekatan berbasis aset berfokus
pada sejarah keberhasilan yang telah dicapai; menemukan
dan mengenali para pembaru atau orang-orang yang telah
sukses dan menghargai potensi melakukan mobilisasi serta
mengaitkan kekuatan dan aset yang ada. Menurut pandangan
pendekatan berbasis aset, perubahan bisa dilakukan dengan
melihat keadaan secara positif. Daripada berfokus pada yang
tidak bekerja serta masalah, lebih baik kita berfokus pada
melihat apa yang sudah bekyerja dengan baik. Dengan begitu,
kita akan menemukan bahwa kita sudah meiliki kompetensi
yang yang dibutuhkan untuk mengelola proses perubahan.
Secara sederhana, pendekatan kebutuhan diartikan sebagai
pendekatan untuk mengisi kekurangan atau pendekatan
defisit. Ketika kekurangan tersebut sudah ditemukan, maka
harus ada seseorang yang memperbaikinya. Diasumsikan
bahwa sumber daya untuk memperbaiki kekurangan
tersebut tidak tersedia, sehingga seorang aktor atau manajer
perubahan harus merencanakan bagaimana memperbaiki
kekurangn tersebut.
Pendekatan aset bila diartikan secara sederhana adalah
pendekatan ‟merawat‟. Kita bisa menganalogikan organisasi
dengan tanaman. Tanaman memiliki kemampuan untuk
tumbuh dengan adanya berbagai faktor yang mendukung,
seperti cahaya, air dan gizi. Hal ini serupa dengan organisasi.
Organisasi memiliki kemampuan untuk tumbuh karena
ada faktor-faktor yang mendukung pertumbuhannya. Bila
organisasi tidak berhasil tumbuh, itu artinya tidak ada faktor
yang mendukung. Seorang aktor atau manajer perubahan
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harus mengasumsikan bahwa terdapat potensi tumbuh pada
suatu organisasi. Agar organisasi tersebut tumbuh, maka
dibutuhkan faktor pendukung dan kondisi yang tepat. Maka,
peran aktor atau manajer perubahan di sini mirip seperti
petani yang merawat potensi alamiah yang telah ada dalam
organisasi.
Pendekatan berbasis aset ini ditemukan oleh dua peneliti
Amerika, yaitu John McKnight dan Jody Kretzmann. Keduanya
melakukan penelitian mengenai karakteristik inisatif
komunitas. Kemudian terciptalah sebuah pendekatan untuk
memajukan kesejahteraan komunitas. Pendekatan tersebut
disebut Pendekatan Berbasis Aset (Asset-Based Community
Development/ABCD). Pada awalnya, pendekatan ini dijadikan
sebagai pendekatan alternatif atas pembangunan yang menurut
mereka ”berbasis kebutuhan”. Mereka menggambarkan
perbedaan antara pendekatan berbasis kebutuhan dengan
pendekatan berbasis aset dalam mengatasi kemiskinan.
Pendekatan berbasis kebutuhan berfokus pada kebutuhan
komunitas, kekurangan dan masalah. Fokus ini menimbulkan
gambaran negatif atau ”peta masalah” komunitas. Pada
dasarnya, gambaran negatif ini hanya menunjukkan separuh
bagian dari kondisi komunitas tersebut. Masih ada separuhnya
lagi yang merupakan gambaran positif. Namun, gambaran
negatif ini seringkali dijadikan sebagai gambaran yang utuh,
tanpa mempedulikan adanya gambaran positif. Hal ini sama
saja dengan pandangan terhadap gelas yang terisi setengah.
Bagaimana cara pandang kita? Apakah kira akan mengatakan
gelas tersebut setengah kosong atau setengah penuh?
Seorang peneliti yang bernama David Cooperrider
melakukan penelitian tentang bagaimana organisasi
berkembang. Ia berpendapat bahwa pendekatan berbasis
kebutuhan tidak efektif untuk membawa kemajuan organisasi.
Ia menemukan bahwa ketika orang melihat kembali prestasi
mereka, lalu menggunakannya sebagai landasan untuk
bergerak maju, maka pengurus organisasi akan lebih mampu
dan lebih berkomitmen untuk mencapai perubahan yang
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mereka inginkan. David Cooperrider menyebut pendekatan
ini sebagai Appreciative Inquiry. Ia menyimpulkan bahwa cara
terbaik agar organisasi maju dan berkembang adalah dengan
menyelidiki capaian terbaik sejauh ini.
22. Keterbatasan Pendekatan Berbasis Kebutuhan yang
Tradisional
Dalam melangsungkan perubahan, terkadang ditemui
berbagai kekuatan yang menghambatnya. Saat perubahan
dilaksanakan melalui pendekatan kebutuhan, maka kekuatan
yang menghambat ini akan menemukan alasan untuk
mempertahankan posisinya yang bermakna bahwa perubahan
itu tidak baik. Berikut ini adalah beberapa respon yang sering
muncul terhadap perubahan dengan pendekatan berbasis
masalah, yang menunjukkan alasan mengapa para pelaksana
pembangunan sering tidak berhasil membangkitkan partisipasi
komunitas dan kemauan untuk berubah.
a. Perubahan dilakukan atas dasar pemimpin yang berusaha
meyakinkan orang lain bahwa perubahan dibutuhkan.
Jadi perubahan tergantung pada bagaimana hal tersebut
bisa „dijual‟ kepada pada mereka yang perlu perubahan.
b. Perubahan terjadi secara bertahap dengan urutan yang
ditentukan oleh aktor perubahan dan para pemimpin,
alih-alih perubahan dilakukan secara menyeluruh dengan
waktu yang cepat dan dilakukan oleh komunitas itu
sendiri.
c. Perubahan dilihat sebagai gangguan terhadap kerja-kerja
rutin, atau minimal sebagai beban tambahan dalam hidup
yang sudah penuh kesibukan.
d. Penerapan terhambat ketika orang-orang lupa apa yang
harusnya mereka lakukan.
e. Proses perubahan tidak bisa berlanjut setelah intervensi
program.
f. Ada sikap sinis yang kuat terhadap perubahan di kalangan
pemimpin tradisional dan kadang dalam komunitas sendiri
merasa telah “membuang waktu‟ dalam intervensi dari
luar sebelumnya.
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Bila perubahan dilakukan dengan menggunakan pendekatan
aset, maka kekuatan yang menghambat perubahan akan
berkurang legitimasinya, sehingga alasan untuk membatalkan
perubahan makin menyempit. Dibawah ini adalah tabel yang
menjelaskan tentang oerbedan pendekatan berbasis masalah
dengan pendekatan berbasis aset (pendekatan apresiatif).
Tabel 1
Perbedaan Pendekatan Berbasis
Pendekatan Apresiatif
Pendekatan Berbasis
Masalah

Masalah

dengan

Pendekatan Apresiatif

Identifikasi masalah
dan kebutuhan

Menggali prestasi di masa lalu
dan mereka yang melakukan
hal-hal terbaik saat ini

Fokus pada apa yang
salah

Fokus pada apa yang terbaik
hingga sekarang

Analisis akar masalah

Analisis kekuatan dan aset
yang ada saat ini

Analisis solusi yang
memungkinkan untuk
diambil
Mengharapkan
anggota bekerja sama
Rancangan cenderung
mekanistik
Dirancang untuk
dijalankan bersama
komunitas

Menetapkan tujuan
yang ingin dicapai
bersama
Mengajak anggota menjadi
pencipta masa depan
bersama
Rancangan cenderung
transformatif dan terbuka untuk
berbagai cara yang mungkin
dilakukan
Memberdayakan
komunitas untuk
melakukannya sendiri
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Pendekatan Berbasis
Masalah
Cenderung
menyebabkan stres

Pendekatan Apresiatif
Membangkitkan banyak energi
positif, harapan dan inspirasi

Tergantung pada
tenaga ahli

Berorientasi pada tindakan
yang dipimpin komunitas

Proses terstruktur
dalam kerangka waktu
penyelesaian yang
terbatas

Fleksibel, terbuka, dan tidak
dibatasi waktu

Melalui perubahan berbasis aset, komunitas akan melihat
kenyataan yang ada yang kemudian akan menimbulkan
perubahan dengan cara yang berbeda. Perubahan dilakukan
atas dasar apa yang diinginkan komunitas tersebut sehingga
mereka akan menemukan cara yang inovatif dan kreatif untuk
mewujudkan visi mereka.
Pendekatan apresiatif mengandung elemen kunci seperti
berikut:
1. Fokus pada mengamati sukses di masa lampau.
2. Setiap orang memutuskan apa yang diinginkan.
3. Menemukan dan mengenali aset yang tersedia secara
komprehensif dan partisipatif.
4. Mengapresiasi aset yang paling bermanfaat saat itu.
5. Rencana aksi didasarkan pada mobilisasi aset yang ada
semaksimal mungkin.
6. Membebaskan energi dan kewenangan setiap aktor untuk
bertindak dengan ragam cara.
7. Saling berkontribusi dan bertanggung jawab untuk
mencapai sukses.
Komunitas dapat berperan dengan porsi yang besar pada
pendekatan apresiatif. Peran tersebut dilakukan dengan cara:
1. Menggali dan memobilisasi kapasitas dan aset yang
mereka miliki.
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2. Menguatkan kemampuan sendiri untuk mengelola proses
perubahan dengan memodifikasi dan memperbaiki
struktur organisasi yang ada.
3. Mendorong mereka yang menginginkan perubahan untuk
menyatakan perubahan apa yang mereka inginkan dan
memahami bagaimana mereka bisa mencapainya.
Pemahaman kita tentang kemitraan dapat terevitalisasi
dengan konsep pendekatan berbasis aset ini. Fokus dari
pendekatan ini adalah membantu mitra untuk menemukan
dan mengenali kekuatan mereka, atau apa yang bisa mereka
berikan untuk emmbantu kemitraan. Dengan pendekatan ini,
kita juga bisa lebih memahami berbagai pernyataan tentang
arah dan efektivitas bantuan pembangunan.
Tidak sulit untuk memulai menerapkan pendekatan
apreasiatif ini. Bila diberikan kesempatan, mayoritas
komunitas dan organisasi dapat menemukan berbagai contoh
di mana mereka menggunakan apa yang mereka miliki untuk
mencapai apa yang mereka inginkan di masa depan. Banyak
orang bisa melihat masa lampau dan menemukan strategistrategi yang pernah membantu mereka untuk mengatasi
kesulitan dalam kehidupan sehari-hari atau kesulitan dalam
organisasi. Kebanyakan dari kita juga bisa menemukan
orang yang kita kenal yang sedang mengatasi masalah dan
menemukan solusi yang bisa diterapkan secara umum.
33. Tiga Elemen Kunci
Dalam pendekatan berbasis aset, ada berbagai macam
metode yang diperlukan. Keseluruhan metode tersebut
memiliki langkah dan proses pilihan yang berbeda. Tidak ada
patokan proses mana yang harus dilakukan terlebih dahulu
karena proses tersebut disesuaikan dengan kebutuhan.
Meskipun begitu, secara umum semua metode pendekatan
berbasis aset memiliki tiga proses kunci, yakni:
aa. Energi Masa Lampau
Dalam elemen ini, kita menengok kembali masa lampau
dan menemukan apa yang telah membuat individu,
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kelompok atau organisasi sukses. Elemen ini digambatkan
seperti melihat ke masa lalu untuk menemukan apa yang
memberi “kehidupan‟, membuat masyarakat bangga
dan apa strategi yang digunakan untuk mencapai hasil
sukses tersebut. Ingatan-ingatan dan cerita-cerita ini
menunjukkan kekuatan dan kreativitas mereka dalam
menghadapi tantangan sejarah.
bb. Daya Tarik Masa Depan
Pada tahap ini, dibuat visi yang ingin dicapai pada
masa depan disertai dengan komitmen dalam sebuah
kelompok. Visi ini harus dibuat dan disepakati bersama
karena visi ini menggambarkan kesuksesan seperti apa
yang ingin mereka capai di masa depan. Agar visi tersebut
tercapai, maka dibutuhkam komitmen yang kuat di dalam
diri setiap anggota kelompok. Mengingatkan anggota
kelompok akan visi yang ingin dicapai adalah cara efektif
untuk meningkatkan komitmen.
cc. Persuasi Masa Kini
Pada proses ini, dilakukan suatu kegiatan yang bernama
pemetaan aset. Pemetaan aset ini merupakan gambaran
yang sangat persuasif tentang apa yang bisa dicapai dan
bisa dimulai secepatnya. Pemetaan aset adalah proses
belajar menghitung dan menghargai –untuk menata dan
memberi makna pada aset yang sudah dimiliki kelompok,
baik sumber daya produktif milik sendiri, maupun yang
didapat dari pihak eksternal. Melalui proses ini, kita bisa
mengubah pandangan kita saat ini yang tadinya ‟defisit‟
menjadi ‟surplus‟. Proses ini menjadi dasar kemitraan
yang sesungguhnya antara kelompok lokal dengan
lembaga pendukung dari luar, termasuk pemerintah.
Seperti yang telah disebutkan di atas, tidak ada patokan
proses kunci mana yang harus ditekankan atau dilakukan
terlebih dahulu. Semua proses itu dilakukan tergantung dari
situasi dan karakter tugasnya. Dalam kegiatan pemberdayaan
masyarakat, proses persuasi masa kini sangat ditekankan
karena akan membantu masyarakat untuk fokus pada
potensi dan darimana mereka bisa memulainya berdasarkan
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ketersedian aset dan potensi yang mereka miliki. Dalam sektor
proyek, penekanan terjadi pada energi sukses masa lampau
karena akan membuat mereka fokus pada menemukan harga
diri dan menumbuhkan keyakinan bahwa mereka memiliki
energ positif untuk mengatasi tantangan baru.
44. Mengapa Menekankan Pesan Negatif
Pendekatan berbasis kebutuhan lebih cocok diterapkan
pada permasalahan yang mudah atau permasalahan darurat
kemanusiaan. Mencari akar masalah dan menjadikannya
sebagai basis rancangan perubahan adalah dasar dari
pendekatan berbasis kebutuhan. Pendekatan ini lebih cocok
diterapkan pada bidang yang memperbaiki sesuatu, seperti
bidang teknik misalnya.
Pendekatan apresiatif tidak menyangkal adanya masalah.
Pada keadaan tertentu, kita juga perlu untuk melihat masalah
agar mengetahui apa yang menjadi penghambat terwujudnya
visi. Namun, yang ditekankan adalah bagaimana cara pandang
kita yang tidak berfokus pada masalah, melainkan berfokus
pada kekuatan yang ada sebagai basis untuk merancang
perubahan. Pendekatan berbasis aset ini adlaah cara yang
lebih efektif untuk mengajak seluruh organisasi dan komunitas
agar bersama-sama menjalani proses perubahan.
Bila pendekatan berbasis kebutuhan atau masalah lebih
cocok di bidang teknik, maka pendekatan berbasis aset lebih
cocok diterapkan dalam bidang sosial, politik dan ekonomi.
Pendekatan berbasis masalah memang cocok untuk dijadikan
rancangan dan evaluasi program, namun kurang cocok
untuk program yang membutuhkan perubahan perilaku
dan perbaikan layanan. Dalam bidang sosial, politik dan
ekonomi tipikal permasalahan yang timbul lebih kompleks
karena melibatkan banyak aktor dan terdiri dari banyak
problem, solusi yang mudah tidak pernah ditemukan. Maka,
pendekatan aset lebih cocok digunakan karena problemnya
yang lebih rumit dan terdapat banyak jalan untuk memulai
perubahan.
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Menurut Marty Seligman, seorang penemu Psikologi Positif,
seseorang yang fokus pada hal-hal positif berpeluang besar
akan tumbuh menjadi lebih kuat dan lebih baik. Sekarang kita
ibaratkan sisi negatif sebagai bertahan hidup dan sisi positif
sebagai berkembang. Pada bertahan hidup, fokus utama
adalah bagaimana hidup kita menjadi aman dan terhindar
dari hal-hal yang dapat menyebabkan kematian. Sedangkan
pada berkembang, fokus utamanya adalah melebarkan
batas (berkembang) dan tumbuh menjadi lebih sehat. Tentu
saja, berkembang sudah mencakup bertahan hidup karena
berkembang dan tumbuh lebih sehat juga termasuk upaya
untuk menghindari hal-hal yang menyebabkan kematian.
Jika analogi tersebut dimasukkan ke dalam konteks
organisasi, maka lembaga tradisional maupun organisasiorganisasi di pedesaan memiliki insting untuk bertahan hidup
yang lebih kuat. Pemimpin desa dihormati masyarakatnya
karena mereka tahu cara melestarikan budaya dan tradisi.
Bila terdapat keinginan untuk berubah, maka mereka harus
sungguh- sungguh memahami ara baru memahami hidup
mereka serta belajar menjadi lebih positif tentang perubahan
menuju masa depan. Mereka harus lebih mempelajari halhal apa saja yang membuat mereka berkembang daripada
mempelajari hal-hal yang membuat mereka aman. Mereka
juga harus menyadari apa yang bisa mereka gunakan untuk
berkembang, dibanding mengkhawatirkan kegagalan. Fokus
mereka harus berpindah dari mempertahankan budaya
(melihat ke belakang) ke transisi budaya mereka (melihat ke
depan).
55. Bagaimana Menghadapi Ketidakadilan dan Masalah
Sosial?
Terkadang, pendekatan berbasis aset ini dikritik karena
tidak menentang ketidakadilan sosial atau kelemahan dasar
manusia. Namun bila dilihat dari sejarahnya, pendekaran
aset ini lahir sebagai pendekatan alternatif karena kegagalan
pendekatan konvensional. Titik awal pendekatan berbasis
aset adalah kebutuhan akan terjadinya perubahan. Maka,
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pendekatan berbasis aset ini sering digunakan untuk
menghadapi permasalahan sosialyang paling berat dengan
target berupa orang-orang yang paling terbelakang. Maka,
dapat dilihat pendekatan berbasis aset digunakan untuk
menghadapi ketidakadilan dan masalah sosial.
Dibawah ini adalah poin-poin yang menggambarkan
penerapan pendekatan berbasis aset untuk menghadapi
masalah sosial dan struktural yang menghambat keadilan dan
kesetaraan.
a. Melebarkan pemahaman realitas pada suatu komunitas
sehingga terbuka pada alternati lain.
b. Menciptakan aliansi dan relasi kekuatan dan pengaruh
baru.
c. Fokus pada kekuasaan untuk, kekuasaan bersama dan
kekuasaan di dalam, daripada kekuasaan atas (orang/
kelompok lain).
d. Mengubah pola pikir tentang terjadinya perubahan yang
sebenarnya disebabkan oleh kekuatan dari dalam (bukan
dari tekanan luar).
e. Tidak menyangkal realitas dan memilih untuk membuat
hidup realitas tersebut.
66. Berpikir dengan Memori dan Imajinasi
Semua manusia memiliki pilihan untuk melihat realitas dari
sisi negatif atau sisi positif. Jika kita telaah, ada dua jenis
cara berpikir yang dimiliki manusia, yakni pemikiran analistis
dan pemikiran kreatif. Pemikiran analistis cenderung melihat
sesuatu dari sisi negatif karena fokus pada masalah atau
hambatan yang terjadi. Sedangkan pemikiran kreatif lebih
condong pada bagaimana kita melihat adanya potensi dalam
suatu permasalahan. Cara berpikir kreatif membangkitkan
memori dan imajinasi untuk membuat berbagai masalah
menjadi kemungkinan-kemungkinan pada masa depan. Peran
memori adalah mengingat apa yang sudah dicapai dan peran
imajinasi adalah membayangkan apa yang mungkin terjadi
pada masa depan.
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Pendekatan berbasis aset menggunakan cara berpikir
kreatif dan imajinatif. Melalui memori pencapaian-pencapaian
yang sudah dilakukan, dapat membantu komunitas untuk
menentukan keberhasilan seperti apa yang ingin dicapai. Masa
lalu bisa dijadikan patokan untuk awal perubahan di masa
depan. Komunitas dapat mengenali pencapaian-pencapaian
berharga di masa lalunya kemudian membentuk semagat dan
antusiasme perubahan di masa depan.
Perlu dipahami bahwa menggali masa lalu bukan
bermaksud untuk menceritakan ulang sejarah. Maka,
diperlukan upaya penafsiran ulang kejadian pada masa lalu
untuk membuat kebijakan yang masuk akal ke depannya
agar bisa menghadapi tantangan yang ada. Proses penafsiran
ulang ini membantu komunitas untuk memahami praktikpraktik tradisional dan pola perilaku yang sudah tidak relevan
lagi. Pada akhirnya, proses ini menciptakan perumusan ulang
kearifan kolektif. Proses ini mirp dengan proses membalik
tanah untuk menanam tanaman baru, yakni arah kebijakan
yang bisa mengatasi tantangan atau hambatan.
77. Inklusif Gender dan Sosial
Pendekatan berbasis aset sangat mendukung kesetaraan
gender. Pendekatan ini memiliki asumsi bahwa semua
orang memiliki sesuatu yang bisa dikontribusikan untuk
komunitasnya. Komunitas akan menjadi lebih kuat dan
berdaya ketika kontribusi dan seluruh potensi setiap orang
diapresiasi. Maka, kegiatan seperti menemukan dan
mengenali serta memobilisasi kapasitas, keterampilan dan
kompetensi yang dimiliki perempuan, baik individu ataupun
kelompok, adalah bagian dari pendekatan berbasis aset.
Fakta bahwa perempuan mampu berkontribusi dalam sosial,
politik dan ekonomi adalah sebuah ha; yang memberdayakan
semua pihak, tidak hanya perempuan tetapi juga laki-laki.
Saat perempuan bisa berkontribusi pada ekonomi keluarga
atau komunitas, maka semua pihak akan untung.
Sebuah fakta mengatakan bahwa kekerasan dalam
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rumah tangga berkurang saat potensi perempuan diakui
dan dibebaskan, seperti dalam mengambil keputusan dan
kepemimpinan di ruang publik. Saat hal tersebut dilakukan,
maka perempuan akan lebih dihormati dan diperlakukan
dengan setara.
Dalam upaya berkontribusi pada komunitas mengharuskan
kita untuk memastikan kelompok yang terpinggirkan secara
sosial juga turut berpartisipasi. Kelompok yang terpinggirkan
ini bukan hanya bisa memahami kebutuhan perubahan
yang ada, tetapi mereka juga sangat ingin berkontribusi jika
diberikan kesempatan berpartisipasi.
Contoh dari kelompok ini adalah penyandang disabilitas.
Jika kita hanya berfokus pada permasalahan (kelemahan)
mereka, maka tidak akan muncul potensi mereka yang
sebenarnya. Maka, penyandang disabilitas juga harus diberi
hak untuk menemukan dan mengenali potensi mereka
sehingga mereka bisa ikut berkontribusi dengan potensi
mereka tersebut. Fokus yang harus dilihat pada penyandang
disabilitas bukan kekurangannya, melainkan kemampuan
mereka yang berbeda (different abilities atau diffabilities).
88. Peran Fasilitas Organisasi dan Pemerintah
Terdapat anggapan yang menyatakan bahwa pendekatan
berbasis aset adalah penciptaan ulang dari sesuatu yang
disebut ‟kemandirian‟ (self- sufiency). Anggapan tersebut
tidak tepat. Pendekatan berbasis aset memang membangun
hubungan yang baik dan kuat antara rakyat dengan pemerintah.
Meskipun pendekatan ini mengacu pada pembangunan yang
dipimpin oleh rakyat, tidak tertutup kemungkinan adanya
dukungan dari luar. Hal ini dibuktikan dengan dorongan untuk
rakyat agar menyadari dan menggunakan potensi aset yang
disediakan oleh pemerintah. Maka, baik pemerintah maupun
rakyatnya saling berkontribusi untuk mewujudkan visi masa
depan.
Pada tahap pra kondisi sebagai mitra, dukungan dari
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luar baik pemerintah maupun OMS yang bekerja sama
dengan masyarakat adalah untuk memfasilitasi masyarakat
untuk menemukan kapasitas mereka sendiri agar mencapai
perubahan yang penting dalam diri masyarakat. Pada tahapantahapan berikutnya, masyarakat mulai membutuhkan
pengetahuan tambahan dan pemahaman (kemampuan
teknis) untuk mewujudkan visi masa depan. Maka, peran
dukungan dari luar adalah memberikan pengetahuanpengetahuan tersebut kepada masyarakat. Dalam proses ini,
lembaga dari luar dan masyarakat saling belajar mengenai
satu sama lain agar kearifan lokal dapat diaplikaiskan pada
konteks yang spesifik berdasarkan kompetensi profesional.
Jika lembaga dari luar menggunakan pendekatan berbasis
aset, maka akan muncul perbedaan antara pendekatan
manajemen yang tradisional dengan pendekatan berbasis
aset. Seperti yang dijelaskan dalam tabel berikut:
Tabel 2
Perbedaan antara Model Proyek Tradisinal dengan Model
Berbasis Aset
Manajemen Proyek
Tradisional
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Fasilitasi dengan Berbasis
Aset

Fokus pada kebutuhan
mendatang

Fokus pada kelimpahan yang
ada sekarang

Merespon masalah

Dibangun atas peluangpeluang

Menekankan pada
OMS/kontraktor

Menekankan pada
kelembagaan internal

Fokus pada individu

Fokus pada seluruh komunitas

Kekuatan ada pada
mandat OMS/konsultan

Tujuannya adalah masyarakat
yang kompeten

Kekuatan adalah
mandat TA/ORNOP

Kekuatan ada pada relasi
dalam sistem
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Manajemen Proyek
Tradisional

Fasilitasi dengan Berbasis
Aset

Jawabannya adalah
proyek

Masyarakat mencari jawaban
sendiri

Masyarakat adalah klien

Masyarakat adalah warga

Fokus pada advokasi

Fokus pada mencipta bersama

Bertanding (kekuatan
yang ada terbatas)

Meluas dan menciptakan lebih
banyak kekuatan

Fokus pada hambatan
potensial

Fokus pada peluang masa
depan

Dialog internal
(menghargai kritik)

Dialog internal (menghargai
kreativitas)

Memantau apa yang
dilakukan
pelaku proyek
Evaluasi (bagaimana
input proyek
digunakan)

Memantau bagaimana situasi
berubah
Evaluasi bagaimana aset yang
dimiliki digunakan

Perbedaan mendasar antara dua metode dalam mengelola
program pembangunan di atas terletak pada perbedaan
karakter relasi antara agen perubahan dengan masyarakat
yang menjadi objek perubahan. Pada contoh pertama,
agen perubahan mengambil peran seorang manajer yang
punya informasi dan memberikan arahan. Dalam contoh
kedua, hubungan antar kedua pihak bersifat saling belajar
dan komunitas difasilitasi agar menjadi aktor dalam proses
perubahan mereka sendiri.
1.	 OUTPUT/ LUARAN
Program pengabdian kepada masyarakat haruslah
memperoleh produk yang bisa langsung dimiliki baik yang
sifatnya untuk pengabdi, masyarakat, maupun perguruan
tinggi. Keluaran dari program pengabdian berbasis Participatory
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Action Research (PAR) tersebut setidaknya berupa: Laporan
akademik, Dokumentasi kegiatan dari program pengabdian
atau produk atau jasa dilokasi pengabdian.
22. OUTCOME/ MANFAAT
Program pengabdian kepada masyarakat IAIN Parepare
berorientasi terhadap hasil. Outcome adalah berfungsinya
output atau dalam kata lain terdapat pengaruh tidak hanya
untuk pengabdi semata namun juga berpengaruh selain dari
penerima manfaat langsung di lapangan. Olehnya itu, secara
sistematis, outcome merupakan lanjutan terencana dari
output dalam satu struktur projek yang sama. Outcome dari
program pengabdian tersebut setidaknya berupa: Publikasi
ilmiah kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang
dilaksanakan oleh IAIN Parepare, Hak Kekayaan Intelektual
(HKI) oleh dosen IAIN Parepare, Knowledge sharing
pengabdian kepada masyarakat dikalangan perguruan tinggi,
Terjalinnya mitra kerja sama antara stakeholders yang ada
dalam masyarakat dengan IAIN Parepare untuk mendukung
model baru University Community Engagement.
1.	 OUTPUT/ LUARAN
Program pengabdian kepada masyarakat haruslah
memperoleh produk yang bisa langsung dimiliki baik yang
sifatnya untuk pengabdi, masyarakat, maupun perguruan
tinggi. Keluaran dari program pengabdian berbasis ABCD
tersebut setidaknya berupa: Laporan akademik, Dokumentasi
kegiatan dari program pengabdian atau produk atau jasa
dilokasi pengabdian.
44. OUTCOME/ MANFAAT
Program pengabdian kepada masyarakat IAIN Parepare
berorientasi terhadap hasil. Outcome adalah berfungsinya
output atau dalam kata lain terdapat pengaruh tidak hanya
untuk pengabdi semata namun juga berpengaruh selain dari
penerima manfaat langsung di lapangan. Olehnya itu, secara
sistematis, outcome merupakan lanjutan terencana dari
output dalam satu struktur projek yang sama. Outcome dari
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program pengabdian tersebut setidaknya berupa: Publikasi
ilmiah kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang
dilaksanakan oleh IAIN Parepare, Hak Kekayaan Intelektual
(HKI) oleh dosen IAIN Parepare, Knowledge sharing
pengabdian kepada masyarakat dikalangan perguruan tinggi,
Terjalinnya mitra kerja sama antara stakeholders yang ada
dalam masyarakat dengan IAIN Parepare untuk mendukung
model baru University Community Engagement.
CC. Community Based Research (CBR)
1.	 Pendahuluan
Pendekatan Community Based Research (CBR) ini ditandai
oleh prinsip-prinsip kolaboratif, berorientasi pada perubahan,
dan inklusif. Mitra masyarakat dan pakar akademik bekerja
bersama untuk mengembangkan pertanyaan yang responsif
terhadap kebutuhan masyarakat, menentukan metode
pengumpulan data yang tepat, dan mengembangkan strategi
penyebaran pengetahuan yang efektif.
Singkat kata, CBR adalah penelitian bersama masyarakat
untuk mengatasi permasalahan yang dialami masyarakat.
CBR muncul dari berkembangnya koneksi antara para peneliti
dan organisasi berbasis komunitas yang secara bersamasama melakukan berbagai bentuk kegiatan penelitian, dengan
menggunakan metodologi ilmiah, yang menggunakan sebuah
pendekatan: pendekatan berbasis komunitas. Dalam definisi
yang lain, community-based research didefinisikan sebagai
sebuah kerjasama dalam penelitian dan saling menguntungkan
antara peneliti kampus (dosen dan mahasiswa) dengan
komunitas yang bertujuan untuk sebuah gerakan sosial (sosial
action) dan perubahan sosial (sosial change) dengan tujuan
akhir untuk mencapai keadilan sosial. Dalam definisi yang
lain, CBR dinyatakan sebagai sebuah riset yang dilakukan
komunitas dan kepakaran akademis untuk mengeksplorasi
dan menciptakan peluang-peluang bagi terjadinya aksi sosial
dan perubahan sosial. Dari dua definisi sederhana ini, CBR
minimal memiliki beberapa elemen penting.
#PedomanPengabdianKepadaMasyarakatIAINParepare
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CBR adalah sebuah penelitian dengan segala ciri dan
metodenya. CBR juga harus melibatkan dua pihak secara
setara dan saling menguntungkan di antara peneliti kampus
(dosen dan mahasiswa). CBR juga harus bermaksud untuk
melakukan gerakan sosial dan perubahan sosial demi
tercapainya keadilan sosial. Dari beberapa ciri ini, CBR memiliki
perbedaan dengan penelitian konvensional pada umumnya.
Perbedaan tersebut adalah adanya keterlibatan komunitas
dalam tim peneliti dan adanya tujuan akhir untuk mencapai
keadilan sosial. Apapun definisinya, CBR menempatkan
komunitas sebagai aspek terpenting. Dalam CBR, Komunitas
bisa berupa kelompok dengan identitas tertentu atau dalam
pengertian yang luas dalam bentuk organisasi-organisasi
berbasis komunitas. Organisasi berbasis komunitas ini bisa
dipandang sebagai semakna dengan ―masyarakat yang di
dalamnya terdapat orang-orang yang memiliki kesamaan
di aspekaspek tertentu. Misalnya, mereka mungkin hidup
di wilayah geografis yang sama dan/atau terdampak oleh
permasalahan yang sama. Meskipun demikian, komunitas
lebih komplek dan memiliki makna yang bermacam-macam.
Di akhir abad ke-19, komunitas dimaknai sebagai sebuah
entitas alami, yang merupakan hasil dari hubungan afektif,
emosional dan tradisional di antara anggota-anggotanya.
Akan tetapi, sejak pertengahan abad ke-20, persepsi ini
berkembang karena komunitas dianggap sebagai hasil dari
konstruksi sosial dimana individu-individu di dalamnya memiliki
kesamaan identitas yang membedakannya dengan khalayak
umum di luar komunitas tersebut. Atas dasar beberapa
pengertian komunitas di atas, komunitas bisa terbagi menjadi
tiga bentuk. Pertama, komunitas alami (natural community)
yang dibangun atas hubungan-hubungan yang sudah ada,
baik atas dasar kewilayahan ataupun sosial. Misalnya,
sebuah komunitas yang berisi semua orang yang memiliki
perilaku yang sama (misalnya: kelompok-kelompok profesi),
atau individu-individu yang memiliki kondisi yang sama
(misalnya, perempuan korban KDRT). Komunitas ‗alami‘ ini
tidak didefinisikan sendiri oleh anggota-anggotanya, tetapi
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diklasifikasikan oleh pengamat luar. Kedua, komunitas yang
terbangun secara sosial (socially constructed community) yang
didasarkan atas rasa memiliki atau identitas dan kesamaan
norma, nilai dan kebutuhan. Misalnya, kelompok-kelompok
keagamaan. Yang terakhir adalah komunitas terorganisir
(Organized Community) yang dibangun di atas institusi
yang sama. Para anggotanya melakukan aksi bersama atas
dasar kehendak bersama. Misalnya, komunitas minoritas
keagamaan yang memperjuangkan hak-hak dasar mereka.

Community Based Research (CBR) sebagai pendekatan
yang dikembangkan di ranah akademik, menempatkan
komunitas pada posisi yang seimbang (balance) dan setara
(equitable). Komunitas tidak lagi dijadikan sebagai obyek
penelitian, namun juga sebagai subyek atau mitra penelitian.
Keterlibatan komunitas dalam penelitian sangat intens. CBR
menawarkan keterlibatan masyarakat pada berbagai level
partisipasi dan peran, mulai dari tahap perumusan masalah
hingga penyusunan dan deseminasi hasil penelitian. CBR
merupakan salah satu model pengembangan masyarakat
yang berada dalam aliran besar mengupayakan terwujudnya
sebuah tatanan kehidupan sosial di mana masyarakat
menjadi pelaku dan
penentu
upaya
pembangunan
di
lingkungannya.
Upaya pengembangan masyarakat
dilaksanakan dengan sejak dari awal menempatkan
manusia untuk mengetahui apa yang menjadi kekuatan yang
dimiliki serta segenap potensi aset yang potensial untuk
dimanfaatkan. Pengetahuan akan kekuatan dan aset tersebut
diharapkan manusia mengetahui dan bersemangat untuk
terlibat sebagai aktor dan memiliki inisiatif dalam segala
upaya perbaikan.
Dengan demikian, agenda perubahan
dirumuskan bersama, persoalan keberlanjutan sebuah
program perbaikan kualitas kehidupan dapat diwujudkan.
Community Based Research (CBR) merupakan salah
satu metode penelitian dengan pendekatan berbasis
komunitas (community based research) dengan konsekuensi
paradigmatik bertumpu pada partisipasi aktif komunitas.
#PedomanPengabdianKepadaMasyarakatIAINParepare

47

Kegiatan pemberdayaan dengan menggunakan pendekatan
ini memenuhi tiga prinsip yaitu:
a. Adanya kolaborasi antara peneliti dan komunitas
b. Validasi terhadap pengetahuan yang dimiliki komunitas
dan adanya berbagai cara untuk mengumpulkan dan
menyebarkan informasi
c. Adanya perubahan sosial sebagai sarana utama untuk
mencapai keadilan sosial atau apapun yang menjadi visi
dan cita-cita keinginan masyarakat.
Pendekatan CBR memandang bahwa komunitas sebagai
aspek terpenting dalam proses pemberdayaan. Komunitas
bisa berupa kelompok dengan identitas tertentu atau dalam
pengertian yang luas dalam bentuk organisasi-organisasi
berbasis komunitas. Organisasi berbasis komunitas ini bisa
dipandang sebagai semakna dengan “masyarakat yang di
dalamnya terdapat orang-orang yang memiliki kesamaan
di aspek-aspek tertentu. Misalnya, mereka mungkin hidup
di wilayah geografis yang sama dan/atau terdampak oleh
permasalahan yang sama. Meskipun demikian, komunitas
lebih kompleks dan memiliki makna yang bermacam-macam.
Komunitas bisa terbagi menjadi tiga bentuk. Pertama,
komunitas alami (natural community) yang dibangun atas
hubungan-hubungan yang sudah ada, baik atas dasar
kewilayahan ataupun sosial. Misalnya, kelompok-kelompok
profesi, perempuan korban KDRT, dll. Kedua, komunitas yang
terbangun secara sosial (socially constructed community) yang
didasarkan atas rasa memiliki atau identitas dan kesamaan
norma, nilai dan kebutuhan. Misalnya, kelompok-kelompok
keagamaan. Ketiga, adalah komunitas terorganisir (organized
community) yang dibangun di atas institusi yang sama. Para
anggotanya melakukan aksi bersama atas dasar kehendak
bersama. Misalnya, komunitas minoritas keagamaan yang
memperjuangkan hak-hak dasar anggota.
22. Landasan filosofis CBR
Lahir sebagai respon atas nilai-nilai filsafat Positivistik, CBR
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berkembang dengan pemikiran filsafat kritis yang berakar
dari Pendidikan Kritis (Paulo Freire dan John Dewey), Teori
Kritis (Karl Marx dan C.W. Mills), Epistemologi Pengetahuan
(Thomas Kuhn), Teori Feminist (Jane Addams), Pengetahuan
Kritis Emansipatoris (Habermas), dan Filsafat Kearifan
(Maxwell). CBR merefleksikan perubahan paradigma dari
pemikiran positivistik ke arah pemikiran yang yang bersifat
holistik, sinergetik, dan berparadigma transdisipliner.
Oleh karena itu juga, CBR tidak diperlakukan sebagai
sebuah metodologi penelitian; peneliti tidak didikte oleh satu
metode penelitian tertentu untuk mengumpulkan data yang
dikehendaki dan cara menganalisanya. Faktor yang lebih
menentukan adalah terwujudnya perubahan sosial yang
diupayakan. Secara umum ada dua aliran pemikiran filsafat
yang sering dijadikan landasan filosofis CBR. Pertama adalah
Filsafat Pragmatisme yang dikembangkan John Dewey ke
dalam teori pendidikan eksperiensial, Learning by Doing dan
Filsafat Kritis yang dikembangkan Paulo Freire ke dalam teori
pendidikan kritis, Pedagogy of the Opressed. Dua pemikiran
ini yang menandai dua model CBR, yang pertama dalam
tradisi Amerika Utara dianggap sebagai CBR mainstream,
sementara yang kedua dinilai sebagai CBR radikal. Kedua
pemikiran menghendaki adanya perubahan sosial dari
kegiatan-kegiatan penelitian. Dengan kata lain, penelitian
dijadikan media perubahan dan keadilan sosial. Meskipun
demikian, teori sosial yang digunakan berbeda. Dewey dan
pendukung model Action Research banyak dipengaruhi oleh
teori Fungsionalis yang menyatakan bahwa “masyarakat
cenderung kepada keseimbangan alami dan pembagian peran
kerja berkembang melalui kebutuhan sosial dan kemampuan
individual.
Teori ini memandang perubahan mendadak dalam
masyarakat kurang menguntungkan karena mengganggu
keseimbangan masyarakat yang ada dan karena itu
mendorong adanya perubahan yang mantap meskipun terasa
lamban dan bertahap melalui kerjasama. Sementara itu,
#PedomanPengabdianKepadaMasyarakatIAINParepare

49

Freire dan pendukung Participatory Research mendasarkan
pemikirannya pada teori Konflik yang mempunyai asumsi
bahwa masyarakat terbagi atas, terutama perusahaan dan
pekerja, laki dan perempuan, kulit putih dan kulit hitam.
Oleh karena itu, ketidakseimbangan dibutuhkan dalam
masyarakat terpetak-petak seperti ini sehingga menutup
peluang kalangan elit untuk memperoleh dominasi absolut
dan membuka kesempatan kalangan bawah menciptakan
perubahan melalui organisasi tindakan kolektif dan konflik.
Dengan kata lain, pemikiran yang pertama menekankan pada
integrasi sosial, sedangkan yang kedua menfokuskan pada
konflik sosial, untuk mewujudkan tujuan perubahan dan
keadilan sosial. Kendati banyak upaya sudah dilakukan untuk
mendamaikan dua grand theory dalam ilmu sosial ini, hasil
yang diharapkan tetap nihil karena asumsi-asumsi dasarnya
terlalu kontradiktif satu sama lain. Meskipun demikian,
kenyataannya sekarang menunjukkan bahwa pertentangan
kedua teori ini sudah mereda, bukan karena kontradiksinya
sudah berhasil didamaikan melainkan disebabkan oleh
terpinggirkannya grand theory itu, melalui banyaknya
kritik terhadap kedua teori itu dan digantikan dengan petit
narrative (penjelasanpenjelasan singkat) dari berbagai
aliran pemikiran Post-strukturalisme, Post-kolonialisme, dan
Feminisme, yang hadir sebagai tantangan terhadap tata nilai
ilmu pengetahuan modern. Paradigma adalah seperangkat
keyakinan dasar yang berhubungan dengan prinsip-prinsip
utama. Keyakinan ini menggambarkan pandangan dunia
yang menentukan sifat atau ciri dasar alam, manusia, dan
berbagai pola hubungan antara manusia dan alam. Guba
dan Lincoln memberikan kontribusi yang berharga dalam
pemetaan aneka ragam paradigm dalam penelitian, seperti
positivistik, post-positivistik, kritik, dan konstruktivistik yang
memiliki pandangan dan asumsi ontologi, epistemologi, dan
metodologi yang berbeda. Sementara itu, Heron dan Reason
mengusulkan paradigm partisipatoris sebagai pandangan
dunia baru.
Dari paradigma inilah, CBR dikembangkan sebagai
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model penelitian yang memanfaatkan berbagai metodologi
penelitian yang teknik-teknik penggaliannya berdasarkan
Co-operatif Inquiry. Paradigma partisipatoris berdiri di atas
keyakinan bahwa realitas adalah hasil intekasi antara alam,
realitas primordial dan pikiran. Pikiran secara kreatif terlibat
dalam alam semesta dan hanya bisa diketahui melalui
construct-nya, abstraksi dari fenomena yang diamati, baik
yang bersifat afektif, imaginatif, konseptual, dan praktis.
Heron menggambarkan hubungan antara pikiran dan alam
sebagai dua entitas yang terlibat dalam tarian kreatif yang
menghasilkan apa yang dikenal dengan realitas. Dengan
kata lain, realitas merupakan buah interaksi dari alam dan
cara pikiran terlibat di dalamnya. Sebagaimana pernyataan
Skolimowski, filosof Polandia yang mengatakan bahwa Kita
selalu mengambil bagian dalam apa yang kita deskripsikan,
sehingga apa yang kita anggap sebagai realitas sebetulnya
adalah produk dari tarian antara pikiran individual atau kolektif
dengan apa yang di luar sana, alam semesta yang primordial.
Pandangan dunia partisipatif ini menjadi jantung metodologi
yang menekankan partisipasi sebagai strategi intinya. CBR
yang lahir dari paradigma partisipatoris memiliki ciri utama
pembentuk paradigma penelitian; ontologi, epistemologi,
aksiologi dan metodologi.
33. Prinsip -prinsip CBR
Untuk menyelenggarakan CBR dengan baik, beberapa
prinsip utama harus diperhatikan, di antaranya:
i. Masyarakat dilihat sebagai satu kesatuan identitas
Kesatuan identitas itu menunjukkan entitas yang memiliki
keanggotaan, seperti keluarga, jaringan sosial, lingkungan
tempat tinggal, atau kelompok hobi yang mempunyai
kesamaan sistem, nilai, aturan, kepentingan, atau nasib.
ii. Berdasarkan pada kekuatan dan sumber daya di
dalam masyarakat Untuk membahas persoalan yang
menjadi keprihatinan masyarakat dimulai dengan
memperhitungkan dan memanfaatkan kekuatan, sumber
daya, dan aset yang terdapat dalam suatu masyarakat,
seperti keterampilan individu, jaringan sosial, dan
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organisasi.
iii. Memfasilitasi kemitraan kolaboratif yang menjunjung
nilai kesetaraan dalam setiap tahap penelitian Fasilitasi
ini menyangkut proses pemberdayaan dan berbagi
kekuasaan kepada semua mitra penelitian yang terlibat
menentukan keputusan dan mengendalikan semua
jenjang proses penelitian, mulai dari penentuan masalah,
pengumpulan, analisa, dan interpretasi data, diseminasi
hasil, dan penerapan hasil untuk mengatasi permasalahan
yang dirasakan masyarakat. Prinsip ini juga menyangkut
usaha membangun komunikasi yang setara melalui
pengembangan hubungan yang saling mempercayai dan
menghargai.
iv. Mendorong terjadinya proses co-learning (belajar
bersama) dan pengembangan kapasitas semua mitra
Penelitian ini dimaknai sebagai proses belajar dan
berkembang bersama yang melestarikan hubungan
timbal-balik yang menguntungkan dalam hal tukar
keterampilan, pengetahuan, pengalaman, perspektif yang
berbeda dari mitra penelitian.
v. Memadukan dan mendapatkan keseimbangan antara
pengembangan pengetahuan dan tindakan untuk
saling memberikan manfaat Penelitian dimaksudkan
untuk memberikan kontribusi kepada pengembangan
ilmu pengetahuan dengan cara mempadukan dan
menyelaraskan pengetahuan yang diperoleh dengan
tindakan dan kebijakan yang menyangkut masyarakat
mitra. Meskipun ada kemungkinan satu penelitian tidak
dirancang untuk memberikan komponen tindakan,
komitmen untuk menerjemahkan hasil penelitian itu ke
dalam tindakan harus diutamakan.
vi. Menggunakan proses daur dan ulang untuk refleksi
Penelitian menggunakan sistem pengembangan dimana
masingmasing mitra penelitian meningkat kompetensinya
dalam daur/siklus penelitian. Sementara itu proses
ulang meliputi semua tahapan proses penelitian, seperti
penilaian masyarakat, penentuan masalah, rancangan
penelitian, pengumpulan dan analisa data, interpretasi
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hasil penelitian, diseminasi, penentuan intervensi,
kebijakan dan pengambilan tindakan yang tepat.
vii. Menangani isu-isu lokal mendesak yang dihadapi oleh
masyarakat dari berbagai perspektif. Setiap masyarakat
mempunyai isu-isu permasalahan lokal yang berbeda
dan sering kali unik disamping ada juga isu yang bersifat
regional, nasional, bahkan global. Penelitian terhadap
isu yang dihadapi oleh masyarakat dilihat dan ditangani
melalui berbagai perspketif seperti agama, gender,
lingkungan, ekonomi, politik, dst.
viii. Diseminasi hasil penelitian kepada semua mitra dan
berbagi kesempatan untuk mendiseminasikan ke berbagai
media public. Masyarakat mitra menjadi co-author untuk
publikasi dan copresenter untuk berbagai seminar atau
konferensi.
ix. Diorentasikan jangka panjang dan merawat komitmen
untuk keberlanjutan. Meskipun durasi waktu penelitian
ditentukan oleh banyak hal, penelitian ini diusahakan
untuk dilakukan dalam jangka waktu yang lama dan
mungkin berkala. Disamping itu, keberlanjutan penelitian
ini juga perlu diperhatikan untuk mendapatkan hasil yang
maksimal.
44. Tahap pelaksanaan CBR
Untuk menyelenggarakan CBR dengan baik, beberapa
prinsip utama harus diperhatikan, di antaranya:
1. Masyarakat dilihat sebagai satu kesatuan identitas
2. Berdasarkan pada kekuatan dan sumber daya di dalam
masyarakat
3. Memfasilitasi kemitraan kolaboratif yang menjunjung nilai
kesetaraan dalam setiap tahap penelitian
4. Mendorong terjadinya proses co-learning (belajar
bersama) dan pengembangan kapasitas semua mitra
5. Memadukan dan mendapatkan keseimbangan antara
pengembangan pengetahuan dan tindakan untuk saling
memberikan manfaat
6. Menggunakan proses daur ulang untuk refleksi
7. Menangani isu-isu lokal mendesak yang dihadapi oleh
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masyarakat dari berbagai perspektif
8. Diseminasi hasil penelitian kepada semua mitra dan
berbagi kesempatan untuk mendiseminasikan ke berbagai
media publik
9. Diorentasikan jangka panjang dan merawat komitmen
untuk keberlanjutan
Adapun langkah dalam penerapan CBR adalah
1. Laying the foundations. Hal yang penting dipersiapkan
pada tahap ini adalah pengenalan terhadap gambaran
umum kehidupan dan kondisi komunitas mitra penelitian
melalui proses inkulturasi sebagai upaya trust building
masing-masing pihak yang terlibat
2. Planning. Pada tahap ini beberapa asumsi yang berhasil
diidentifikasi pada tahap awal ditentukan dan dipilih mana
yang menjadi prioritas utama untuk dijadikan pertanyaan
penelitian, metode apa yang akan digunakan untuk
menjawab pertanyaan penelitian, bagaimana menampung
pendapat stakeholder, mempertimbangkan kendala
waktu, biaya dan merencanakan teknik analisisnya.
Tahap ini dikenal dengan istilah “negotiating perspectives
to illuminate” yang berarti ada kesepahaman perspektif
untuk mencerahkan.
3. Information gathering / analysis. Tahap ini disebut juga
negotiating meaning and learning, yaitu proses dimana
peneliti melakukan pemaknaan dan pembelajaran melalui
mengumpulkan, menganalisis dan mengintrepretasi
data. Usaha pengumpulan data dapat dilakukan dengan
beberapa cara dan alat misalnya dengan melakukan depth
interview, observasi, dokumentasi, FGD, story telling,
mapping komunitas, kalender musim, trend change, dan
matriks ranking. Peneliti harus memastikan alat ukur
(instrument) yang digunakan dalam pengumpulan data
tersebut sesuai dengan kaidah penelitian.
4. Action on finding. Tahap ini merupakan tahap memobilisasi
pengetahuan dan masyarakat terhadap hasil riset. Usaha
tindak lanjut dari hasil penelitian penting untuk dipahami
oleh komunitas
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11. OUTPUT/ LUARAN
Program pengabdian kepada masyarakat haruslah
memperoleh produk yang bisa langsung dimiliki baik yang
sifatnya untuk pengabdi, masyarakat, maupun perguruan
tinggi. Keluaran dari program pengabdian berbasis
CBR tersebut setidaknya berupa: Laporan akademik,
Dokumentasi kegiatan dari program pengabdian atau
produk atau jasa dilokasi pengabdian.
22. OUTCOME/ MANFAAT
Program pengabdian kepada masyarakat IAIN Parepare
berorientasi terhadap hasil. Outcome adalah berfungsinya
output atau dalam kata lain terdapat pengaruh tidak hanya
untuk pengabdi semata namun juga berpengaruh selain
dari penerima manfaat langsung di lapangan. Olehnya itu,
secara sistematis, outcome merupakan lanjutan terencana
dari output dalam satu struktur projek yang sama.
Outcome dari program pengabdian tersebut setidaknya
berupa: Publikasi ilmiah kegiatan pengabdian kepada
masyarakat yang dilaksanakan oleh IAIN Parepare, Hak
Kekayaan Intelektual (HKI) oleh dosen IAIN Parepare,
Knowledge sharing pengabdian kepada masyarakat
dikalangan perguruan tinggi, Terjalinnya mitra kerja sama
antara stakeholders yang ada dalam masyarakat dengan
IAIN Parepare untuk mendukung model baru University
Community Engagement
DD. Service Learning
Service-Learning (SL) atau Experiential Learning diperkenalkan
John Dewey sebagai model pembelajaran lapangan. Tujuan
model pembelajaran SL ini selain melatih pengabdi agar
memiliki pengetahuan tentang situasi nyata dalam masyarakat
dan kemampuan untuk mengatasinya, serta untuk membentuk
karakter terutama agar mereka memiliki kesadaran berbela
rasa atau peduli terhadap kaum yang lemah dan tersisihkan
(preferential option for the poor). SL dianggap sebagai jembatan
yang menghubungkan pembelajaran dan pelayanan melalui
sebuah proses refleksi baik bagi dosen maupun mahasiswa. Selain
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dipandang dapat membantu mengembangkan dimensi spiritual
dan sosial mahasiswa, juga jembatani kesenjangan antara
teori atau ilmu yang dipelajari di kelas dan praktik nyata secara
pribadi dalam kehidupan mereka di masyarakat. SL membantu
mahasiswa untuk memiliki kemampuan kritis terutama terhadap
berbagai situasi dan kondisi sosial yang mereka temukan dan
hadapi dalam masyarakat yang dialami oleh komunitas mitra
dimana mereka ditempatkan. Mahasiswa akan dimotivasi untuk
melatih diri mereka: bagaimana mencapai kematangan intelektual
dengan menghadapi berbagai persoalan nyata.
Bagaimana membangun komunikasi yang baik dengan
masyarakat? Bagaimana menganalisis persoalan yang dihadapi
dan menemukan solusi yang sesuai dengan karakter masalah
tsb? J. Eyler dan D.E. Giles Jr. (1999) menyebutkan bahwa SL
memberikan keuntungan positif bagi perkembangan pribadi
mahasiswa diantaranya, membantu perkembangan pribadi
baik secara personal maupun inter-personal, memahami dan
mengaplikasikan pengetahuan mereka, mengembangkan cara
berpikir kritis, mengubah cara berpikir dan perspektif, dan
membentuk karakter pribadi yang kuat sebagai warga negara.
Selain itu, SL memberikan pengaruh yang kuat terhadap
pembentukan karakter (soft skill) seperti kepedulian, berpikir
kreatif dan kritis, leadership, membangun teamwork, dan
kemampuan berkomunikasi.
Dalam metode SL ini, pengabdi belajar lewat tindakan
pelayanan yang mereka lakukan terhadap salah satu komunitas
mitra yang mereka layani. Artinya situasi dan kondisi real dalam
masyarakat dan masyarakat itu sendiri dipandang sebagai kelas
sesungguhnya dimana mereka dapat belajar lewat pengalaman
nyata bersentuhan dengan persoalan. Dapat juga dikatakan
bahwa situasi dan kondisi nyata dalam masyarakat itulah
menjadi “guru paling bijaksana” yang mengajarkan bagaimana
mereka seharusnya bertumbuh dan berkembang sebagai
insan intelektual-akademis. Melalui pengalaman mahasiswa
belajar bagaimana mengelola pikiran (otak), perasaan (hati),
dan kehendak. Sebagaimana ungkapan: “Bukan berlimpahnya
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pengetahuan, melainkan merasakan dan mencecap dalamdalam kebenaran itulah yang memperkenyang dan memuaskan
jiwa”-(LR 2). Ini sekaligus menegaskan bahwa pengalaman akan
semakin memperkaya dan memperluas pengetahuan yang dimiliki
mahasiswa. Justru kepuasan batin terdalam akan diperoleh
ketika seseorang mengalami dan menjalani secara sadar sebuah
peristiwa hidup secara personal.
Keempat pendekatan ini sebenarnya tidak banyak berbeda
jika dilihat dari tujuan akhir pemberdayaan masyarakat.
Para pengusul dapat menggunakan salah satu pendekatan
tersebut di atas dengan atau tanpa modifikasi. Selain itu,
pengusul juga dapat menggunakan pendekatan lainnya yang
relevan sesuai dengan kebutuhan lokasi dampingan dan
kemampuan pengusul.
1.	 OUTPUT/ LUARAN
Program pengabdian kepada masyarakat haruslah
memperoleh produk yang bisa langsung dimiliki baik yang
sifatnya untuk pengabdi, masyarakat, maupun perguruan
tinggi. Keluaran dari program pengabdian berbasis Service
Learning tersebut setidaknya berupa: Laporan akademik,
Dokumentasi kegiatan dari program pengabdian atau produk
atau jasa dilokasi pengabdian.
22. OUTCOME/ MANFAAT
Program pengabdian kepada masyarakat IAIN Parepare
berorientasi terhadap hasil. Outcome adalah berfungsinya
output atau dalam kata lain terdapat pengaruh tidak hanya
untuk pengabdi semata namun juga berpengaruh selain dari
penerima manfaat langsung di lapangan. Olehnya itu, secara
sistematis, outcome merupakan lanjutan terencana dari
output dalam satu struktur projek yang sama. Outcome dari
program pengabdian tersebut setidaknya berupa: Publikasi
ilmiah kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang
dilaksanakan oleh IAIN Parepare, Hak Kekayaan Intelektual
(HKI) oleh dosen IAIN Parepare, Knowledge sharing
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pengabdian kepada masyarakat dikalangan perguruan tinggi,
Terjalinnya mitra kerja sama antara stakeholders yang ada
dalam masyarakat dengan IAIN Parepare untuk mendukung
model baru University Community Engagement.
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BAB III
PENGARUH HISTORIS PADA PENDEKATAN
ASET
Secara historis pendekatan baru seperti layaknya sebuah
rangkaian kereta api, pendekatan baru merupakan terusan atas
berbagai pendekatan pembangunan sebelumnya. Pendekatan baru
tidak menafikan asbabul wurud berbagai teori yang mendasari
pembentukannya. Oleh karena itu, bab ini memberikan gambaran
tentang beberapa pengaruh historis terhadap teori pendekatan asset.
Selain itu bab ini juga akan menjelaskan tentang hubungan antara
pendekatan berbasis aset dan beberapa metode terkait dengan
isu pembangunan di antaranya: Pendekatan Partisipatif, Psikologi
Positif, Pengembangan Organisasi, Pembangunan Aset, Penghidupan
Berkelanjutan, Pengecualian Positif, Modal Sosial, Dinamika
Kekuasaan dan Suara Warga, Platform Multi-Pihak, dan Pendekatan
Percakapan dan Naratif.
Pendekatan asset terkait dengan beberapa metode terkait dengan
isu pembangunan di antaranya:
AA. Pendekatan Partisifatif
Latar belakang berbagai pemahaman mengenai pengembangan
komunitas, pengorganisasian komunitas, dan peningkatan
kapasitas organisasi menjadi titik tolak lahirnya pendekatan
baru berupa metode Pendekatan Aset. Artinya pendekatan asset
adalah sebuah rangkaian panjang dari berbagai pengalaman
dalam pengembangan masyarakat.
Pendekatan partisipatif bertujuan melibatkan penerima
manfaat dalam pengumpulan data awal serta dalam perancangan
kegiatan yang sesuai. Pendekatan partisipatif berkembang dari
riset aksi dan proses refleksi aksi yang terkenal pada tahun
1970an. Pada pertengahan tahun 1990an pendekatan partisipatif
diterapkan secara luas di berbagai proyek yang berhubungan
dengan komunitas. Pendekatan ini dipandang sebagai pendekatan
yang berpotensi untuk mengembalikan kekuasaan kembali ke
tangan warga.
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Pendekatan-pendekatan ini bagian dari „keluarga‟ pendekatan
berbasis aset. Kebanyakan dari pendekatan berbasis aset
berkembang dari harapan yang sama, yaitu meningkatkan
peluang terwujudnya pembangunan yang dipimpin oleh warga.
Tabel berikut diadaptasi dari buku pelatihan Coady Institute
mengenai Asset Based Community Development (Pengembangan
Komunitas Berbasis Aset) dan menguraikan perubahan historis
yang memengaruhi perkembangan pendekatan partisipatif.
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BB. Psikologi Positif
Pendekatan berbasis aset juga berdasar kepada tren
baru yang disebu Psikologi Positif, yang menekankan pada
membantu orang dan organisasi untuk fokus pada, dan bekerja
untuk,mengembangkan citra dan strategi positif guna mengatasi
tantangan-tantangan kehidupan.
Energi positif menjadi bahan bakar penting untuk menghasilkan
perubahan yang dicita-citakan. Psikologi positif adalah basis yang
membangun enerji positif. Secara empiris, psikologi positif lahir
dari beberapa eksperimen terkenal seperti Placebo Effect dan
Pygmalion Effect untuk menguji bagaimana manusia bereaksi
terhadap umpan balik positif dan negatif. Beberapa eksperimen
sosial tersebut mendemonstrasikan bagaimana seseorang secara
utuh bisa mengubah pola perilaku untuk memenuhi harapannya.
Ekperimen social ini memiliki kesimpulan bahwa jika sebuah
kelompok memiliki harapan pribadi yang kuat tentang kesuksesan,
maka pola perilaku kelompok tersebut kemungkinan besar akan
merefleksikan harapan tersebut. Sebaliknya, jika gambaran yang
dominan adalah tentang kegagalan, maka perilaku kelompok
juga akan mendukung gambaran tersebut.
Psikologi positif memasuki berbagai bidang seperti olah raga
dan pendidikan. Dalam pendidikan sebagaimana riset Marty
Seligman dan Barbara Fredrickson menemukan pentingnya
memberikan perhatian yang sama untuk membimbing bakat
serta mendorong sikap dan kapasitas yang lebih memungkinkan
membawa seseorang menuju peningkatan kualitas hidup dan
kebahagiaan. Menurut temuan mereka, orang yang cenderung
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mengadopsi pendekatan positif dan pengembangan kompetensi
diri dalam kehidupannya lebih mungkin mencapai tujuan
hidupnya.
CC. Pengembangan Organisasi
Pengelolaan organisasi dapat bersumbu dari pilihan mimpi
yang terindah. Temuan David Cooperrider menjelaskan bahwa
organisasi lebih banyak berubah ketika fokus pada satu aspek
tertentu dari pengalaman masa lalu, yaitu aspek positif dan
yang memberikan kehidupan pada masa lalu. Jadi ketimbang
memikirkan apa salah, lebih banyak pembelajaran akan didapat
dengan memikirkan apa yang telah berjalan dengan baik.
Beberapa
penulis
menyebutnya
sebagai
organisasi
pembelajar. Sebagaimana dijelaskan oleh Peter Senge, organisasi
pembelajaran adalah “organisasi di mana orang-orang di
dalamnya terus-menerus mengembangkan kapasitas mereka
untuk menciptakan hasil yang benar- benar mereka inginkan,
di mana pola pemikiran yang baru dan lebih luas terbimbing, di
mana aspirasi kolektif dibebaskan, dan di mana orang-orang di
dalamnya terus belajar untuk melihat semua ini bersama-sama.
Oleh karena para anggota organisasi
DD. Pemetaan Aset
Sebelum memahami pemetaan asset, ada beberapa kata kunci
untuk yang harus dipahami, di antaranya:
1.	 Pembangunan aset: Memperkuat aset yang sudah ada dan
memperluas aset dasar tersebut.
2.	 Mobilisasi
aset:
Menyusun,
menyiapkan
dan
mengorganisasikan aset, dan siap menggunakannya untuk
ketahanan penghidupan jangka panjang.
3.	 Berbasis aset: Menghargai dan mengembangkan aset
organisasi atau komunitas.
Sebenarnya pemetaan berbasis asset telah dilakukan untuk
pengembangan komunitas sejak 20 tahun yang lalu, yaitu melalui
Pendekatan Penghidupan Berkelanjutan (Sustainable Livelihoods
Approach/SLA) dan Pengembangan Komunitas Berbasis Aset
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(Asset Based Community Development/ABCD).
Tujuan utama pemetaan asset adalah mempromosikan ide
meningkatkan kebebasan dari setiap individu untuk menjadi
agen perubahan yang aktif, ketimbang menjadi penerima
layanan yang pasif. Ide ini berasal dari Amartya Sen, sehingga
konsep kebebasan yang menjadi konsep kunci pemetaan asset,
ini tidak hanya bersifat politis, namun juga lahir ketika manusia
memiliki kapasitas dan kemampuan untuk bertindak, sebagai
akibat adanya pendidikan, fasilitas kesehatan, dan perlindungan
keamanan yang memadai.
Dalam pemahaman yang lebih luas, pembangunan aset juga
meliputi penciptaan sebuah lingkungan di mana kapasitaskapasitas itu bisa bangkit dan bertahan. Dengan demikian,
investasi untuk penanganan kesehatan dan pendidikan,
perlindungan sumber daya alam, dan penciptaan aset finansial
untuk investasi menjadi penting. Oleh karena itu, pembangunan
berbasis asset bias dilihat pada beragamnya program, mulai
dari keuangan mikro seperti yang dilakukan oleh Self Employed
Women’s Association (SEWA) di India16 dan Grameen Bank di
Bangladesh; investasi dalam organisasi- organisasi komunitas
yang dikelola oleh komunitas lokal; beberapa program yang
dirancang untuk memperkuat modal sosial; peningkatan kapasitas
organisasi; pelayanan kesehatan reproduksi; dan pengelolaan
sumber daya berbasis-komunitas.
EE. Pendekatan Penghidupan Berkelanjutan
Robert Chambers pada tahun 1980 menggagas konsep
Penghidupan Berkelanjutan. Kemudian menjadi rujukan
pada akhir 1990an oleh British Department for International
Development,dibantu Institute for Development Studies di
Inggris. Beberapa organisasi seperti UNDP, CARE (Amerika
Serikat), Oxfam (Inggris), dan IISD di Kanada.
Pendekatan
Penghidupan
Berkelanjutan
(Sustainable
Livelihoods Approach/SLA) mendasarkan pada masalah
kekhawatiran bahwa pengentasan kemiskinan diatasi dengan
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cara terlalu sempit, yaitu sematamata fokus pada kegiatan yang
berhubungan dengan peningkatan pendapatan.
Penghidupan Berkelanjutan bukan sekedar meningkatkan
pendapatan masyarakat miskin. Sebab cara berpikir dan bertindak
seperti itu akan menjadikan kerawanan bagi masyarakat miskin.
Banyak lain yang juga penting untuk dipertimbangkan, termasuk:
1. Konteks kerentanan dari masyarakat miskin tersebut;
2. Strategi yang digunakan rumah tangga dan komunitas untuk
mengatasi berbagai goncangan;
3. Seluruh asset manusia, keuangan, sosial, fisik, dan alam dari
rumah tangga dan komunitas;
4. dan Struktur dan proses yang lebih besar (institusi, organisasi,
kebijakan, dan legislasi) yang memengaruhi kehidupan
manusia.

DFID (2001) dan UNDP (1997) menjelaskan, pendekatan
penghidupan berkelanjutan memiliki empat fitur penting:
• Pertama, titik mulanya adalah bahwa kerentanan terhadap
goncangan dan tren menghambat orang untuk memiliki
jaminan terhadap penghidupan berkelanjutan.
• Kedua, sebagai kerangka analisis, pendekatan ini memberi
perhatian pada cakupan aset yang lebih luas yang diperlukan
orang untuk membentuk penghidupannya (yaitu manusia,
alam, keuangan, fisik, sosial, dan/atau budaya) dan
mengamati elemen-elemen ini dalam konteks lingkungan
ekonomi, politik, dan institusi yang lebih luas.
• Ketiga, sebagai instrumen rancangan kebijakan dan
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program, pendekatan ini menekankan pendekatan integrasi
dalam pelaksanaan pembangunan, di mana campuran
beberapa asset yang tepat bisa diciptakan, dipertahankan,
dan dialihkan dari satu generasi ke lainnya.
• Terakhir, pendekatan ini menempatkan anggota komunitas
pada posisi pusat sebagai agen pembangunan yang utama
yang bertindak melalui organisasi organisasi berbasis
komunitas, dan berkolaborasi dengan beragam agen lainnya
seperti pemerintah lokal, OMS, dan sector swasta.
FF. Penyimpangan Positif
Pemberdayaan berbasis asset bahwa titik awal dari perubahan
bukanlah analisis kritis dan pengetahuan, melainkan eksplorasi
praktik atau perilaku yang ada apa yang berjalan dengan baik
yang bisa diamati dan ditingkatkan untuk penerapan yang lebih
luas. Para Champion dan orang sukses dalam berbagai bidang
menjadi bagian dari focus untuk dipelajari bagaimana mereka
sukses, tetapi pada waktu yang sama yang lain tidak sukses.
Orang-orang ini penting untuk menjadi contoh, sekaligus
menjadi bagian dari motor perubahan. Artinya orang-orang yang
berkinerja baik menjadi focus perubahan. Misalnya bisa jadi
seseorang petani yang lebih baik, memiliki anak yang lebih sehat,
memiliki usaha yang lebih baik, atau memiliki usulan yang lebih
baik untuk mencapai perubahan yang diiinginkan.
GG. Modal Sosial
Pengertian dasar dari Modal sosial mengacu kepada hasil
atau modal yang didapatkan oleh masyarakat ketika dua atau
lebih warganya bekerja untuk kebaikan bersama – membantu
warga lain di masyarakat tanpa tujuan mencari keuntungan.
Modal sosial dalam konteks ini mengacu pada aset yang didapat
oleh sebuah komunitas ketika beberapa orang membentuk
asosiasi atau kelompok untuk keswadayaan atau untuk kebaikan
bersama. Modal social merupakan bagian penting dari pendekatan
Penghidupan Berkelanjutan. Namun demikian peran pentingnya
sebagai asset pembangunan teridentifikasi lebih jelas pada
pendekatan berbasis aset yang lebih baru.
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Menurut Putmanmenjelaskan modal sosial sebagai kumpulan:
1. Keyakinan (rasa saling percaya) antar-anggota sebuah
masyarakat atau komunitas tertentu
2. Kelompok-kelompok di dalam komunitas tersebut
3. Norma sosial yang diterapkan kelompok-kelompok tersebut
4. Jejaring sosial atau relasi antar kelompok dan individu dalam
kelompok
5. Organisasi atau kelompok lebih formal yang bekerja.
Dalam berbagai pengalaman menunjukkan bahwa ketika ada
komitmen kuat dalam sebuah masyarakat untuk membangun
dan mempertahankan modal sosial, maka komitmen untuk aksi
bersama demi perubahan akan lebih mudah terjadi. Dengan
demikian, membantu komunitas untuk lebih sadar akan modal
social yang dimilikinya (misalnya berbagai jenis asosiasi dan
kelompok yang dianggotai warga) merupakan sebuah cara
untuk membangun kapasitas mereka agar bekerja sama demi
perubahan.
HH. Dinamika Kekuasaan dan Suara Warga
Ini menarik bahwa pendekatan berbasis aset biasanya tidak
langsung menantang dinamika kekuasaan yang tidak setara,
misalnya antara yang menindas dan tertindas. Meskipun advokasi
penting dalam perubahan sosial, pendekatan berbasis aset
mencari sekutu dan dialog, ketimbang konfrontasi dan protes
saat berbicara tentang advokasi. Sehingga pendekatan ini lebih
membangun win-win solution daripada zero sum game.
Dalam pendekatan berbasis aset juga semakin melihat
kekuasaan dengan lensa yang berbeda. Dalam pendekatan
berbasis aset, „kekuasaan‟ bisa dilihat sebagai kekuatan laten
yang tersedia bagi semua anggota komunitas. Pemahaman
tradisional melihat kekuasaan dipegang oleh organisasi dan
institusi formal, dan didominasi oleh konsep memiliki kekuasaan
atas seseorang, serta dianggap sebagai jumlah yang tetap atau
‘zero sum’.
Jadi pendekatan berbasis aset tidak bertanya bagaimana cara
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mengambil kembali kekuasaan dari kelompok atau dominan.
Sebaliknya, pendekatan berbasis aset mencari sumber-sumber
baru bagi kekuasaan yang belum digunakan sebelumnya.
Kekuasaan bukanlah sesuatu yang bersifat zero sum, atau
tidak bisa bertambah, melainkan bisa tumbuh dan meningkat
tergantung siapa dan berapa orang dalam komunitas yang bersedia
menggunakan kekuasaan mereka. Kekuasaan adalah sebuah
hal yang potensial. Kekuasaan akan melahirkan kekuasaankekuasaan yang baru. Komunitas atau anggota masyarakat yang
belum menggunkan kekuasaannya dapat lahir dan menggunakan
kekuasaanya. Pendekatan berbasis aset mencari sekutu baru,
sumber kekuasaan baru, dan cara-cara kreatif untuk mengenali
dan memanfaatkan sumber-sumber kekuasaan yang ada saat ini.
Contoh tentang kekuasaan:

“Di Papua Nugini, sebagai bagian dari proyek peningkatan
kapasitas komunitas untuk sekolah dasar, para orang tua dan
komunitas dari sebuah sekolah menyadari bahwa mereka memiliki
potensi sebagai pemegang kekuasaan untuk membuat perubahan
atas sistem pengelolaan sekolah tersebut. Sebelumnya, mereka
mengajukan keluhan tentang Badan Pengawas Sekolah, yang
terdiri dari para pemilik lahan dan kelompok , tidak efektif dan
tidak aktif. Ketika mereka terorganisasi dan mengembangkan
rencana aksi serta pemahaman yang jelas tentang bagaimana
mereka bisa memobilisasi aset yang mereka miliki, anggota
Badan Pengawas Sekolah yang lama memutuskan bahwa mereka
tidak memiliki energi untuk melawan dan mempertahankan
kekuasaan mereka. Mereka sadar bahwa mereka tidak mempunyai
dukungan dari komunitas yang ternyata memiliki lebih banyak
gagasan dan lebih banyak sumber daya daripada yang mereka
mampu himpun. Akhirnya, mereka mundur dan dengan demikian
membuka jalan bagi Badan Pengawas Sekolah yang baru dan
lebih representative”.
Ada serangkaian kunci yang menjadi strategi yang digunakan
oleh pendekatan berbasis aset dalam kaitannya dengan perubahan
dinamika kekuasaan adalah:
1.	 Perbesar penggunaan sumber kekuasaan yang baru
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(kekuasaan dari dalam, bersama, dan untuk bertindak).
2.	 Desak Keluar penyalahgunaan kekuasaan atas pihak lain,
yaitu sekelompok kecil individu atau individu-individu yang
dominan
3.	 Ciptakan forum-forum interaksi yang bersifat apresiatif,
inklusif, dan setara.
4.	 Dorong Dialog - lewat tata kepemerintahan yang bersifat
konsultatif/ representative dengan menemukan platform baru
bagi suara dan akuntabilitas warga.
5.	 Bentuk platform multi-pihak - di mana setiap orang
atau perwakilan dari setiap level dalam sebuah sistem atau
organisasi bisa menegosiasikan sebuah visi kolektif tentang
realitas yang baru.
II. Percakapan dan Narasi (Tutur Cerita)
Mendengar, bertutur, dan bercerita menjadi bagian dari
pendekatan asset. Ada beberapa gaya percakapan dan
pendekatan naratif (atau bertutur cerita secara terstruktur) dan
penggunaannya sudah dipromosikan oleh banyak organisasi.
Hal ini juga merupakan salah satu modal dasar untuk kegiatan
pembangunan berbasis aset. Dengan menggunakan forum
terbuka dan diskusi kelompok kecil sehingga didapatkan
pembelajaran yang berharga dari sesama sebagai awal sebuah
proses merncang masa depan. Sehingga dengan program ini
komunitas dan anggota masyarakat menjadi terbuka terhadap
orang lain. Seperti pernah dilakukan oleh CDA dengan The
Listening Project. Tujuannya adalah : untuk mendapatkan
umpan balik dari penerima manfaat atau penerima bantuan atau
dukungan humanis lainnya hanya dengan menanyakan beberapa
pertanyaan terbuka.
JJ. Pertumbuhan Organik dan Dikendalikan Secara Lokal
Pendekatan berbasis asset merujuk pada kepada contoh
pertumbuhan organik dan evolusioner seperti yang terjadi di alam.
Penekanan pendekatan ini, terletak pada menciptakan lingkungan
yang memudahkan proses pertumbuhan dari dalam, dibandingkan
bergantung pada intervensi luar untuk mencapai kesuksesan.
Pendekatan ini tidak ditempuh dengan „jalur intervensi penting‟
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dan mencari tujuan proyek yang mudah diprediksi, cara berpikir
tentang pembangunan ini lebih mementingkan memfasilitasi
pertumbuhan dengan menciptakan konteks di mana perubahan
bisa dikendalikan sendiri, dengan berbagai cara, menuju sebuah
tujuan lebih luas atau untuk tingkatan lebih tinggi. Kebanyakan
dari pendekatan organik seperti ini melihat perubahan sebagai
proses evolusi yang didorong oleh mutasi dari dalam sebagai
respon terhadap tantangan eksternal dan hasrat mewujudkan
kehidupan yang lebih memadai.
Pendekatan
berbasis
aset
mendorong kita
untuk
mempromosikan inisiatif pembangunan yang dipimpin oleh
aktor, di mana pemerintah dilihat sebagai pihak yang bekerja
sama, bukan pelaku atau badan yang bertanggung jawab untuk
perubahan. Masyarakat lebih aktif dalam proses pembangunan,
sehingga hak warga. Warga memiliki untuk terlibat secara aktif
dalam pembangunan mereka sendiri. berhak atas ruang dan
sumber daya yang memudahkan mereka untuk menjadi agen
perubahan.
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BAB IV
TEORI PERUBAHAN DALAM PENDEKATAN
BERBASIS KEKUATAN
Pada bab ini akan dijelaskan tentang teori-teori perubahan berbasis
kekuatan secara lebih operasional dan aksional. Teori-teori tradisional
atau teori yang berkembang sebelumnya lebih banyak menekankan
pada masalah, pada kesalahan-kesalahan dalam menjalankan
perubahan, dan menjalankan aktivitas untuk memperbaikinya.
Kebanyakan teori perubahan dan pembangunan menggunakan
groud zero, mulai dari nol dengan mengusung tindakan yang berasal
dari luar. Pendekatan berbasis kekuatan lebih melihat realitas dengan
cara yang jauh lebih alami dan holistik. Kegiatan pembangunan
harus ditetapkan dalam konteks organisme hidup yang memiliki
sejarah dan aspirasi untuk masa depan yang lebih baik. Pendekatan
ini tidak sekedar menggunakan logika dan analisis, tetapi memori
dan imajinasi juga penting dihidupkan dalam mencipta perubahan.
Artinya proses perubahan adalah upaya bersengaja mengumpulkan
segala asset apa yang memberi hidup pada masa lalu (memori) dan
apa yang memberi harapan untuk masa depan (imajinasi). Proses
tersebut didasarkan pada apa yang sedang terjadi sekarang dan
memobilisasi apa yang sudah ada sebagai potensi.
AA. Kerangka Teori dan Asumsi-Asumsi yang Digunakan
Selanjutnya akan dijelaskan berbagai asumsi,fondasi dan teori
menjadi bagian dari teori perubahan bagi pendekatan berbasis
kekuatan untuk pembangunan, di antaranya:
1.	 Keberlimpahan masa kini. Setiap orang punya kapasitas,
kemampuan, bakat dan gagasan. Setiap kelompok punya
sistem dan sumber daya yang bisa digunakan dan diadaptasi
untuk proses perubahan.
2.	 Pembangunan ‘inside out’ atau dari dalam ke luar.
Perubahan yang bermakna dan berkelanjutan pada dasarnya
bersumber dari dalam dan orang merasa yakin untuk menapak
menuju masa depan saat mereka bisa memanfaatkan
kesuksesan masa lalunya.
3.	 Proses apresiatif. Setiap orang punya pilihan untuk melihat
realitas dari sisi negatif atau sisi positif. Anda bisa melihat
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sebuah gelas sebagai setengah penuh atau setengah kosong.
Pendekatan berbasis kekuatan menggunakan teori ini untuk
menawarkan pandangan bahwa sementara selalu ada dua sisi
untuk realitas apa pun, memusatkan perhatian pada kedua
sisi positif dan negatif akan memberi gambaran realitas yang
lebih lengkap, tetapi memusatkan perhatian pada hal yang
positif atau gelas yang setengah penuh akan lebih mungkin
membantu masyarakat dan organisasi berubah. Pendekatan
berbasis kekuatan bersengaja mengamati dan mendorong
sisi realitas yang bias diapresiasi. Pendekatan berbasis
kekuatan melacak apa yang ingin kita lihat lebih banyak dan
mengembangkan apa yang telah berhasil sejauh ini.
4.	 Pengecualian positif. Titik awal perubahan adalah
mengamati perilaku yang patut dicontoh, bukan kekurangan
dan kelemahan. Pengetahuan dan perubahan sikap adalah
hasil dari aplikasi ulang dan adaptasi perilaku sukses yang
sudah ada. Inilah disebut dengan positive deviance.
5.	 Konstruksi sosial atas realitas. Tidak ada situasi sosial yang
telah ditentukan sebelumnya. Kita selalu mengkonstruksikan
sendiri realitas yang kita jalani – apapun yang kita lakukan
merupakan langkah pertama menuju apa yang kita wujudkan.
Appreciative Inquiry dan pendekatan berbasis aset lain
beranjak dari teori ini. Banyak pendekatan berbasis aset yang
menyatakan kita bergerak menuju realitas yang kita paling
menarik perhatian kita. Apa yang kita bicarakan menjadi fokus
kita, dan apa yang kita inginkan sangat mungkin terwujud
karena kita selalu menciptakan peluang dan membuat pilihan
untuk mewujudkannya. Bahkan apa yang ingin kita ketahui,
dan saat kita mulai proses pencarian, maka kita memulai
proses perubahan. Jadi jika kita ingin perubahan positif maka
kita harus mencari tahu tentang berbagai hal yang paling
mungkin membuat perubahan itu terjadi.
6.	 Hipotesis Heliotropik. Sistem-sistem sosial berevolusi
menuju gambaran paling positif yang mereka miliki tentang
dirinya. Contoh paling baik tentang hal ini ditemukan di biologi
benda hidup tumbuh menuju sumber cahaya, dan mereka
berkembang dengan cara-cara agar bisa lebih maksimal
meraih cahaya tersebut. AI menggunakan ini dengan
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menyatakan bahwa ketika gambaran masa depan kita positif,
memberi semangat dan inklusif, maka kemungkinan besar
kita akan lebih terlibat dan mempunyai energi yang lebih
besar untuk mewujudkannya. Selalu penting untuk yakin
bahwa perubahan yang dicari adalah gambaran realitas yang
positif dan diinginkan bukan sesuatu yang negatif atau tidak
diinginkan.
7.	 Dialog Internal. Proses dialog internal yang berjalan
dan terbuka akan memengaruhi kinerja organisasi. Riset
oleh Profesor Marcial Losada dan Barbara Fredrickson
tentang Organisasi dengan Kinerja Tinggi dan Rendah
memperlihatkan efek ini. Riset ini memberikan beberapa bukti
untuk menunjukkan bahwa jika sebagian besar hubungan
kita berdasarkan interaksi positif, maka besar kemungkinan
hubungan tersebut akan berkembang. Akibatnya, Jika dialog
internal (atau percakapan antar anggota) positif, terbuka
terhadap perubahan, dan kolaboratif maka organisasi itu
akan menjadi lebih kuat. AI mengambil dari teori ini dengan
menyatakan bahwa jika kita fokus pada kekuatan dan
kesuksesan maka kita bisa menemukan energi yang lebih
besar untuk perubahan dan kita bisa menciptakan lingkungan
yang mendukung terjadinya perubahan.
8.	 Teori Naratif. Teori ini lebih menkankan pada percakapan
dan dialog yang tidak terlalu formal untuk pertemuan
dalam komunitas atau kelompok. Percakapan adalah belajar
mengidentifikasi apa yang dianggap penting lewat suasana
terbuka dan tidak terlalu formal. Salah satu contoh adalah
World Café yang biasanya dipakai sebagai pertemuan
kelompok yang sedang mencari arah, dan dijelaskan sebagai
usaha interaksi pemikiran yang lewat percakapan tentang
pertanyaan yang benar-benar penting.
BB. Prinsip-Prinsip
Operasional
dalam
Pembangunan
Berbasis Kekuatan
Untuk memahami pendekatan berbasis aset adalah dengan
mempelajari prinsip-prinsip operasional yang secara konsisten
ditemukan dalam aplikasi pendekatan berbasis aset. Prinsipprinsip operasional di bawah ini merujuk dari berbagai tulisan
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tentang bagaimana dan mengapa orang menggunakan
pendekatan berbasis asset, di antaranya:
1.	 Prinsip Konstruksionis: Kata-kata mencipta dunia; makna
diciptakan secara sosial, lewat bahasa dan percakapan.
2.	 Prinsip Simultan: Proses bertanya akan mencipta
perubahan; begitu kita mengajukan pertanyaan, kita mulai
mencipta perubahan.
3.	 Prinsip Puisi: Kita bisa memilih apa yang ingin kita pelajari;
organisasi, bagaikan buku yang terbuka, adalah sumber
informasi dan pembelajaran yang tak ada habisnya.
4.	 Prinsip Antisipasi: Sistem manusia bergerak menuju
gambar atau visualisasi yang dimiliki; apa menjadi pilihan
untuk dipelajari mempunyai arti. Sistem sosial berevolusi ke
arah gambaran paling positif yang dimiliki tentang dirinya.
5.	 Prinsip Positif: Pertanyaan positif menghasilkan perubahan
positif. Jika Anda mengubah dialog internal (apa yang
dibicarakan orang-orang dalam sebuah organisasi), Anda
mengubah organisasi itu sendiri.
6.	 Prinsip Keutuhan: Keutuhan menarik yang terbaik dari orang
dan organisasi; membawa seluruh pemegang kepentingan
dalam forum bersama yang mendorong kreativitas dan
membangun kapasitas kolektif.
7.	 Prinsip Bertindak: Untuk benar-benar membuat perubahan,
kita harus “menjadi perubahan yang ingin kita lihat.”
8.	 Prinsip Bebas Memilih: Orang akan bekerja lebih baik dan
lebih berkomitmen ketika mereka punya kebebasan untuk
memilih bagaimana dan apa yang ingin mereka kontribusikan.
9.	 Prinsip Kelentingan: Setiap individu, kelompok, atau
institusi memiliki sesuatu yang telah memberi hidup di masa
lalu dan beberapa aset yang mendukung mereka di masa
sekarang. “Setiap komunitas punya potensi sumber daya
lebih banyak daripada yang diketahui siapapun.”
10.	Prinsip Organik: Semua yang hidup punya cetak biru bagi
kesuksesannya sendiri atau pengembangan diri yang tertulis
di dalamnya. Yang diperlukan hanyalah lingkungan yang
merawat dan mendukungnya. Hal ini berhubungan dengan
teori keanekaragaman hayati termasuk praktik permakultur
dalam pertanian.
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BAB V
HUBUNGAN ANTARA WARGA DAN
PEMERINTAH
Perubahan masyarakat melalui pendekatan apresiatif dan berbasis
aset harus dilakukan dengan mengumpulkan refresentasi dari semua
sistem, seperti level senior atau para manajer, level menengah
dan level bawah sebagai penerima manfaat utama. Ini merupakan
kombinasi pendekatan dari bawah ke atas (down top) dan dari atas
ke bawah (top down) yang diintegrasikan. Integrasi ini disebut pula
dengan platform multi pihak di mana seluruh pemain ada di ruang
yang sama pada waktu yang sama. Ini merupakan suatu pencarian
kolektif oleh seluruh yang mungkin akan terkena pengaruh kegiatankegiatan proyek sekaligus suatu persetujuan bersama untuk
merealisasikan harapan masa depan yang lebih baik.
Menurut Peter Checkland, seorang ahli yang mengembangkan Soft
Systems Methodology (SSM) pada awal 1990-an, mengatakan bahwa
SSM ialah pendekatan lain yang mempertimbangkan bahwa perilaku
manusia merupakan bagian dari suatu sistem yang lebih utuh, dan
masing-masing aspek dari sistem ini mempengaruhi semua bagian
yang lain. SSM berupaya melibatkan semua sistem dengan berupaya
untuk tidak melakukan perubahan dari luar, tetapi menstimulasikan
pertumbuhan dari dalam sistem.
Landasan untuk mengelola proses perubahan melalui berbagai
kegiatan multi pihak terletak pada prinsip-prinsip kunci pendekatan
berbasis aset, yakni bahwa semua anggota sistem mempunyai
kontribusi bagi proses perubahan. Selain itu, setiap orang mempunyai
pemahaman tentang bagiannya masing-masing dalam setiap proses
perubahan, yang mesti dilibatkan dalam rencana besar sistem
tersebut.
AA. Desentralisasi dan Partisipasi Warga dalam Pemerintahan
Desentralisasi terjadi ketika pemerintah pusat memberikan
kekuasaan kepada daerah. Desentralisasi diwujudkan dalam
banyak bentuk, sebagaimana dapat dilihat pada tabel sebagai
berikut.
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Desentralisasi
Desentralisasi
Politik atau
Demokratik

Desentralisasi
Administratif

Kekuasaan dan sumber daya dialihkan
kepada pihak yang berwenang yang
merepresentasikan dan bertanggungjawab
masyarakat di daerah
Kekuasaan dan sumber daya diberikan
pemerintah pusat kepada daerah. Lembaga
yang bertanggungjawab ke atas ialah lembaga
administratif daerah sebagai perpanjangan
kewenangan pemerintah pusat.

Diadaptasi dari karya Jody Kretzman di Asset Based Community
Development Institute, School of Education and Social Policy,
Northwestern University, Illinois, USA.
Desentralisasi Fiskal
Privatisasi

Manajemen
bersama
(Produksi
bersama)

Pemberian kekuasaan secara tetap kepada
lembaga non- pemerintah termasuk individu,
organisasi masyarakat sipil, atau perusahaan.
Penyusunan peraturan dan pengaturan
manajemen sumber daya alam yang
mengintegrasikan desentralisasi administratif
dengan privatisasi. Hal ini terjadi saat lembagalembaga lokal, yang sebagian ditunjuk, sebagian
dipilih, didirikan. Aturan berbagi kekuasaan
antara kementerian yang bertanggungjawab
ke atas dan perwakilan daerah atau pengguna
sumber daya yang bertanggungjawab ke
bawah disebut manajemen bersama (comanagement).

Dewasa ini, masyarakat menuntut untuk dilibatkan dalam
penyusunan keputusan mengenai masa depan mereka dan
bentuk pelayanan publik yang mesti diberikan oleh negara
kepada mereka. Lebih dari satu abad yang lampau, perhimpunan
buruh dan gerakan kesejahteraan muncul sebagai penyeimbang
bagi monopoli feodal dan menjadi respon kuat terhadap
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program industrialisasi Eropa. Perjuangan orang-orang miskin
untuk mengambil alih kekuasaan kelas menengah terhadap
aset-aset produksi dan penentuan keputusan menjadikan
masyarakat ini mengorganisir diri menjadi golongan-golongan
konfrontatif untuk menuntut hak-haknya. Gerakan- gerakan
rakyat membawa perjuangan masyarakat masuk ke ruang-ruang
publik sebagai upaya menghentikan mekanisme pemerintahan
yang opresif. Pengembangan komunitas pada mulanya ditujukan
untuk membantu masyarakat bernegosiasi dengan pemerintah
untuk mendapatkan layanan yang lebih baik. Pada akhirnya,
pengembangan komunitas termasuk aktivitas-aktivitas swadaya
ekonomi dan sosial, yang kadang-kadang menggantikan kerjakerja pemerintah atau menjangkau tempat-tempat di mana
layanan pemerintah belum berjalan dengan maksimal. Dewasa
ini jejaring sosial dipakai oleh masyarakat untuk menggerakkan
demokrasi dan membuka ruang-ruang baru bagi keikutsertaan
masyarakat dalam meningkatkan layanan pemerintah. Pemerintah
juga lebih terbuka dalam mengucurkan dana langsung ke warga,
seperti yang terjadi dalam inisiatif pembangunan yang dipimpin
oleh suatu organisasi, seperti Program Nasional Pembangunan
Masyarakat (PNPM) di mana pemerintah desa setiap tahunnya
(atau dewan yang terdiri dari perwakilan desa) mendapatkan
subsidi keuangan langsung dari Kementerian Keuangan untuk
mengelola secara mandiri pembangunan infrastruktur dalam
skala kecil.
Dengan demikian, kerjasama antara masyarakat dan
pemerintah dalam menggerakkan roda pembangunan suatu
wilayah atau negara menjadi lebih umum dan saat ini mempunyai
legitimasi yang oleh masyarakat masa sebelumnya hanyalah suatu
mimpi. Dewasa ini masyarakat mengorganisir diri dan mengelola
sumber dayanya sendiri menjadi praktik standar dalam program
pembangunan.
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Layanan
Pemerintah

Lembaga non
pemerintah

Kolaborasi
pembangunan
antara pemerintah,
non pemerintah, dan
organisasi masyarakat

Aset yang
dimobilisasi warga

Dengan menyatukan pendekatan berbasis aset dalam usaha
menghasilkan perencanaan dan proses penyusunan anggaran yang
partisipatif, ACCESS dan organisasi mitranya sudah menghidupkan
kembali konsep kerjasama antara pemerintah dan warga. Kerjasama
ini terkadang digambarkan dengan judul “satu desa, satu rencana,
satu anggaran”. Sebab masyarakat senantiasa mencari cara untuk
menyatukan aset yang mereka miliki ke dalam proses perencanaan
dan anggaran, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
(RPJMDes) ditinjau oleh masyarakat sebagai rencana mereka, selain
itu pula sebagai rencana belanja pemerintah di masa yang akan
datang.
BB. Produksi Bersama
Pemerintah semakin menyadari bahwa walaupun ia
mengelola layanan seperti pendidikan dan kesehatan, organisasi
masyarakat juga melakukan banyak peran pelengkap yang tidak
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hanya menjadikan layanan publik itu efektif, akan tetapi juga
menguatkannya. Apabila masyarakat tidak ikut serta meralisasikan
kesejahteraannya sendiri, tidak hanya birokrasi dan anggaran
yang membesar, tetapi juga tidak mungkin memiliki jangkauan
yang sama seperti yang dicapai masyarakat yang bermitra dalam
banyak asosiasi.
Dalam dunia pendidikan, mutu dan efektivitas komite
manajemen masyarakat dan asosiasi orang tua berpengaruh
besar terhadap layanan secara keseluruhan. Dalam sekolah
tipe apapun yang berperan dengan baik, senantiasa ada
sejumlah kelompok organisasi masyarakat atau orang tua yang
bersemangat dan menyempurnakan layanan yang disediakan
Kementerian Pendidikan. Dalam hal kesehatan, kelompok
dukungan masyarakat merespon kebutuhan masyarakat dalam
lingkup antara rumah dan kantor layanan pemerintah manapun.
Di dalam rumahnya juga, masyarakat merawat keluarganya
melalui upaya yang setara dengan program layanan resmi yang
diberikan pemerintah.
Di banyak tempat di dunia, sebagai dampak dari desentralisasi
dan berkurangnya birokrasi pemerintah, pengakuan atas peran
potensial yang lebih besar bagi organisasi masyarakat sipil sudah
mendorong pemerintah, terutama pemerintah lokal, untuk
bermitra dengan warga di level kebijakan dan implementasinya.
Organisasi masyarakat sipil sekarang bermitra dalam memperbaiki
sistem dan kebijakan yang melayani masyarakat dengan lebih
baik.
Kemandirian masyarakat dimaksudkan untuk merealisasikan
tujuan mereka sendiri dan dilakukan sejalan dengan apapun yang
diberikan pemerintah. Pelaksanaan pengembangan masyarakat
tidak secara eksklusif dimaksudkan untuk meningkatkan
kemampuan suatu masyarakat untuk terlibat dalam banyak
kegiatan mandiri. Aktivitas-aktivitas ini seringkali dibiayai oleh
dana hibah masyarakat diberikan pemerintah dan lembaga donor
melalui organisasi masyarakat lokal ataupun internasional.
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Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi
independen, umumnya non-profit, yang bermitra dengan
lembaga donor dan pemerintah untuk memberikan layanan
pada masyarakat. Organisasi-organisasi ini merepresentasikan
golongan kelas menengah yang terpelajar, yang bekerja dalam
birokrasi dan menyediakan diri untuk memastikan apa yang
dikehendaki pemerintah atau donor di masyarakat terjadi.
Organisasi- organisasi ini umumnya didorong oleh nilai tetapi
tidak senantiasa tinggal di masyarakat atau dipimpin oleh
masyarakat yang mereka layani. Contoh, program-program
berbasis organisasi acapkali bekerjasama mengemban amanat
untuk memperjuangkan hak masyarakat yang tidak mempunyai
kapasitas sendiri untuk melakukannya. Mereka dapat menjadi
wakil masyarakat untuk menghadap pemerintah, menuntut agar
pemerintah memberikan dana melalui mereka sebagai upaya untuk
bisa memperluas cakupan layanan. Program-program berbasis
organisasi umumnya diberikan kepada kaum marjinal, seperti
orang dengan disabilitas atau anak-anak yang kurang beruntung.
Para individu ini ialah klien mereka. Pertanggungjawaban mereka
kepada pemerintah ditinjau dari bagaimana mereka mengelola
para klien. Oleh karena itu, mengelola bantuan melalui pengelolaan
klien berguna bagi mereka sendiri dan bagi pemerintah.
Produksi bersama ialah pendekatan guna meningkatkan
penyampaian layanan melalui kerjasama yang baik dan
berkesinambungan antara pemerintah dan organisasi warga.
Pendekatan ini:
1. Mengakui peran organisasi masyarakat yang dilaksanakan
sekarang ini untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Menyadari bahwa masyarakat mempunyai aset, bukan hanya
masalah dan isu
3. Mengartikan ulang pekerjaan agar aktivitas-aktivitas yang
tidak dibayar, dinilai dan didukung
4. Membangun pertukaran timbal balik.
5. Memperluas dan menguatkan jejaringan sosial.
Ketika komunitas belajar mengorganisir aset mereka sendiri
dan membangun organisasi-organisasi yang lebih kuat bagi
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perubahan sosial, pemerintah semakin siap mengkontribusikan
keahlian dan sumber dayanya. Menggunakan pendekatan
berbasis aset, masyarakat dapat menguji coba praktik pertanian
baru, mengolah kembali lahan tidak terpakai, meningkatkan
pengelolaan sumber daya alam mereka sendiri, mengelola diri
dengan lebih baik untuk memnggunakan layanan pendidikan
dan kesehatan, mengorganisir diri dalam kelompok-kelompok
pengguna untuk distribusi air, baik untuk produksi ataupun untuk
air minum, meningkatkan perilaku kebersihan dan sanitasi,
mengembangkan strategi untuk memperbaiki gizi, mendirikan
jaringan pemasaran dan koperasi, selain memanfaatkan aset
manusia dan alam yang dimiliki untuk membangun atau merawat
infrastruktur di mana pemerintah belum berhasil.
Dalam menjawab mobilisasi masyarakat, sumber daya
pemerintah mempunyai banyak bentuk. Contoh pertama,
mereka mungkin memperlihatkan ketertarikan, yang tidak ada
sebelumnya. Mereka mungkin meninjau kembali kebijakan untuk
memastikan keberlangsungan inisiasi masyarakat atau paling
tidak melengkapi kegiatan komunitas. Kunci meningkatkan mutu
pelayanan dalam pendekatan produksi bersama ialah dengan
meningkatkan kemampuan daya ungkit.
Semakin tinggi keterlibatan masyarakat untuk memenuhi
kebutuhan sosial dasar, makin besar kemungkinan pemerintah
akan bersedia berkomitmen untuk mendukung partisipasi
ini. Ketika masyarakat aktif, pemerintah akan menjadi lebih
terinformasikan dan menjadi lebih tertarik untuk terlibat.
Penggunaan referensi ekonomi „investasi‟ memang disengaja.
Menurut konsep partnership, pemerintah akan lebih mungkin
mengalokasikan waktu dan sumber dayanya dalam masyarakat
yang telah aktif, berinteraksi dan mau bermitra. Mirip seperti
orang yang hendak mengajukan kredit pinjaman ke bank,
kemungkinan bank ingin berinvestasi atau memberikan bantuan
keuangan tergantung dari sejauhmana calon peminjam dapat
menunjukkan bahwa dia mempunyai aset dan rencana aksi yang
nyata.
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CC. Sisi Permintaan dan Penawaran
Dalam program yang berkaitan dengan tata pemerintahan,
istilah sisi penawaran dan sisi permintaan umumnya digunakan.
Sisi penawaran semestinya pemerintah dan sisi permintaan ialah
konsumen atau komunitas. Kenyataannya, ada sisi penawaran
dan permintaan pada peran warga dan pemerintah dalam
pembangunan. Warga sipil sebagai penerima pasif, tergantung
pada dukungan pemerintah dan pihak luar. Berdasarkan
pendekatan berbasis aset, merendahkan peran masyarakat
dengan mendudukkannya pada sisi permintaan, artinya tidak
menghargai potensi mereka untuk ikut serta bahkan memimpin
program-program pembangunan.
Masyarakat memang dapat menuntut adanya perubahan
kepada pemerintah dan membantu masyarakat menjadi
sadar terhadap apa yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh
pemerintah, dan membantu masyarakat untuk mengetahui apa
hak mereka dalam pembangunan, seluruhnya ialah kontribusi
penting dalam pembangunan.
Dalam pendekatan berbasis aset, masyarakat juga
dapat berperan
dalam proses pembangunan. Masyarakat
dapat berpartisipasi pada sejumlah aset dan melengkapi
layanan pemerintah. Masyarakat juga dapat menuntut mutu
manajemen organisasi mereka sendiri juga, bukan hanya
pemerintah. Pemerintah dan organisasi masyarakat sama-sama
bertanggungjawab terhadap sisi permintaan dan sisi penawaran.
Layanan publik oleh pemerintah dapat ditingkatkan melalui
partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan, pusat
pengaduan masyarakat dan citizen report cards. Layanan publik
dapat pula ditingkatkan dengan adanya sejumlah masyarakat
yang lebih aktif dan berperan serta penuh dalam pembangunan.
Di sejumlah tempat yang sebelumnya pasif dan acapkali
tersingkirkan, masyarakat saat ini melihat pemerintah sebagai
bagian dari sejumlah aset yang mereka miliki untuk berperan
serta pada pengembangan diri mereka sendiri.
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BAB VI
METODE-METODE PEMBARU DAN KEKUATAN
LOKAL UNTUK PEMBANGUNAN
AA. Appreciative Inquiry
Pendekatan berbasis aset yang paling banyak dipakai berasal
dari apa yang disebut Appreciative Inquiry (AI). Appreciative
Inquiry ialah sebuah filosofi perubahan positif dengan pendekatan
siklus 5-D, yang sudah sukses dipakai dalam program-program
perubahan berskala kecil dan besar, oleh ribuan organisasi di
berbagai penjuru dunia. Dasar dari AI ialah sebuah gagasan
sederhana, yakni bahwa organisasi akan bergerak menuju
apa yang mereka pertanyakan. Contoh, saat sebuah kelompok
mempelajari mengenai persoalan dan konflik yang dihadapi
manusia, acapkali mereka menemukan bahwa jumlah dan
intensitas persoalan-persoalan itu semakin meningkat. Melalui
upaya yang sama, saat kelompok mempelajari capaian manusia
dan idealisme, seperti praktik terbaik, pengalaman puncak, dan
capaian mulia, maka keadaan ini juga cenderung akan meningkat.

Appreciative Inquiry adalah pencarian evolusioner bersama
dan kooperatif untuk menemukan yang terbaik dari diri seseorang,
organisasinya, dan dunia di sekelilingnya. AI menyangkut
penemuan mengenai apa yang membangun „kehidupan‟ dalam
sebuah sistem yang hidup, yakni saat sistem itu paling efektif,
secara konstruktif memiliki kemampuan secara ekologi, ekonomi,
dan sebagai manusia. AI menggunakan seni dan praktik untuk
memperkokoh kapasitas suatu sistem untuk memahami,
mengantisipasi, dan meningkatkan potensi positif yang ada.
Proses pencarian berkelanjutan ini digerakkan melalui penciptaan
“pertanyaan positif tidak bersyarat,” yang umumnya melibatkan
sejumlah besar orang. Intervensi AI menekankan pada kecepatan
berinovasi dan berimajinasi– bukan pada kritik, kenegatifan, dan
diagnosis berbelit yang umumnya digunakan dalam organisasi.
Model discovery (menemukan), dream (mimpi), design
(merancang), dan destiny (memastikan) mengaitkan energi
dari pusat positif ke perubahan yang tidak pernah diperkirakan
sebelumnya.
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Yang membedakan AI dari metodologi perubahan yang lain
ialah bahwa AI sengaja memberikan pertanyaan positif untuk
memunculkan percakapan konstruktif dan tindakan inspiratif
dalam organisasi.
Ap-pre’ci-ate, (apresiasi): 1. menghargai; melihat yang
paling baik pada seseorang atau dunia sekitar kita; mengakui
potensi, kekuatan, keberhasilan masa lalu dan masa sekarang;
memahami berbagai hal yang memberi hidup (keunggulan,
vitalitas, kesehatan) pada sistem yang hidup. 2. Meningkat dari
segi nilai, contoh tingkat ekonomi sudah meningkat nilainya.
Sinonim: kehormatan, hargai, hadiah, dan nilai.
In-quire’: 1. Mengeksplorasi dan menemukan. 2. Bertanya;
terbuka untuk melihat sejumlah kemungkinan dan potensi baru.
Sinonim: menyelidiki, mencari, menemukan secara sistematis,
dan mempelajarinya.
Appreciative Inquiry (AI) ialah teknik sederhana yang
dipakai dalam sejumlah konteks yang kompleks untuk:
1. Berkonsultasi dengan orang lain dan belajar dari pengalaman
mereka, untuk
2. Melibatkan semua organisasi atau kelompok untuk terlibat
dalam perubahan, dan untuk
3. Membangun visi masa depan di mana setiap orang dapat
berbagi dan saling membantu dalam merealisasikannya
4. Mengajak dan melibatkan semua peserta dengan
menggunakan teknik sederhana yang dapat mengeksplorasi
pengalaman sekarang ini dan keberhasilan masa lampau
5. Menciptakan keterampilan komunikasi, menyimak dan
6. Memberdayakan orang dan memperlihatkan rasa hormat
terhadap pendapat masing-masing
Secara mudah untuk difahami, AI berkembang dari empat ide
utama:
1. Kata mencipta dunia - kita mulai membangun masa depan
melalui cara kita mendiskusikannya.
2. Pertanyaan untuk melakukan perubahan – kita mengawali
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proses perubahan ketika kita mengajukan pertanyaan
3. Gambar menginspirasi tindakan – gambaran yang kita
miliki mengenai masa depan mempengaruhi tindakan yang
dilakukan
4. Pertanyaan positif akan membimbing kepada perubahan
positif – apabila kita mengharapkan masa depan yang
berbeda, maka kita harus mengajukan pertanyaan yang
sejalan dengan masa depan itu.
Siklus 5 atau 4-D Siklus Appreciative, Inquiry dapat ditinjau
pada gambar di bawah ini:

Diagram di atas menjelaskan lima langkah utama, yaitu:
1.	 Define (Menentukan)
Kelompok pemimpin seyogyanya menetapkan „pilihan topik
positif‟: tujuan dari proses pencarian - atau deskripsi tentang
perubahan yang diharapkan.
#PedomanPengabdianKepadaMasyarakatIAINParepare

85

22. Discover (Menemukan)
Apa yang sudah sangat dihargai dari masa lampau harus
diidentifikasi sebagai titik awal proses perubahan. Proses
menemukan kembali kesuksesan dilaksanakan melalui proses
wawancara dan mesti menjadi penemuan personal mengenai
apa yang menjadi kontribusi individu yang memberikan hidup
pada sebuah usaha atau kegiatan. Pada tahap discovery,
kita mulai memindahkan tanggungjawab untuk perubahan
kepada banyak individu yang ingin melakukan perubahan
tersebut, yakni entitas lokal. Kita juga mulai membangkitkan
rasa bangga melalui proses menemukan kesuksesan masa
lampau dan dengan rendah hati namun jujur mengakui semua
kontribusi. Tantangan bagi fasilitator ialah mengembangkan
sejumlah pertanyaan yang inklusif tepat mendorong peserta
bisa mengungkapkan pengalaman sukses dan peran mereka
dalam kesuksesan tersebut.
33. Dream (Impian)
Melalui cara kreatif dan kolektif melihat masa depan
yang mungkin terealisasikan, apa yang sangat dihargai
dihubungkan dengan apa yang sangat diharapkan. Seperti
apa masa depan yang diharapkan oleh banyak pihak? Jawaban
dapat berupa impian atau harapan. Sebuah visi atau mimpi
bersama terhadap masa depan yang dapat berupa foto, lagu,
kata- kata, tindakan, dan gambar. Pada tahap ini, persoalan
yang ada dikonsepkan ulang menjadi cita-cita untuk masa
cara dan depan untuk maju – sebagai aspirasi dan peluang.
44. Design (Merancang)
Proses di mana semua masyarakat terlibat dalam proses
belajar mengenai aset atau kekuatan yang dimiliki agar dapat
mulai memanfaatkannya dalam cara yang kolaboratif, inklusif,
dan konstruktif untuk mencapai tujuan dan aspirasi seperti
yang telah ditentukan sendiri.
55. Deliver (Lakukan)
Sejumlah tindakan inspiratif yang mendukung proses
belajar secara berkelanjutan dan inovasi mengenai “apa yang
akan terjadi.” Hal ini adalah fase akhir yang secara khusus
menekankan pada cara-cara individu dan organisasi untuk
melangkah maju. Dalam sejumlah kasus, AI menjadi kerangka
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kerja bagi pengembangan organisasi dan kepemimpinan yang
berkelanjutan.
BB. Pembelajaran dari Appreciative Inquiry
Program pemberdayaan masyarakat yang berhasil bermula dari
membangun hubungan dengan masyarakat. Menghargai kekuatan
dan capaian masyarakat adalah aspek penting untuk menciptakan
hubungan tersebut. Untuk memfasilitasi hal tersebut, pendekatan
berbasis aset dipengaruhi oleh metodologi Appreciative Inquiry
(AI). AI pada mulanya dikembangkan di Case Western University
sebagai upaya untuk mentransformasi organisasi yang sukar
berkembang. Sekarang ini, AI telah diimplementasikan di banyak
masyarakat di dunia, seperti oleh ACCESS di Indonesia, MYRADA
di India, PACT di Nepal, World Vision di Tanzania, dan sejumlah
program masyarakat yang didanai oleh Pemerintah Australia di
wilayah Afrika, Asia, dan Pasifik.

Appreciative Inquiry ialah sebuah proses yang menciptakan
perubahan positif (organisasi atau masyarakat) dengan
penekanan pada pengalaman puncak dan kesuksesan masa
lampau. Metodologi ini mengutamakan wawancara dan cerita
yang memancing memori positif, serta analisis kolektif terhadap
sejumlah keberhasilan yang ada. Analisis ini selanjutnya akan
menjadi referensi guna merencanakan perubahan organisasi
atau tindakan masyarakat di masa yang akan datang.
Di level masyarakat, AI menolak pendekatan penekanan
pada persoalan dan berbasis kebutuhan dari model pelayanan.
AI mencoba untuk mentransformasi budaya masyarakat yang
tadinya melihat dirinya dengan cara negatif menjadi dapat
mengapresiasi kapasitas dirinya untuk merealisasikan perubahan
positif. Menolak untuk penekanan pada permasalahan, AI
mengadopsi apa yang dijelaskan oleh Elliott (1999) sebagai
“prinsip heliotropik”. Masyarakat dan organisasi berkembang ke
arah apa yang memberikan mereka kehidupan dan energi. AI
menghasilkan energi tersebut dengan membantu masyarakat
melihat dirinya dengan cara pandang positif, memfokuskan
kekuatan mereka, dan menginspirasi mereka untuk bekerjasama
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dalam program pemberdayaan yang dapat berkontribusi bagi visi
mereka akan masa depan. Walaupun tidak menyangkal terdapat
masalah, masalah tidak dikaji secara langsung. Carl Jung
menjelaskan bahwa pada prinsipnya, seluruh masalah terbesar
dan terpenting dalam hidup tidak dapat terpecahkan. Masalahmasalah ini tidak akan pernah dapat diselesaikan, namun hanya
dapat ditinggalkan. Lewat investigasi lebih lanjut mengenai
“meninggalkan” persoalan, terbukti bahwa hal ini memerlukan
tingkat kesadaran yang baru. Munculnya minat lebih penting dan
lebih luas di cakrawala, yang menjadikan sudut pandang kita
menjadi lebih luas, sehingga persoalan yang tidak terpecahkan
tadi kehilangan urgensinya. Masalah itu tidak dipecahkan secara
logis, namun pudar saat dihadapkan dengan daya tarik kehidupan
yang lebih kuat dan baru (Ashford dan Patkar, 2001: 86).
CC. Mengubah Masalah Menjadi Tujuan
Semua persoalan memiliki sisi sebaliknya. Semua persoalan
dapat diformulasi ulang sebagai peluang atau tantangan. Dalam
pelaksanaan pembangunan, mendaftar seluruh kebutuhan umum
atau masalah dilakukan. Pilihannya ialah melihat semua masalah
itu sebagai isu atau peluang yang harus dihadapi. Masalah ialah
sesuatu yang hidup di masa lalu, peluang ialah sesuatu yang
oleh kelompok yang sekarang, dihadapi dan dirancang cara
mengatasinya. Identifikasi masalah boleh jadi ialah batu loncatan
mengidentifikasi peluang, namun penting untuk memastikan
batu loncatan tersebut dilalui secepat mungkin agar individu
dan kelompok dapat menyepakati apa yang dapat dilakukan,
bukan selanjutnya membahas apa yang tidak dilaksanakan dan
mengapa hal itu terjadi.
DD. Pembangunan Komunitas Berbasis Aset
Pemberdayaan masyarakat Berbasis Aset berpijak dari hasil
kerja yang dilakukan sebagai bagian dari gerakan warga sipil dan
perjuangan kelas di berbagai wilayah kumuh sekitar Kota Chicago
di Amerika Serikat.3 Kegiatan pengorganisasian masyarakat
didesain untuk merebut kekuasaan dari kelas atas dan kelas
menengah, sebab usaha memberdayakan daerah-daerah
miskin secara berkelanjutan berakhir dengan kepasrahan dan
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kekecewaan untuk menerima ketergantungan kepada orang lain.
Jody Kretzmann dan John McKnight menguraikan bagaimana
masyarakat lokal dengan kepemimpinan yang berdedikasi
berhasil mentransformasi ekonomi lokal dan keadaan kehidupan
sosialnya. Mereka mendirikan Departemen Asset Based Comunity
Development di Institute for Policy Research, Northwestern
University, Illinois, Amerika Serikat. ABCD Institute masih terus
menyediakan sumber daya dan menginspirasi masyarakat di
berbagai negara melalui pendekatan radikal mereka terhadap
pemberdayaan masyarakat dan memperbaiki basis ekonomi
masyarakat lokal.
John McKnight dan Jody Kretzmann mendiskripsikan
“Membangun Masyarakat dari Dalam Keluar‟ sebagai cara
untuk
menemukan
dan menggerakkan aset masyarakat‟.
Dengan mempelajari bagaimana menemukan dan mendaftar
aset komunitas dalam sejumlah kategori tertentu (contohnya
aset pribadi, aset asosiasi atau lembaga), masyarakat belajar
melihat keadaan mereka sebagai gelas yang setengah penuh.
Sebelumnya, mereka melihat masalah dan kebutuhan, sekarang
mereka lebih banyak melihat kesempatan dan sumber daya.
Peta Kebutuhan Komunitas

Sumber: Community Partnering Conference of the South East
Asian Geography Association (SEAGA) di Manila, 2008.
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Kretzmann dan McKnight menekankan bahwa apabila peta
kebutuhan dan masalah ialah satu-satunya pedoman untuk
masyarakat tidak mampu, maka boleh jadi akibatnya ialah suatu
masyarakat yang terus menilai dirinya dapat bertahan hanya
dengan memfokuskan pada apa yang mereka perlukan untuk
mencapai kesejahteraan. Saat kehidupan mereka bergantung
terhadap persoalan ini, masyarakat mulai percaya terhadap
gambaran negatif di diri mereka sendiri. Mereka mulai memandang
dirinya senatiasa kekurangan dan tidak dapat mengendalikan
hidup mereka dan untuk lingkungannya. Mereka akan senantiasa
dan tidak dapat terhindar untuk melihat dirinya sebagai komunitas
yang „tidak berdaya‟ atau yang paling berhak mendapatkan
bantuan pemerintah tanpa ada usaha untuk bertindak atas nama
mereka sendiri.
Dampak lain dari keadaan ini ialah munculnya kepemimpinan
yang hanya dapat menghasilkan gambaran negatif terhadap
masyarakatnya. Saat peta kebutuhan ialah satu-satunya hal
yang mereka miliki untuk mendeskripsikan kenyataan, para
pemimpin tersebut akan berpikir bahwa cara paling tepat untuk
mendapatkan bantuan dari sejumlah lembaga eksternal ialah
hanya dengan meningkatkan permasalahan atau kebutuhan
tersebut. Kepemimpinan lokal selanjutnya dihargai dari berapa
besar bantuan sumber daya luar yang berhasil ditarik masuk ke
masyarakat, bukan sejauhmana tingkat kemandirian masyarakat.
Di pihak lain, saat masyarakat didorong untuk menekankan
pada aset yang tersedia, maka mereka mulai merasa berdaya dan
mulai melakukan perubahan untuk diri mereka sendiri. Mereka
akan mengangkat pemimpin yang dapat mendokumentasikan
kapasitas serta aset mereka sendiri, dan mengaitkan diri
dengan lembaga-lembaga eksternal, termasuk pemerintah,
sebagai partner untuk melakukan inisiatif mereka sendiri.
Para pendukung ABCD mendorong masyarakat agar fokus
berpikir bahwa mereka ialah gelas setengah penuh - yakni dengan
melihat bahwa mereka memiliki aset „melimpah‟ yang
patut
dan belum dimanfaatkan. Mereka melaksanakan hal ini dengan
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memotivasi masyarakat untuk mengidentifikasi aset yang dapat
dikaitkan dengan sejumlah konteks persoalan, sebagaimana
dicontohkan di bawah ini.5
Masalah
Komunitas
Penyakit yang bisa
dicegah
Sarana prasarana
sekolah atau klinik
kesehatan dengan
kondisi yang tidak

baik

Fatalism/apatis/
ketergantungan

Pendapatan/
produktifi tas
rendah
Generasi muda
yang pergi dari
desa

Aset Komunitas
Contoh keluarga yang sehat sebagai
model positif
Keterampilan pertukangan, sejarah
membangun rumah bersama-sama,
lahan kosong, hubungan dengan
komunitas bisnis, tradisi menabung,
akses terhadap materi bangunan dan
sumber daya alam
Sejarah
kegiatan
pemberdayaan
komunitas (tanpa bergantung pada
pihak luar), panutan yang baik dari
komunitas, koneksi dengan sejumlah
pihak lain yang tertarik, bangunan dan
ruang yang belum dipergunakan secara
optimal
Keterampilan berusaha, keterampilan
artistik,
pemerintah
lokal
yang
responsif, wilayah yang dekat ke pasar,
hubungan baik dengan OMS lokal
Panutan positif, kelompok pemuda,
kesempatan ekonomi

EE. Asosiasi, Institusi dan Warga
Penguatan organisasi lokal adalah tulang punggung semua
pendekatan berbasis aset. Organisasi dan perhimpunan lokal,
atau sekelompok orang yang mempunyai tujuan bersama,
merepresentasikan struktur yang dapat melaksanakan
pembangunan yang dipimpin oleh masyarakat. Kebanyakan,
pendekatan berbasis aset mengidentifikasi dan memperkuat
organisasi yang telah ada dibandingkan dengan mendirikan
organisasi baru.
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Hal yang berbeda dari ABCD ialah memfokuskan pada pelibatan
masyarakat sebagai bagian dari perhimpunan, baik yang sudah
ada sebelumnya ataupun yang baru. Diantara cara seseorang
dapat melaksanakan peranannya sebagai anggota masyarakat
ialah dengan ikut bertanggungjawab untuk menginisiasi aktivitas
menggerakan masyarakat oleh mereka sendiri, contoh dengan
membentuk kelompok sipil lokal. Proses pembangunan yang
dipimpin oleh masyarakat akan terjadi secara spontan saat
mereka mendirikan perhimpunan formal ataupun informal untuk
melaksanakan kegiatan pengembangan masyarakat. Sebagai
instrumen bagi usaha bekerjasama, banyak perhimpunan yang
selanjutnya mengambil peran lebih dari tujuan awalnya untuk
banyak berkontribusi pada proses pembangunan, termasuk untuk
membangun hubungan dengan publik dan lembaga swasta.
Dalam terminologi ABCD, sebuah perhimpunan ialah organisasi
masyarakat dasar untuk memperkuat individu dan menggerakkan
kapasitas mereka. Sebuah perhimpunan dapat diartikan sebagai
satu kelompok yang beranggotakan dua orang atau lebih, yang
berkumpul untuk melaksanakan kegiatan bersama dan umumnya
mempunyai visi atau tujuan bersama. Perhimpunan ialah
organisasi suka rela yang beroperasi berpijak pada kehendak
anggotanya. Pada prinsipnya, tidak ada yang dapat memberitahu
anggota tentang apa yang harus mereka lakukan – bahkan
untuk menghadiri rapat. Perhimpunan dapat mempunyai bentuk
formal, dengan struktur keanggotaan dan kepengurusan yang
mempunyai tugas masing-masing. Bisa juga informal, tidak punya
nama, tidak ada kepengurusan, dan tidak mempunyai sistem
keanggotaan formal. Sejumlah perhimpunan umunya berdiri
untuk merespon permasalahan sosial yang mendesak. Sejumlah
perhimpunan yang lain terorganisir dalam banyak kategori minat
seperti kesamaan profesi, layanan, keterampilan, umur, gender,
budaya, dan olah raga.
Organisasi masyarakat mempunyai tiga kekuatan utama:
1. Anggota organisasi menentukan sendiri apa yang menjadi
permasalahan; mereka tidak harus berkonsultasi kepada
ahlinya terlebih dahulu.
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2. Secara bersama-sama, mereka menyusun rencana untuk
mempergunakan kesempatan atau memecahkan masalah
yang ada; mereka tidak harus menunggu seorang ahli untuk
melakukannya.
3. Mereka melakukan tindakan untuk mempergunakan
kesempatan tersebut, menciptakan inisiatif, atau untuk
pemecahan masalah.
Tidak ada yang baru atau terutama mempertimbangkan
faktor berbasis aset saat mendirikan organisasi tersebut. Yang
jelas, ABCD mengajak kita untuk mengakui potensi perhimpunan
masyarakat sebagai kekuatan atau aset pembangunan berbasis
masyarakat.
Lembaga ialah aktor utama lainnya alam proses
pembangunan masyarakat. Yang disebut dengan lembaga terdiri
dari usaha ekonomi swasta, badan publik, dan OMS. Pada
hakekatnya, lembaga ialah sistem. Mereka terorganisir untuk
mengendalikan sesuatu yang banyak oleh yang sedikit, serta
untuk menghasilkannya secara masal: “Meletakkan pemikiran
sedikit orang kepada banyak tangan”. Sistem juga baik untuk
memelihara efisiensi dalam birokrasi penyediaan jasa, seperti
pendidikan dan kesehatan.
Meskipun sistem sangat membantu untuk menjaga efisiensi,
akan tetapi penemu ABCD berpandangan bahwa sistem bukan
hal yang tepat untuk memperlihatkan kepedulian. Sistem tidak
dapat mengakomodir berbagai perbedaan dari semua individu.
Sistem menciptakan pelanggan, bukan warga dan produser.
Ketika sistem berkembang, umumnya mereka akan kewalahan
atau mengambil alih fungsi asosiasi. Terlebih lagi, sistem biasanya
tidak akuntabel untuk komunitas lokal, melainkan untuk sejumlah
standar profesional atau pusat kekuasaan.
Walaupun begitu, biasanya ada banyak orang di dalam lembaga
yang menyadari akan keadaan ini dan tidak menyukainya.
McKnight dan Kretzmann menjelaskan orang-orang ini sebagai
“gappers” – yakni orang- orang yang bekerja dalam lembaga
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akan tetapi hatinya ada di masyarakat. Mereka umumnya yang
akan menjembatani antara asosiasi dan lembaga.
FF. Pembelajaran dari Pembangunan Komunitas Berbasis
Aset
Memberdayakan masyarakat untuk melihat dirinya sendiri
sebagai aset yang melimpah ketimbang aset miskin berdampak
penting tidak saja terhadap kemampuan mereka untuk mempunyai
dan memimpin perubahan, tetap juga pemimpin seperti apa
yang akan mereka pilih. Saat masyarakat mulai menyadari
terdapatnya potensi di lingkungan mereka serta sumber daya
untuk memperbaiki kehidupan mereka, masyarakat mulai melihat
kehidupannya sebagai agen perubahan aktif dan akan mencari
pemimpin yang fokus untuk membantu mereka menggunakan
potensi yang ada di lingkungan di sekitarnya.
Penggerakan dan pemetaan aset membantu memecahkan
persoalan akibat munculnya harapan yang tidak sejalan.
Ketika pemerintah atau badan lain meminta masyarakat untuk
mengidentifikasi kebutuhan dasar mereka, maka segera muncul
harapan masyarakat bahwa kebutuhan tersebut dapat direspon
oleh pemerintah ataupun badan lain tersebut dalam waktu dekat.
Oleh karena itu biasanya, setiap lembaga akan berhati-hati untuk
tidak bertanya terlalu banyak sebab hal ini dapat meningkatkan
harapan masyarakat yang belum tentu dapat terwujud.
Dengan pendekatan ABCD, semua individu didorong untuk
memulai proses perubahan dengan memanfaatkan aset mereka
sendiri. Harapan yang mucul terhadap apa yang mungkin terjadi
dibatasi oleh apa yang dapat mereka sendiri tawarkan, yakni
sumber daya apa yang mereka dapat diidentifikasi dan dikerahkan.
Mereka selanjutnya menyadari bahwa apabila sumber daya ini
ada atau dapat diperoleh, maka bantuan dari pihak lain menjadi
tidak penting. Masyarakat dapat memulainya sendiri besok.
Proses ini menjadikan mereka akan menjadi jauh lebih berdaya.
Masyarakat yang dapat mengidentifikasi aset mereka dapat
memperkenalkan diri sebagai entitas yang pantas untuk
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diperhatikan dan merupakan investasi bagi donor dan pemerintah.
Akumulasi aset (atau pengetahuan) ialah potensi jaminan bagi
investor dan merupakan pengakuan bahwa masyarakat dan
pemerintah dapat bekerjasama untuk pembangunan sebagai
partner dengan kontribusi yang setara.
Jadi, melalui pendekatan berbasis aset untuk pembangunan
masyarakat, kompetensi serta model perilaku yang telah ada
menjadi kesempatan untuk proses pembelajaran bagi diri sendiri
dan untuk perubahan perilaku. Identifikasi kompetensi masingmasing individu atau model nyata keterampilan untuk memimpin
yang dapat dirasakan oleh masyarakat adalah hal yang penting
sebab dapat menjadi sumber panutan dan inspirasi bagi anggota
masyarakat. Maka, proses ketergantungan terhadap pihak luar
dapat terputus.
GG. Penyimpangan Positif
Inisiatif Penyimpangan Positif (Positive Deviance, PD)
merupakan bentuk lain dari pembangunan yang mencari juara,
atau orang yang melakukan sesuatu hal dengan baik, dalam suatu
konteks tertentu sebagai cara untuk mempengaruhi perubahan
perilaku.
Simpangan positif berdasar pada pengamatan bahwa dalam
semua masyarakat pasti ada sejumlah individu atau kelompok
yang mempunyai perilaku dan strategi berbeda, yang dapat
menemukan solusi lebih baik ketimbang rekan lainnya dalam
masyarakat tersebut. Padahal, mereka semua mempunyai akses
yang sama terhadap sumber daya serta menghadapi tantangan
yang sama baik ataupun buruknya.
Simpangan positif adalah sebuah strategi untuk mengidentifikasi
mereka yang memperlihatkan kepemimpinannya untuk bertindak
hal yang lebih baik daripada orang lain, dan mengakui posisi
kepemimpinan tersebut dengan mengundang mereka untuk
berbagi pengalaman kesuksesannya. Tugas dari fasilitator atau
OMS masyarakat ialah untuk mengidentifikasi di mana contoh
positif bagi perubahan yang diinginkan dapat ditemukan, dan
#PedomanPengabdianKepadaMasyarakatIAINParepare

95

memberikan platform bagi pelaku contoh, baik tersebut untuk
menjelaskan mengapa mereka memilih untuk menjadi berbeda
dalam makna kata positif, atau untuk bertindak yang berbeda
akan tetapi lebih baik, sebab selanjutnya dapat memperbaiki
kondisi mereka sekarang itu.
Pendekatan Penyimpangan Positif adalah sebuah pendekatan
berbasis aset yang berdasar pada realita bahwa sebagian dari
komunitas atau organisasi mempunyai kinerja yang lebih baik
(melakukannya dengan baik), serta bahwa masyarakat mempunyai
aset atau sumber daya yang belum digunakan sepenuhnya. Hal
ini membantu organisasi atau komunitas untuk penekanan pada
perilaku yang tidak biasa akan tetapi lebih diharapkan, atau
pada strategi yang ditemukan oleh anggota masyarakat yang
melakukan hal baik meskipun dia/mereka adalah bagian dari
kelompok besar yang tidak seluruhnya berhasil merealisasikan
kesuksesan yang sama. Disamping itu organisasi atau komunitas
juga dapat mengembangkan sejumlah inisiatif atau kegiatan
berdasarkan penemuan-penemuan tersebut dan mengukur
hasilnya. Pendekatan PD menawarkan perubahan sosial dan
perilaku yang berkesinambungan dengan mengidentifikasi
pemecahan masalah yang telah ada dalam sistem.
Metodologi PD menyangkut empat langkah dasar, yaitu:
1.	 Defenisikan area fokus yang hendak dikaji, contoh: perilaku
pencegahan penyaki, layanan public, nutrisi
2.	 Tentukan perilaku apa dan siapa yang paling sukses dalam
konteks dan dalam masyarakat tertentu tersebut
3.	 Temukan apa yang menjadi faktor kunci kesuksesan
4.	 Rancang sebuah cara agar unsur ini dapat diterapkan untuk
setiap warga sehingga hal ini dapat menjadi standar perilaku
bagi banyak orang
PD menjelaskan tahapan-tahapan tersebut di atas sebagai 4D
dan jelas ada pola yang serupa dengan pendekatan 5D pada
AI. Walau polanya sama – apa keberhasilan yang telah pernah
terjadi, apa yang diharapkan, dan apa yang mesti dilakukan
berpijak pada kekuatan kita sendiri – akan tetapi rincian dari
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semua tahapan tersebut lebih fokus dan sedikit berbeda. Untuk
PD, tahapan-tahapan 4D adalah peta jalan dari suatu proses.
Istilah “PD inquiry (pertanyaan PD)” mengarah kepada langkah
dalam proses tersebut di mana masyarakat mencari perilaku dan
strategi yang tepat yang mungkin berulang di antara sesama
anggota masyarakat.
Istilah “Proses PD” mengacu kepada semua tahap penggunaan
metode pembelajaran berbasis pengalaman dan keterampilan
fasilitasi yang tepat untuk diimplementasikan dalam empat
tahapan rancangan PD. Hal ini akan menghasilkan pengerahan
sumber daya dan rasa kepemilikan dari masyarakat, penemuan
pemecahan masalah yang telah ada, pembentukan networking
baru, dan munculnya pemecahan masalah baru sebagai hasil dari
inisiatif masyarakat.
HH. Petikan Pembelajaran dari Penyimpangan Positif
Apabila seseorang atau sekelompok kecil orang di masyarakat
atau organisasi apapun „melakukannya dengan baik‟, atau di mana
kinerja mereka mendekati apa yang diharapkan, maka mereka
telah mempunyai pemecahan masalah bagi anggota masyarakat
yang lain. Disamping itu, mereka juga telah menemukan sumber
daya dalam konteks mereka sendiri. Untuk itu, pemecahan
masalah atau jalur menuju keberhasilan yang sebenarnya berada
di tangan setiap orang dan dapat dicapai. Maka, setiap orang
dapat melakukannya dan hal ini akan mempermudah pekerjaan
pendamping.
Pendekatan Penyimpangan Positif mengubah cara penyelesaian
yang biasa kita lakukan dari puncaknya. Umumnya, kita akan
melihat dasar teori untuk suatu perubahan, atau mencoba untuk
memahami apa yang dibutuhkan untuk berubah. Umumnya,
hal ini akan berujung pada menemukan seseorang dari luar
masyarakat untuk mengecek persoalan yang ada, mengidentifikasi
pemecahnnya, selanjutnya meyakinkan masyarakat agar mau
mengadopsi solusi tersebut. Proses perubahan akan dimulai
dengan memperoleh pengetahuan baru atau mempelajari hal
baru.
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Tahap berikutnya ialah untuk meyakinkan setiap orang untuk
mengubah sikap mereka – yakni untuk mau berubah dan mau
mengadopsi pola perilaku yang baru.
Selain itu, Penyimpangan Positif diawali dari pengamatan
terhadap suatu praktik yang telah ada, dan dimulai dari perilaku.
Tugas pertama dalam proses perubahan apapun ialah untuk
memeriksa dan meniru perilaku yang diharapkan dari dalam
masyarakat atau kelompok. Selanjutya, hal ini akan diteruskan
dengan suatu apresiasi atau pengetahuan mendalam tentang
apa yang telah ada dan bagaimana hal tersebut dapat diadaptasi
atau
dikembangkan untuk mengatasi tantangan y a n g
dihadapi oleh masyarakat atau oleh anggota masyarakat
lainnya.
II. Ekonomi Komunitas yang Beragam (Diverse Community
Economics)
ABCD adalah suatu strategi untuk pembangunan ekonomi
oleh komunitas (community- driven economic development).
Sampai sekarang ini, teori pembangunan ekonomi kerakyatan
banyak dilandasi oleh teori pembangunan masyarakat ketimbang
teori ekonomi itu sendiri. Bahkan, teori ekonomi tidak dapat
merangkul konsep komunitas sama sekali. Teori ekonomi klasik
menuntut adanya pergerakan bebas baik untuk modal dan tenaga
kerja, sementara konsep masyarakat menghambat pergerakan
tersebut.
Gibson & Graham (2005) menyimpulkan serupa berpijak pada
kerja mereka di Indonesia bagian timur dan Filipina. Mereka
menemukan aset ekonomi tersembunyi, seperti modal sosial,
modal bersama yang muncul saat sejumlah keluarga saling
berbagi sumber daya atau membantu, usaha kecil seperti kios
yang acapkali tidak tercatat dalam konteks ekonomi formal, kerja
sukarela membantu sesama masyarakat mengorganisir sebuah
acara, serta saweran untuk menyelenggarakan pesta atau
membangun sesuatu secara bersama-sama. Ternyata, pekerjaan
yang dilakukan perempuan memegang peranan penting dalam
kesehatan keadaan ekonomi, hal ini jarang dipertimbangkan.
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Mereka menamakan ekonomi kerakyatan sebagai fenomena
gunung es. Bagian yang terlihat di atas permukaan air ialah
ekonomi formal, sementara di bawah sesungguhnya terdapat
sejumlah aktivitas ekonomi yang terjadi di sektor informal dan di
tingkat rumah tangga.
Faktor yang membentuk suatu masyarakat yang kuat ialah
kapasitas kelompok mereka dan masyarakat lokal. Pengakuan
akan kapasitas ini dapat dimulai dengan mengkonstrusi suatu
perspektif baru di mana masyarakat dapat “mulai menyusun
kekuatan mereka ke dalam sejumlah struktur kesempatan yang
baru, kombinasi baru, sumber kontrol dan pemasukan yang baru,
dan kesempatan produksi yang juga baru”.
JJ. Pembelajaran dari Ekonomi Komunitas yang Beragam
Implementasi cara berpikir berbasis aset ke dalam
pembangunan ekonomi lokal, khususnya terhadap perempuan
sebagai pemeran penting Ekonomi Komunitas yang Beragam,
menyadari bahwa ada beberapa bakat dan keterampilan yang
dimanfaatkan oleh perempuan guna bertahan dalam ekonomi
kerakyatan di mana hal tersebut belum sepenuhnya dimobilisasi
atau disadari semaksimal mungkin.
Wacana dari Ekonomi masyarakat yang beragam dan
proses yang mereka pakai sangat berguna untuk membangun
inisiatif masyarakat lokal untuk pengembangan ekonomi, untuk
perempuan.
KK. Pembangunan Endogen
Pembangunan endogen ialah pembangunan yang berpijak
pada konteks atau masyarakat tertentu. Istilah ini mengarah
kepada suatu model perubahan yang organik dan mendasar
pada konteksnya. Pembangunan endogen berkembang dengan
menemukan apa yang dapat ditemukan dalam satu konteks
tertentu berdasarkan stimulus dari pemahaman dan pengetahuan
di luar konteks tersebut.

#PedomanPengabdianKepadaMasyarakatIAINParepare

99

Tujuan Pembangunan Endogen ialah untuk memperkuat
masyarakat lokal untuk mengambil alih kendali terhadap proses
pembangunan mereka sendiri dengan cara:
1. Merevitalisasi pengetahuan turun temurun dan pengetahuan
lokal
2. Memilih sumber daya eksternal yang paling cocok dengan
keadaan lokal
3. Mencapai
peningkatkan
keragaman
budaya
dan
keanekaragaman hayati, interaksi di tingkat lokal dan regional
yang berkelanjutan, dan mengurangi kerusakan lingkungan.
Sejumlah konsep kunci pembangunan endogen sebagai
contoh penerapan pendekatan berbasis kekuatan, serta sebagai
bagian dari konteks sejarah penerapan pembangunan masyarakat
berbasis aset ialah:
1. Mempunyai kendali lokal atas proses pembangunan;
2. Memperhitungkan nilai budaya secara sungguh-sungguh;
3. Mengapresiasi cara pandang dunia;
4. Menemukan keseimbangan antara sumber daya lokal dan
eksternal.
LL. Pembelajaran dari Pembangunan Endogen
Menarik untuk dipertimbangkan bahwa proses dan ide di
balik Pembangunan Endogen ternyata sama dengan pendekatan
ABCD. Akan tetapi, Compas Network mengatakan bahwa yang
paling penting ialah bahwa metode ini berawal dari donor, negara
dunia pertama, dan kelas menengah yang senantiasa tidak dapat
mengakui aset kunci yang ternyata dapat dimobilisasi untuk
daerah pedesaan di negara berkembang. Aset ini umumnya
dinamakan sisi spiritual - sistem tradisi, cerita, dan kepercayaan
yang datang dari adat dan sangat mempengaruhi kehidupan
sehari-hari masyarakat. Hal ini acapkali diabaikan oleh pekerja
pembangunan asing, bahkan dinilai menghambat perkembangan
program. Pembangunan Endogen mengubah hal ini menjadi aset
penting yang dapat dimobilisasi untuk pembangunan ekonomi
dan sosial kerakyatan. Di saat orang lain menilainya sebagai
kekurangan, metode ini malah mengubahnya menjadi diantara
pilar pembangunan.
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BAB VII
TAHAP-TAHAP DALAM PELAKSANAAN
PENDEKATAN BERBASIS ASET
Pada bab ini menekankan pada enam tahap kunci yang dapat
dilakukan untuk mengkombinasikan bagian-bagian dalam pendekatan
berbasis aset. Tahapan kunci ini merupakan suatu kerangka kerja
atau panduan tentang apa yang mungkin akan dilakukan, bukan apa
yang harus dilakukan. Enam tahapan yang akan dijabarkan yaitu:
AA. Tahap Mempelajari dan Mengatur Skenario
Dalam Appreciative Inguiry (AI) biasa disebut define. Dalam
Asset Based Community Developmenr (ABCD) menggunakan frasa
“Pengamatan dengan tujuan atau Purposeful Reconasissance”.
Pada dasarnya terdiri dari dua elemen kunci - memanfaatkan
waktu untuk mengenal orang-orang dan tempat di mana
perubahan akan dilakukan, dan menentukan fokus program. Ada
empat langkah terpenting di tahap ini, yakni menentukan:
1.	 Tempat
Hal terpenting dalam tahap ini adalah pendekatan
berbasis aset yang kemudian dipelopori oleh warga untuk
memutuskan lokasi, organisasi atau komunitas dimana proses
perubahan tersebut akan terjadi. Hal pertama dan utama
yang dilakukan adalah menentukan lokasi, sebab lokasilah
yang akan menghasilkan informasi-informasi yag spesifik
dan memengaruhi keseluruhan rancangan input berikutnya.
Pemilihan lokasi juga dapat dipengaruhi oleh rencana
pembangunan di tingkat distrik yang telah disepakati.
Kemiskinan atau kebutuhan terbesar dunia‟ bukan
kriteria
yang dapat digunakan untuk melaksanakan
pendekatan berbasis aset. Hal utama adalah kemauan untuk
berpartisipasi. Salah satu cara menilai kemauan ini adalah
dengan mencari tanda – tanda kepemimpinan lokal yang
kuat, sejarah kerja bersama untuk mencapai kepentingan
bersama, serta modal sosial yang tinggi. Mencari komunitas
seperti ini akan memakan waktu lama. Penting untuk
mengenal orang – orang, dan cara mereka berinteraksi dalam
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komunitas tersebut. Sebaliknya, bila suatu komunitas tidak
mau berkomitmen pada kekuatan dan sumber dayanya, maka
disarankan untuk tidak bekerja di komunitas tersebut, untuk
alasan sosial politik apapun.
Bila komunitas atau organisasi sudah dipilih, maka
diharapkan untuk memilih lokasi mulai yang netral secara
politik, yang tidak mengkaitkan proses ini dengan pemilik
kekuasaan. Dan dalam konteks masyarakat di mana konflik
sedang berlangsung, penting untuk memilih posisi netral
yang tidak bisa dikaitkan atau diidentifikasi sebagai domain
salah satu pihak yang terlibat dalam konflik.
22. Masyarakat atau orang
Poin kedua adalah mengetahui siapa yang akan terlibat.
Harus ada cukup waktu yang digunakan untuk membangun
hubungan dengan masyarakat atau kelompok, sehingga
Organisasi Non Pemerintah dapat memahami dinamika
internal dan hubungan – hubungan majemuk yang ada dalam
komunitas. Tidak sekedar hanya untuk mengasumsikan
bahwa kita akan bekerja bersama seluruh komunitas, hanya
karena kita sudah mendorong setiap orang untuk terlibat.
Dalam menggunakan pendekatan berbasis aset, penting
untuk memastikan semuanya jelas bahwa setiap orang
memiliki sesuatu yang bisa dikontribusikan, setiap orang
punya bakat, talenta, kemampuan atau cara pandangan yang
bermanfaat. Seluruh komunitas, bukan salah satu bagian
saja, harus dilibatkan.
Tujuan yang dirumuskan haruslah:
a. Inklusif gender memastikan bahwa laki-laki dan
perempuan terwakili secara setara di tiap kegiatan, mulai
dari penentuan agenda sampai dengan monitoring dan
evaluasi.
b. Inklusif orang muda - memberikan kesempatan bagi
orang muda dibawah sampaidengan 16 tahun untuk
berpartisipasi.
c. àInklusif secara sosial - memastikan bahwa mereka
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yang dengan alasan apapun terasing dari komunitas,
juga hadir (penting memastikan keterlibatan etnis
minoritas, orang miskin, yang terisolasi secara
geografis, juga mereka yang dianggap rendah
karena kondisi yang dialami sejak lahir, agama
ataupun kondisi fisik, mereka yang baru bermukim
di lokasi tersebut, maupun mereka secara sejarah
terpisah dari kelompok atau keluarganya).
d. Inklusif penyandang disabilitas - pelajari mereka yang
menyandang disabilitas atau punya kebutuhan khusus
dan memastikan bahwa mereka ini bisa juga terlibat di
seluruh proses sejak awal.
Penting juga untuk memastikan keterlibatan agen
perubahan formal maupun informal dalam sebuah komunitas.
Agen perubahan seperti ini biasanya adalah mereka yang
bekerja di belakang layar dan memastikan keberhasilan suatu
upaya. Mereka ini belum tentu dipilih atau dinominasikan
sebagai pemimpin di komunitas.
33. Fokus Program
Di banyak konteks pembangunan, alasan kita bekerja
bersama masyarakat biasanya sudah ditentukan sebelumnya.
Ada yang ditentukan oleh pemerintah setempat atau donatur
atau mananjer program. Misalnya pemulihan dan rehabilitasi
setelah bencana alam atau program untuk pengembangan
ekonomi lokal atau memperbaiki pengelolaan sumber daya
alam sebagai respon terhadap perubahan iklim. Komunitas
sendiri bisa jadi terlibat dalam penentuan ini.
Komunitas ingin mengetahui alasan mengapa kita
hadir ditengah mereka dan fokus program kita bisa
menjelaskan ini. Fokus program dapat dipahami sebagai
topik pembicaraan kita dengan komunitas. Komunitas bisa
saja ingin membicarakan berbagai hal tetapi diskusi dan
interaksi bisa dibatasi dengan menyampaikan bahwa kita
diundang untuk menjajaki hal atau kepedulian tertentu.
Dalam menentukan fokus atau latar belakang keterlibatan,
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pastikan untuk melakukannya secara positif atau apresiatif.
Tujuan utama penyelidikan atau fokus kegiatan yang
akan membawa perubahan haruslah suatu outcome yang
diharapkan. Pilihan topik kita harusnya untuk mencapai
sesuatu yang diinginkan, bukannya menghindari sesuatu
yang menyebabkan masalah di masa lampau. Misalnya,
bukan „mengurangi kerentanan terhadap kelaparan‟
tetapi lebih baik memastikan ketersediaan pangan yang
berlimpah.
Metode ABDC tidak menyarankan kita untuk memilih
topik perubahan sebelumnya. Bagi ABCD, topik harusnya
muncul sebagai hasil dari penjajakan sumber daya yang
paling berguna, baik yang ada maupun yang potensial.
Dalam pendekatan seperti ABCD, konteks akan menentukan
kesempatan, dan kesempatan akan menentukan arah
perubahan. Pada gilirannya, arah perubahan akan bertambah
luas dan menjadi lebih holistik ketika pemahaman komunitas
tentang diri sendiri dan kesepakatan untuk menyikapi aspirasi
tertentu, terus berkembang.
44. Informasi latar belakang
Pada tahap ini membangun hubungan dengan komunitas
atau kelompok merupakan hal yang pertama dan harus
dilakukan untuk melengkapi penelitian awal di bidang atau
konteks yang ada, Riset ini hanyalah bagian dari pengambilan
data dasar yang mungkin dibutuhkan, dan biasanya terkait
informasi yang bisa dikumpulkan melalui survey atau review
atas survey yang sudah ada. Riset latarbelakang ini termasuk
jenis informasi yang bisa dikumpulkan tanpa banyak
keterlibatan masyarakat ataupun kebutuhan perspektif dan
sumber – sumber yang berbeda. Kebanyakan adalah data
obyektif tentang konteks yang ada, dan bukanlah identifikasi
kebutuhan, keinginan atau masalah yang dihadapi komunitas.
BB. Tahap Mengungkap Masa Lampau (Discovery)
Pendekatan berbasis aset dimulai dari beberapa cara yang
bertujuan untuk mengungkap (discovering) hal – hal yang
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memungkinkan faktor pendukung dan penghambat di komunitas
sampai pada kondisi sekarang ini. Tahap ini terdiri dari:
1. Mengungkap (discover) sukses apa sumber hidup dalam
komunitas. Apa yang memberi kemampuan untuk tiba
di titik ini dalam rangkaian perjalanannya.
2. Menelaah faktor pendukung atau kiat sukses yang dilakukan
oleh komunitas tersebut melalui cerita yang disampaikan
oleh komunitas.
Mendapatkan informasi tersebut dapat dilakukan dengan
wawancara atau interview. Untuk membantu narasumber
mengingat informasi rinci tentang kekuatan dan aset,
pewawancara perlu menggali dengan beberapa pertanyaan.
Dalam hal ini pewawancara berada dalam posisi sedang berupaya
memahami faktor pendorong sukses, belajar bersama dengan
orang yang sedang bercerita.
Pertanyaan yang bisa diajukan:
1. Apa saja peran dari orang-orang tertentu dalam komunitas
untuk mencapai tujuan? (Mencari tahu tentang kekuatan dan
kapasitas kelompok/komunitas/individu/institusi).
2. Bagaimana kondisi tempat tersebut? (Mencari tahu tentang
lingkungan, cuaca, kesempatan di perekonomian lokal
situasi hukum, nilai-nilai budaya, kebijakan pemerintah,
pengalaman komunitas di masa lampau, dll)
3. Bagaimana peran anda dalam dalam mencapai tujuan
tersebut? (orang mungkin tidak ingin atau terlalu malu
menceritakan kekuatan dan kapasitas diri sendiri. Bila
demikian, anda mungkin harus mencari tahu dengan
bertanya pada orang lain).
4. Siapa lagi yang membantu mencapai sukses yang
anda alami sejauh ini?
Dengan dorongan positif, pertanyaan-pertanyaan diatas
akan menghasilkan cerita yang kaya dan mencerminkan
pencapaian, nilai serta aspirasi individual, kelompok maupun
komunitas. Peran fasilitator adalah membantu kelompok
menggambarkan tema umum dari cerita – cerita tersebut.
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Juga mulai memahami alasan mengapa proses ini digelar
dengan cara seperti itu, dan memahami hubungan antara
beragam aset komunitas.
Tahap discovery ditujukan untuk:
1. Meningkatkan kepercayaan diri
2. Partisipasi yang inklusif
3. Gagasan kreatif, indikator tak terduga atau petunjuk
tentang bagaimana sesuatudapat dilakukan.
4. Antusiasme dan semangat atas perwujudan kompetensi
yang ada.
5. Transfer kepemilikan proses perubahan kembali kepada
komunitas dan pada konteks mereka sendiri.
Pesan kunci yang dapat dipahami oleh komunitas bahwa di tahap
Discovery:
1. Sudah pernah mencapai sukses atau bahwa mereka sudah
melakukan hal seperti ini sebelumnya.
2. Memiliki rasa bangga dan percaya terhadap upaya
mereka sendiri
3. Memiliki contoh bagaimana mereka bisa melakukan
sesuatu yang lebih baik atau bagaimana mereka mampu
mengatasi kesulitan – kesulitan.
4. Memiliki cerita sukses yang memberikan mereka contoh
baik serta menjadi inspirasidimasal depan
5. Mulai mengidentifikasi beberapa kekuatan dan asetnya.
6. Melalui proses ini komunitas menemukan energi dan
kepercayaan diri untuk bisa bergerak ke masa depan
yang tidak diketahuinya dan bisa jadi melampaui apa yang
mereka bayangkan.
CC. Tahap Memimpikan Masa Depan
Tahap ini adalah saat di mana masyarakat secara kolektif
menggali harapan dan impian untuk komunitas, kelompok dan
keluarga mereka dengan bersandar pada apa yang pernah
terjadi masa lampau. Apa yang sangat dihargai dari masa lampau
terhubungkan pada apa yang diinginkan di masa depan, dengan
bersama-sama mencari hal-hal yang mungkin. Bagaimana masa
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depan yang bisa dibayangkan oleh komunitas secara bersama?
Perbedaan antara tahap mimpi dengan menggunakan
pendekatan berbasis aset di proses visioning lain adalah,
mimpi dibangun diatas penggalian kekuatan yang ada sekarang
melalui proses wawancara dan survey yang dilakukan bersama
responden. Mimpi tanpa didahului oleh penggalian aset atau
kekuatan akan berakhir sebagai list mimpi yang tidak akan
pernah terwujud. Tahap Mimpi terdiri dari dua langkah:
1.	 Mengartikulasi mimpi
Mayoritas komunitas atau masyarakat tradisional yang
tidak mengecap pendidikan modern, tidak terbiasa memiliki
mimpi masa depan. Sebab, mereka hidup dalam masyarakat
yang diatur dengan tradisi dan bagi mereka hari esok
adalah tantangan. Dengan memberikan mereka ruang untuk
mengembangkan visi mereka, setelah mempelajari aset
mereka, akan sangat membantu untuk membayangkan masa
depan yang bisa diraih.
Hikmah yang dapat dipetik dari beberapa pengalaman
adalah bahwa ketika melakukan visioning, ada bahaya
kecenderungan bahwa hasilnya akan terlalu sempit atau
sebaliknya sekadar daftar keinginan hal-hal yang diinginkan
sesuai anggaran yang tersedia. Dengan kata lain, kita tidak
perlu takut untuk membiarkan masyarakat membayangkan
hal-hal baru yang mungkin dilakukan serta cara-cara baru
bekerja sama guna mewujudkan tujuan bersama. Justru
dengan cara ini kita bisa membantu mereka menemukan
energi baru untuk menjelajahi masa depan yang memiliki
makna.
Apabila komunitas membuat gambar atau menggunakan
lagu, tarian atau ekspresi kreatif lainnya, maka ada kesempatan
untuk mengetahui informasi dibalik ekspresi tersebut.
Masyarakat akan secara tidak langsung menceritakan apa
yang ada dalam gambar atau gerakan tersebut. Biasanya hal
ini merupakan daftar atau urutan prioritas di dalam kelompok
sebelum dibagikan di komunitas yang lebih besar.
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22. Mencari Kesepakatan tentang Visi
Proses menemukan dan menyepakati visi dimulai dari
diskusi untuk menemukan skala prioritas yang paling
diinginkan oleh banyak orang. Hal ini yang menjadi fokus
energi mereka. Inilah kesempatan bagi seluruh komunitas
untuk bersepakat tentang visi masa depan bersama, yang
akan mengarahkan seluruh upaya dan kerja mereka. Hal
inilah yang menjadi dasar untuk “satu rencana, satu desa”
atau visi masa depan yang merangkum aspirasi – aspirasi
mereka atau apa yang paling diinginkan.
Rangkuman ini bisa berbentuk gambar-desa, sekolah,
komunitas ideal atau desa yang sehat. Namun, biasanya
juga mengandung kalimat atau pernyataan kunci yang bisa
digunakan oleh komunitas sebagai versi ringkas dari gambar
yang sangat kaya. Biasanya lebih baik kalau masyarakat
punya versi panjang dan versi ringkas. Versi panjang
bisa menggambarkan keseluruhan gambar atau mimpi
masa depan, menetapkan beberapa prioritas kunci atau
menggarisbawahi aspek-aspek kunci dari mimpi, termasuk
tampakan masa depan, siapa saja aktornya dan seperti
apa mereka akan bekerja sama. Sementara versi ringkas
adalah cara agar masyarakat bisa mengulang-ulangnya terus
menerus. Versi ringkas ini adalah bagian refrain yang akan
tetap diingat, dan bisa menjadi bagian dari lagu atau judul
dari upaya komunitas ini.
Akhirnya, dalam rumusan rencana strategis, mimpi atau
pernyataan visi dapat dibagi menjadi Pernyataan Visi yang
luas dan Pernyataan Misi yang lebih rinci. Pernyataan Visi
memberikan gambaran besar tentang masa depan dan
Pernyataan Misi menggambarkan para aktor dan apa yang
akan mereka lakukan.
aa. Tujuan Mimpi atau Visi
Menciptakan seperangkat dalil provokatif, yaitu
pernyataanpernyataan
yang
menggambarkan
komunitas ideal atau “apa yang harusnya terjadi”.
1. Merancang kegiatan yang dikembangkan atas imaji
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2.
3.
4.
5.

komunitas tentang diri sendiri dengan menampilkan
gambaran – gambaran yang jelas tentang bagaimana
kondisi mereka bila inti positifnya benar – benar
dihidupkan. Mimpi menuntun pada:
Visi yang jelas dan tujuan akhir yang ditentukan dari
dalam komunitas
Membangkitkan imajinasi dan pemikiran kreatif
yang sejalan dengan sejarah dan konteks tiap
komunitas.
Masalah bisa diubah menjadi kesempatan dan
cara baru untuk bergerak maju.
Kesempatan untuk berbagai kelompok dalam
masyarakat untuk saling mendengar tentang visi
masa depan masing- masing. Juga kesempatan
untuk membua dialog antara perempuan dan laki
– laki, anak muda dan orang dewasa, kaya dan
miskin dan mereka yang terkucilkan karena alasan
tertentu.

bb. Bagaimana
Ada beberapa cara mendorong komunitas atau
kelompok untuK memikirkan masa depan yang ideal.
Beberapa yang paling sering digunakan:
1. Terkadang anda bisa mulai dengan bertanya pada
anggota kelompok, satu atau dua keinginan atau
harapan atas komunitas mereka (dan berhubungan
dengan area fokus spesifik).
2. Terkadang berguna juga untuk meminta tiap anggota
komunitas untuk dalam diam memikirkan mimpi
atau ambisi pribadi mereka. Proses ini membantu
mereka dalam mengambil posisi merefleksikan apa
yang mereka inginkan untuk komunitas. Misalnya,
ada yang langsung berpikir tentang lingkungan
kerjanya, dan yang lain bisa jadi berpikir tentang
masa depan anak mereka.
3. Komunitas
bisa
juga
diminta
untuk
membayangkan bagaimana rupa desa mereka
dalam 5 atau 10 tahun ke depan apabila semua
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visi telah tercapai.Anda bisa minta komunitas
untuk membuat gambar masa depan ideal mereka
dan letakkan semua elemen penting yang telah
mereka gambarkan dalam komunitas ideal
tersebut.
4. Anda bisa minta komunitas untuk membuat
gambar masa depan ideal mereka dan letakkan
semua elemen penting yang telah mereka
gambarkan dalam komunitas ideal tersebut.
5. Di tempat tertentu bisa saja membuat kolase atau
bahkan bermain peran tentang situasi ideal sebagai
langkah untuk membantu masyarakat merasakan
apa yang benar – benar ingin mereka lihat.
cc. Siapa yang harus Berpartisipasi?
Mimpi
adalah
kesempatan
berharga
untuk
mempromosikan dialog tentang apa yang penting di
bagian-bagian yang berbeda dalam komunitas. Karenanya,
penting untuk memastikan bahwa laki – laki, perempuan,
pemuda dan pemudi, anak–anak, diberikan kesempatan
untuk menemukan mimpi mereka secara terpisah. Juga
kesempatan untuk menjelaskan mimpi tersebut kepada
anggota komunitas lainnya.
dd. Peran Fasilitator
Pada fase ini fasilitator berkonsultasi dengan anggota
komunitas terpilih atau wakil-wakilnya tentang proses yang
digunakan dan bentuk mimpi (lihat bagian Bagaimana
diatas). Jumlah dan karakter kelompok dan waktu yang
tersedia akan menentukan proses yang digunakan.
Fasilitator harus mempersiapkan material yang akan
digunakan, seperti kertas atau alat mewarnai. Terkadang
akan membantu bila ada pekerja seni atau pelukis bagus
yang siap membantu komunitas menyempurnakan
gambar mereka atau memberikan warna dan detailnya.
Fasilitator harus bisa memastikan bahwa gambar yang
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dihasilkan akan bisa diterjemahkan menjadi aspirasi atau
ekspresi kepedulian komunitas atau pernyataan yang
akan dicari oleh komunitas dalam perjalanan menuju
sukses mereka (outcome).
ee. Alat
Appreciative Inguiry memberikan informasi terbanyak
tentang pelaksanaan fase mimpi. Appreciative Inguiry
membantu kita menyadari bahwa fase ini bukan visioning
sederhana tetapi suatu kesempatan untuk menggali
aspirasi yang lebih dalam lewat imajinasi. Appreciative
Inguiry juga membantu kita menyadari bahwa mimpi
tidak boleh dilakukan sebelum fase discovery, di mana
orang- orang mencari dan menemukan kekuatan mereka
sendiri.

Outcome Mapping juga memberi tekanan pada
tahap visioning dan menggunakan beberapa metode
dan alat bantu untuk melakukan fase ini. Agar tidak
langsung loncat ke tahap visioning.
DD. Tahap Memetakan Aset
Aset merupakan sesuatu yang berharga dan bisa digunakan
untuk meningkatkan harkat atau kesejahteraan. Kata ASET
secara sengaja digunakan untuk meningkatkan kesadaran
komunitas yang sudah „kaya dengan aset‟ atau memiliki
kekuatan yang digunakan sekarang dan bisa digunakan
secara lebih baik lagi. Ketika sudah terungkap aset-aset
yang ada, maka komunitas bisa mulai mengumpulkan atau
menggunakannya dengan lebih baik untuk mencapai tujuan
pribadi maupun mimpi bersama.
Tujuan pemetaan aset adalah agar komunitas belajar
kekuatan yang sudah mereka miliki sebagai bagian dari
kelompok. Apa yang bisa dilakukan dengan baik sekarang dan
siapadi antara mereka yang memiliki keterampilan atau sumber
daya. Mereka ini kemudian dapat diundang untuk berbagi
kekuatan demi kebaikan seluruh kelompok atau komunitas.
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Pemetaan dan seleksi aset dilakukan dalam 2 tahap:
a. Memetakan aset komunitas atau bakat, kompetensi dan
sumber daya sekarang.
b. Seleksi mana yang relevan dan berguna untuk mulai mencapai
mimpi komunitas.
11. Pemetaan Aset
Istilah “aset‟ dipahami sebagai sesuatu yang bisa
digunakan komunitas untuk memahami beragam kekuatan
yang sudah mereka miliki. Daftar lengkap aset adalah:
a. Aset personal atau manusia: keterampilan, bakat,
kemampuan, apa yang bisa anda lakukan dengan baik,
apa yang bisa anda ajarkan pada orang lain.
b. Asosiasi atau aset sosial: tiap organisasi yang diikuti
oleh anggota kelompok seperti Kelompok Kaum Muda,
Kelompok Ibu dan kelompok- kelompok budaya seperti
kelompok tari atau menyanyi.
c. Institusi: lembaga pemerintah atau pewakilannya yang
memiliki hubungan dengan komunitas. Seperti komite
sekolah, komite untuk pelayanan kesehatan, mengurus
listrik, pelayanan air, atau untuk keperluan pertanian
dan peternakan.
d. Aset Alam - tanah untuk kebun, ikan dan kerang, air,
sinar matahari, pohon dan semua hasilnya seperti kayu,
buah dan kulit kayu, bambu, material bangunan yang
bisa digunakan kembali, material untuk menenun,
material dari semak, sayuran, dan sebagainya.
e. Aset Fisik - alat untuk bertani, menangkap ikan, alat
transportasi yang bisa dipinjam, rumah atau bangunan
yang bisa digunakan untuk pertemuan, pelatihan atau
kerja, pipa, ledeng, kendaraan.
f. Aset Keuangan - mereka yang tahu bagaimana
menabung, tahu bagaimana menanam dan menjual
sayur di pasar, yang tahu bagaimana menghasilkan
uang. Produk-produk yang bisa dijual, menjalankan
usaha kecil, termasuk berkelompok untuk bekerja
menghasilkan uang.
g. Aset Spiritual dan Kultural - anda bisa menemukan aset
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ini dengan memikirkan nilai atau gagasan terpenting
dalam hidup anda tentang apa yang paling membuat
anda bersemangat? Termasuk di dalamnya nilai-nilai
penganut Kristen atau Muslim, keinginan untuk berbagi,
berkumpul untuk berdoa dan mendukung satu sama lain.
Atau mungkin ada nilai-nilai budaya, seperti menghormati
saudara ipar atau menghormati berbagai perayaan dan
nilai-nilai harmoni dan kebersamaan. Cerita-cerita tentang
pahlawan masa lalu dan kejadian sukses masa lalu juga
termasuk di sini karena hal-hal tersebut mewakili elemen
sukses dan strategi untuk bergerak maju.
22. Seleksi yang Relevan
Pemetaan dan seleksi aset merupakan proses dari
discovery. Yang berusaha menemukan informasi masa lalu
yang dilakukan dalam tahap Wawancara Apresiatif (Tahap
2). Pengungkapan kekuatan dan aset komunitas ini terdiri
dari proses di mana komunitas itu belajar bahwa mereka
memiliki banyak aset yang tidak digunakan. Juga kesadaran
bahwa aset tersebut langsung tersedia dan bisa digunakan
untuk mencapai aspirasi masa depan mereka. Karena alasan
ini maka pemetaan aset dan seleksi aset yang relavan adalah
proses partisipatif dan bukan sesuatu yang bisa dilakukan
oleh orang luar.
Proses pemetaan aset dan seleksinya membantu individu
dan komunitas merasakan bahwa mereka memiliki kekuatan
dan mampu dan menyadari adanya k e m u n g k i n a n kemungkinan baru untuk kesejahteraan bersama maupun
individual.
33. Tujuan Pemetaan Aset
Pemetaan aset dimaksudkan untuk membangkitkan
kesadaran komunitas akan kemandirian serta kapasitas
menjadi mitra. Kemandirian adalah kesadaran bahwa
komunitas tidak sepenuhnya tergantung pada pihak lain
untuk mencapai keinginannya, tetapi memiliki kemampuan
sendiri. Kapasitas menjadi mitra adalah kesadaran bahwa
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hubungan antara komunitas dengan lembaga luar, apakah
pemerintah atau ornop, didasarkan pada kontribusi bersama,
dan bukanlah ketergantungan. Memetakan dan menyeleksi
aset berdasarkan pada:
a. Komunitas menyadari bakat terpendam dan orang-orang
yang punya kapasitastetapibelum punya kesempatan.
b. Komunitas menyadari nilai kehidupan yang asosiatif .
c. Orang-orang menyadari bahwa hidup mereka dibangun
atas sumber daya dan aset sekarang, tetapi juga bisa
digunakan dengan lebih baik.
d. Orang-orang belajar untuk membangun hubungan yang
lebih setara dengan orang lain melalui kemauan untuk
berkontribusi dan berbagi aset.
44. Siapa yang harus Berpastisipasi
Sangat penting membuat keputusan tentang siapa yang
harus turut serta dalam proses pemetaan aset. Tujuan
utama adalah memastikan tetap inklusif. Pemetaan aset
tidak boleh dilakukan dengan cara seperti melakukan
survei dalam penelitian. Ini bukan proses mengumpulkan
informasi penelitian.
Proses ini tidak boleh dilakukan untuk‟ masyarakat, tetapi
oleh‟ masyarakat. Bila tujuannya adalah inklusif terhadap
orang-orang yang sebelumnya tidak bisa bersuara atau
yang tidak berpengaruh dalam pengambilan keputusan,
maka dalam proses ini, orang atau kelompok orang
tersebut, harus dipastikan terlibat. Misalnya pemetaan
aset para penyandang disabilitas harus bisa mengejutkan
komunitas umum tentang banyaknya kontribusi yang
bisa diberikan oleh penyandang disabilitas. Satu
organisasi berbasis di Yogyakarta, yang berdedikasi untuk
mendukung penyandang disabilitas, mencoba melakukan
pemetaan aset dan keheranan dengan respon komunitas.
Saat itu adalah pertama kalinya dalam 20 tahun di mana
penyandang disabilitas dianggap kaya aset, dan bukannya
tidak mampu dan butuh bantuan.
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55. Waktu yang Dibutuhkan
Pemetaan aset dapat dilakukan di satu pertemuan atau
dalam satu periode waktu. Seorang fasilitator, misalnya,
memutuskan apakah kelompok akan menggunakan
sepanjang minggu atau satu bulan untuk memikirkan dan
mendiskusikan seluruh aset di tiap kategori dan kemudian
berkumpul untuk menggambarkannya.
Bila semua orang akan turut berkontribusi, maka harus
diatur sesi dan waktu yang berbeda- beda untuk pertemuan.
Akan ada waktu juga untuk seluruh kelompok untuk berkumpul
bersama dan menggabungkan aset-aset yang ditemukan
66. Peran Fasilitator
Ornop yang bekerja dengan komunitas atau kelompok
warga harus memastikan bahwa setiap orang yang
dapat berkontribusi dan mendapatkan kesempatan untuk
mengemukakan aset mereka. Proses mengungkapkan,
menggambarkan, mengkategorisasi dan mempublikasikan
aset komunitas adalah proses yang sangat menguatkan dan
persuasif. Pengungkapan dan peningkatan kesadaran tentang
kelimpahan yang ada, dan bukan tentang kekurangan, adalah
capaian penting yang harus menjadi tujuan fasilitator.
Fasilitator harus membuat masyarakat berpikir reflektif
tentang aset yang mereka miliki dan yang mungkin
relevan digunakan untuk mencapai visi mereka. Untuk
itu fasilitator akan perlu mengembangkan strategi yang
memastikan tingkat partisipasi yang maksimal. Komunitas
yangtidak terbiasa dengan cara berpikir seperti ini,
sehingga membutuhkan banyak praktik dan eksperimen
untuk membantu komunitas menyadari jumlah maupun
jangkauan aset yang ada maupun yang potensial. Ada
banyak kasus di mana kelompok laki – laki yang dominan
lebih sulit melakukan tugas ini dibandingkan orang muda
dan kelompok yang terpinggirkan. Mereka juga perlu
didorong untuk menggambarkan apa yang menjadi
kekuatan mereka. Pengalaman menunjukkan bahwa
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bila hal ini dilakukan maka setiap orang akan punya rasa
memiliki terhadap kompetensi masing-masing.
77. Alat
Pendekatan ABCD mendorong kita untuk memulai proses
pemetaan aset dengan penggalian organisasi komunitas dan
mengusulkan langkah- langkah seperti: Mulailah dengan
panita pelaksana Luaskan daftar ini ke komunitas lainnya
dan menemukan prospek terbaik
88. Pemetaan Aset Fisik dan Alam
Membuat peta desa bukanlah hal yang sulit dan semakin
canggih dengan penggunaan perangkat lunak yang tersedia.
Secara tradisional, peta komunitas digunakan untuk
menandai wilayah bermasalah, defisit dan kemiskinan. Ketika
peta serupa dibuat menggunakan pendekatan berbasis aset,
tujuannya adalah fokus pada menemukenali aset alam dan
fisik yang ada di komunitas.
Alternatif lain yang bisa digunakan adalah Jalan Transek.
Jalan transek bisa dilakukan oleh kelompok representatif
seperti orang muda dan pemimpin. Terkadang berguna bagi
kelompok-kelompok yang berbeda untuk melakukan sendiri
jalan transek dan membandingkan hasilnya. Dengan metode
ini, komunitas diingatkan akan banyaknya aset yang mungkin
tidak mereka gunakan secara maksimal.
99. Memetakan Aset berdasarkan Isu
Ketika tiap kelompok bisa menemukenan dua atau tiga
isu, dan kemudian menemuka aset kunci. Maka minta
mereka untuk menemukan kekuatan atau aset komunitas
yang ada dan bisa digunakan untuk mulai mengelola
isu-isu tersebut. Misalnya, bila komunitas menemukenan
bahwa mereka punya masalah dengan kekurangan
pangan di bulan-bulan terntentu, maka komunitas bisa
diminta untuk menemukenali aset apa yang sekarang
dimiliki dan bisa mengatasi problem tersebut. Termasuk
misalnya orang dengan pengetahuan pertanian, orang
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yang bisa mengajarkannya, orang yang bisa mengorganisir
diskusi atau mengumpulkan material untuk diajarkan;
alat pertanian mereka, sumber air yang bisa digunakan
dengan lebih baik, dan sebagainya.
Isu

Bulan-bulan
kekurangan
pangan

Aset yang Kita Miliki Sekarang
Akses pada pengajar dan material untuk
memperbaiki praktik, pertanian:
1. Air
2. Alat pertanian
3. Material untuk kompos
4. Benih yang lebih baik
5. Ada contoh petani yang tidak
mengalami kekurangan pangan
6. Ternak
7. Kegiatan peningkatan pendapatan
yang bisa diperluas

Latihan ini sangat berguna untuk membantu kelompok
yang sulit bergerak maju dari selalu dipenuhi dengan
pemikiran tentang masalah dan kesulitan yang mereka alami.
Nilai latihan ini adalah membantu memotivasi masyarakat
agar menyadari bahwa mereka memiliki aset dan memahami
mengapa pemetaan aset bisa berguna untuk mereka.
EE. Tahap Menghubungkan dan Memobilisasi Aset Atau
Perencanaan Aksi
Penggalian dan pemetaan aset bukanlah akhir. Tujuan pemetaan
aset adalah agar masyarakat menyadari bahwa pada kenyataannya
ada banyak jenis aksi yang bisa mereka lakukan bila mereka
mulai menghubungkan dan memobilisasi aset yang ada.
1.	 Tujuan menghubungkan dan memobilisasi aset
a. Penyadaran akan tindakan yang mungkin dilakukan
b. Penyadaran akan bagaimana bekerja sama dengan
yang lain dan mengkoordinir masukan
c. Keputusan tentang apa yang akan dilakukan
berdasarkan sumber daya yang tersedia
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d. Berkurangnya rasa ketergantungan pada pihak
luar dalam membuat kemajuan
e. Lebih tinggi rasa kemitraan dalam kontribusi dari
pihak luar termasuk lembaga pemerintah
22. Bagaimana
Setelah ditemukan, aset dikelompokkan berdasarkan
kategori yang serupa. Dapat berdasarkan pendekatan
sektoral, layanan yang diberikan, ukuran wirausaha kecil
atau menengah atau kesejahteraan sosial. Pengelompokkan
aset diikuti dengan telaah. Termasuk dalam telaah adalah
menanyakan pertanyaan-pertanyaan berikut:
a. Aksi apa yang diusulkan dengan kelompok aset ini? –
misalnya siapa yang punya keterampilan atau kemampuan
yang bisa dimobilisasi; sumber daya apa yang bisa
digunakan; aset fisik apa yang bisa membantu kita
mencapai tujuan kita?
b. Bagaimana pentahapan aksi yang paling efektif? –
misalnya apa yang bisa dilakukan sekarang, apa yang
harus dilakukan pertama, yang kedua, dan seterusnya.
c. Strategi apa yang pernah sukses di masa lampau dan
bisa diulang lagi untuk pilihan–pilihan aksi ini?
d. Siapa yang sudah terbukti punya kemampuan untuk
memimpin proses seperti ini? – misalnya siapa ‘champion’
sehubungan dengan aset dan aksi ini?
Bila aksi yang dibutuhkan berhubungan dengan layanan
pemerintah seperti pendidikan, layanan kesehatan, PPL
pertanian, infrastruktur atau pasokan air, maka fokus
pengelompokkan dan mobilisasi aset adalah bagaimana
memperlengkapi layanan yang ada sekarang. Contohnya
bila ada subsidi pemerintah, maka bagaimana agar
komunitas bekerja bersama, menggunakan aset sendiri
untuk memastikan bahwa subsidi mencapai sasaran
sebenarnya dengan paling efektif dan dilaksanakan
dengan cara yang akuntibel. Atau bila layanan kesehatan
dasar yang di review, bagaimana agar jangkauan dan
sumber dayanya yang terbatas itu bisa diperbesar dengan
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cara yang paling efektif untuk keuntungan sebesarnya.
33. Siapa yang Harus Terlibat
Di beberapa wilayah, pengelompokkan aset awal bisa
dilakukan dengan mengambil data di kelompok kecil, di
tingkat rumahtangga atau dengan bantuan asosiasi dan
lembaga yang ada.
Perencanaan Aksi biasanya membutuhkan prioritasi aksi
yang mungkin dilakukan. Hal ini bisa dilakukan dengan
mempersilakan kelompok–kelompok yang berbeda di seluruh
komunitas untuk menentukan prioritas tertinggi mereka.
Kemudian diikuti dengan proses pemeringkatan atau memilih
prioritas tertinggi dengan kehadiran perwakilan dari tiap
kelompok atau sub kelompok. Pada akhirnya rencana aksi
harus disusun dengan merespon pada lima tipikal pertanyaan
berikut: Apa? Mengapa? Siapa? Bagaimana? dan Kapan?
44. Peran Fasilitator
Dalam pendekatan berbasis aset, peran lembaga perantara
adalah memastikan kehadiran semua orang yang harus hadir.
Biasanya ini dilakukan melalui proses wawancara apresiatif
untuk menemukan siapa champion atau orang yang paling
cocok dengan visi positif yang akan dicapai. Misalnya bila
program ini tentang demokratisisasi, maka akan dicari
peserta yang paling memahami hal tersebut. Di reformasi
kesehatan misalnya, akan dipilih mereka yang paling nampak
ada komitmen untuk perubahan
55. Waktu yang Dibutuhkan
Perencanaan aksi bisa jadi satu kegiatan sederhana dalam
satu hari atau bahkan beberapa jam (Apa yang perlu kita
lakukan untuk membuat perubahan kecil atau memperbaiki
sesuatu?). Tapi bisa juga butuh suatu rangkaian pertemuan
dengan pemangku kepentingan yang berbeda-beda dalam
periode beberapa minggu (Bagaimana kita bisa memperbaiki
kinerja klinik kesehatan lokal?). Biasanya perencanaan aksi
dilakukan di tiga tahapan berikut.
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Penentuan arahan umum dan prioritasi oleh kelompok
pemangku kepentingan yang besar dari sub-kelompok
yang berbeda-beda. Perencanaan substantif dan rinci oleh
perwakilan yang diseleksi atau oleh kelompok manajemen.
Biasanya difasilitasi oleh lembaga dari luar (pemerintah lokal
atau organisasi masyarakat sipil). Diikuti dengan pertemuan
besar untuk mengalokasi tanggungjawab, mendapatkan
pengakuan dan memfinalkan kontrak atau kesepakatan.
66. Alat
Seperangkat
alat
tersedia
untuk
membantu
mengelompokkan aset yang berhubungan atau yang saling
melengkapi. Kemudian bisa diurutkan menurut suatu proses
logis termasuk:
a. Jejak penting – apa saja langkah inti dan di urutan yang
mana.
b. Jadwal alur kerja – apa yang harus selesai dilakukan
sebelum memulai sesuatu yang lain lagi
c. Pemetaan sistem – seperti yang bisa ditemukan dalam
Soft System Methodology, di mana semua aksi yang
bisa dilakukan diletakkan dan kemudian dipindah –
pindahkan untuk membuat suatu alur atau koneksi atau
pengelompokkan antar kegiatan yang berhubungan.
d. Alat pemeringkatan – diambil dari PLA bisa juga
digunakan untuk menentukan apa yang paling
dianggap penting oleh kebanyakan peserta.
FF. Tahap Monitoring, Evaluasi dan Pembelajran
Pendekatan berbasis aset juga membutuhkan studi data dasar
(baseline), monitoring perkembangan dan kinerja outcome.
Tetapi bila suatu program perubahan menggunakan pendekatan
berbasis aset, maka yang dicari bukanlah bagaimana setengah
gelas yang kosong akan diisi, tetapi bagaimana setengah gelas
yang penuh dimobilisasi. Pendekatan berbasis aset bertanya
tentang seberapa besar anggota organisasi atau komunitas
mampu menemukenali dan memobilisasi secara produktif aset
mereka mendekati tujuan bersama. Empat pertanyaan kunci
Monitoring dan Evaluasi dalam pendekatan berbasis aset adalah:
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a. Apakah komunitas sudah bisa menghargai dan menggunakan
pola pemberian hidup dari sukses mereka di masa lampau?
b. Apakah komunitas sudah bisa menemukenali dan secara
efektif memobilisasi aset sendiri yang ada dan yang potensial
(keterampilan, kemampuan, sistem operasi dan sumber
daya?)
c. Apakah komunitas sudah mampu mengartikulasi dan bekerja
menuju pada masa depan yang diinginkan atau gambaran
suksesnya?
d. Apakah kejelasan visi komunitas dan penggunaan aset dengan
tujuan yang pasti telah mampu memengaruhi penggunaan
sumber daya luar (pemerintah) secara tepat dan memadai
untuk mencapai tujuan bersama?
1.	 Memobilisasi Aset Lokal
a. Peningkatan kesadaran atau akses pada aset komunitas
(individual, sosial, kelembagaan, fisik, alam, spiritual dan
keuangan), baik yang kelihatan maupun tersembunyi
(atau yang tidak diperhatikan).
b. Peningkatan penggunaan, dari waktu ke waktu, aset
lokal yang tersedia dalam kegiatan pembangunan
komunitas.
c. Para champion dan pemimpin alami (yang sudah
memiliki keterampilan dan kapasitas) ditemukenali dari
komunitas dan menjadi bagian dari proses perubahan.
d. Peningkatan kesadaran tentang kontribusi yang
bisa dilakukan oleh orang muda dan sebaliknya,
menurunnya kegiatan merusak diri sendiri di antara
mereka.
e. Rancangan kegiatan didasarkan pada apa yang
mungkin dan diinginkan, dengan sumber daya dan
kapasitas yang tersedia di lokal.
f. Sumber daya luar melengkapi kontribusi lokal, bukan
menggantikannya atau membuatnya tidak relevan.
g. Perencanaan aksi dirancang atas dasar apa yang menurut
komunitas mampu mereka lakukan, bisa langsung dimulai
dan menghasilkan sesuatu yang bisa diukur (tangible).
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22. Visi Bersama
a. Komunitas sadar dan mengapresiasi apa yang mereka
capai di masalalu(sumberkelentingan dan hidup mereka).
b. Ada visi dan hasil akhir (outcome) yang tampak
jelas dan diartikulasikan dalam komunitas.
c. Komunitas menggunakan visi untuk menentukan
pilihan – pilihan nilai dan seleksi prioritas sehubungan
dengan pendanaan dari pemerintah.
d. Peningkatan pemahaman tentang perubahan – perubahan
yang terjadi sehubungan dengan keseluruhan visi
(bagaimana output bisa berkontribusi pada outcome atau
hasil)
33. Contoh Monitoring dan Evaluasi Pembentukan Aset
aa. Evaluasi Apresiatif
Appreciative Inquiry adalah penyelidikan atas apa
yang sudah bekerja dengan baik dan bagaimana bisa
dilakukan lebih baik di masa depan. Evaluasi apresiatif
membawa kembali „nilai‟ (value) ke proses yang disebut
„e-value-ation‟. Daripada mencari apa yang tak berharga
(„no-value‟) – atau apa yang salah – kita mencari apa
yang dihargai (valued) dalam kerja kita sejauh ini dan
bagaimana bisa menjadi dasar untuk kerja di masa depan.
Evaluasi
apresiatif
mengajukan
pertanyaan:
„Seberapa jauh jalan menuju perubahan yang telah
ditempuh program ini?‟, dan bukannya „mengapa
kemajuannya demikian terbatas?‟ atau „apa yang
menjadi penghambat perkembangan program sejauh
ini?‟ Karenanya, evaluasi apresiatif fokus pada
mendukung dan mendorong organisasi atau komunitas
untuk semakin kuat dan lebih fokus pada apa yang
memungkinkan mereka lebih sukses mencapai hasil
(outcomes).
bb. Aset Based Community Learning
ABCD mengevaluasi bagaimana sumber daya dalam
komunitas digunakan dan sumber daya atau aset
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tambahan apa yang masih bisa dimobilisasi dengan efektif.
Pendekatan ABCD mempelajari kapasitas dalam komunitas
untuk memimpin diri sendiri atau untuk meningkatkan
partisipasi warga dalam pembangunan. Biasanya evaluasi
ABCD akan melihat peningkatan kapasitas komunitas
untuk mengorganisir dan memobilisasi sumber daya,
peningkatan aksi bersama, keanggotaan yang lebih
demokratik dan inklusif, peningkatan motivasi untuk
memobilisasi sumber daya.
cc. Outcome Mapping
Outcome mapping metode yang biasa digunakan dalam
monitoring proyek atau program. Pendekatan berbasis
aset biasa digunakan bersama–sama dengan Outcome
Mapping dalam proses monitoring. Proses ini memiliki
hubungan erat dengan organisasi masyarakat sipil, yang
dideskripsikan sebagai „boundary partner’. Outcome
mapping juga memberikan penekanan kuat terhadap
identifikasi visi atau gambaran jelas tentang sukses.
Tetapi Outcome Mapping mulai dengan „rancangan
yang disengaja‟ atau visi masa depan. Kebanyakan
pendekatan berbasis aset proses visioning sampai
peserta atau mitra benar – benar mengapresiasi kapasitas
dan kekuatan atau cerita sukses masa lalu mereka.
Tambahan lagi, Outcome Mapping lebih fokus pada
pelaksananya, para mitra (boundary partners).
Fokus utama pendekatan berbasis aset adalah
komunitas itu sendiri. Pendekatan berbasis aset membawa
semua orang ke meja atau ruang pertemuan bersama.
Mitra (boundary partner) dan manajer proyek didorong
untuk pindah kedalam ruang kelompok penerima manfaat
utama – yakni komunitas, bukan sebagai konsekuensi
tetapi sejak tahap awal.
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BAB VIII
PROGRAM BANTUAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT TERINTEGRASI
AA. Gambaran Umum Program
Bantuan Pengabdian kepada masyarakat Terintegrasi adalah
program Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Direktorat
Jendral Pendidikan Islam, Kementerian agama Republik Indonesia
kepada dosen IAIN Parepare yang diberikan secara selektif dan
kompetitif. Program bantuan ini adalah bentuk penghargaan
kepada para dosen yang terlibat secara aktif mengusulkan
gagasan atau idenya (dalam bentuk proposal). Program ini
didesain sebagai upaya peningkatan mutu pengabdian kepada
masyarakat oleh sivitas akademika IAIN Parepare. Dalam proses
pengabdian kepada masyarakat diperlukan berbagai konsep
yang terkait dengan komunitas dampingan, metode dan teori
analisa kebutuhan yang memiliki relevansi dengan kebutuhan
masyarakat.
Program ini ditujukan untuk efektifitas proses pembangunan
(building waste), menuju perubahan (changing), mengejar
ketertinggalan
melalui
percepatan
(acceleration), dan
pemberdayaan (empowering) masyarakat. Program ini
merupakan perwujudan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Pola
pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi ke depan
adalah pengembangan laboratorium sosial, mengingat pertama,
interaksi antar stakeholder dan mindset dalam pembangunan
daerah mitra yang masih belum optimal. Kedua, merancang
pemahaman realitas objektif “fakta sosial” melalui studi tentang
setting institusional dan untuk memahami struktur fundamental
interaksi melalui studi analisis percakapan antar “aktor sosial”. Dan
ketiga, dengan diketahuinya fakta sosial dan struktur interaksi,
melalui laboratorium sosial diharapkan dapat dikembangkan
strategi/model intervensi dan membangun kapasitas stakeholder.
Kondisi di atas, makin menentukan momentumnya mengingat
sejak tahun 2015 diluncurkan perdagangan bebas kawasan asia
yang disebut dengan ASEAN Economy Community (AEC) atau
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Masyarakat Ekonomi ASEAN. Ini akan menjadi ujian ketahanan
bangsa ini untuk menghadapi perdagangan bebas meski dalam
lingkup yang terbatas. Selain itu, menjadi tantangan yang mesti
menjadi perhatian adalah perubahan dunia yang berkembang
secara cepat. Revolusi industri 4.0 yang mulai diperkenalkan
di Jerman di mana teknologi informasi telah dan akan terus
berkembang mengambil peran signifikan dalam kehidupan
sosial. Selain itu mengingat, pandemi covid-19 yang telah terjadi
sepanjang tahun 2020 dan hingga akhir tahun 2020 belum bisa
diproyeksi waktu berakhir. Perkembangan varian virus juga
diproyeksi akan terus terjadi. Strategi pengabdian juga harus
terus berkembang dan berdampak di tengah masyarakat seiring
tantangan yang beragam.
BB. Fokus Program
Fokus program bantuan pengabdian kepada masyarakat
terintegrasi ini adalah pengabdian berbasis penelitian lintas
keilmuan. Selain itu, harus mengedepankan Islam Akulturatif
untuk dijadikan paradigma dalam pemberdayaan masyarakat,
sehingga masyarakat menjadi laboratorium sosial bagi dosen
IAIN Parepare.
CC. Integrasi Teori dan Praktik dalam Pengabdian
Dosen IAIN Parepare mempunyai kekuatan dan penguasaan
teori-teori di bidang sosial keagamaan yang selama ini dipayungi
dalam bidang ilmu keagamaan yakni, Tarbiyah dan Adab,
Ushuluddin, Adab dan Dakwah, Syariah dan Hukum Islam,
Ekonomi dan Bisnis Islam.IAIN Parepare mendorong terjadinya
perubahan paradigma keilmuan menjadi lebih integratif berbasis
keilmuan program studi.
Pengabdian Kepada Masyarakat Terintegrasi di lingkungan
IAIN Parepare harus diimplementasikan melalui ajaran-ajaran
keagamaan dalam konteks akulturasi Islam-Budaya berbasis
Teknologi Informasi dan perubahan sosial, sehingga praktik
keberagamaan masyarakat (secara individu maupun kolektif)
sebagai “subjek” diharapkan akan mengalami perubahan.
Pengamalan ajaran-ajaran agama mengalami perubahan dari
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posisi yang masih sangat kental dengan manusia tekstual dan
simbolik (ritual), menuju perubahan bahwa pengamalan agama
mampu memberikan inspirasi dan pencerahan untuk penyelesaian
problem kehidupan sosial.
IAIN Parepare mempunyai tugas “menantang” agar praktik
keberagamaan masyarakat mampu menciptakan komitmen
moral yang kuat sebagai landasan penyelesaian atas problem
kehidupan sosial umat. Di sinilah program pengabdian harus
mampu menggeser paradigma normatif dalam keilmuan Islam
menuju kegiatan pengabdian yang bersifat memberdayakan.
Pengabdian untuk menumbuhkan tradisi kritis perlu didorong,
sehingga terjadi produksi ilmu pengetahuan sosial keagamaan
makin banyak.
IAIN Parepare selayaknya mampu memegang peran strategis
dalam melakukan pencerahan dan perubahan sosial akulturatif
ini. Dengan demikian, kesenjangan antara ilmu dan amal, proses
akulturasi keilmuan, dan ilmu pengetahuan mampu sebagai solusi
problematika masyarakat.
DD. Kluster Program Pengabdian
Program pengabdian kepada masyarakat berbasis riset IAIN
Parepare memiliki beberapa kluster yang meliputi;
1. Pengabdian Masyarakat berbasis Madrasah (PMM)
Ruang lingkup pengabdian berbasis madrasah ini adalah
sebagai berikut:
a. Madrasah menjadi pintu utama untuk memperkuat tradisi
keilmuan masyarakat. Untuk itu, program pengabdian
dimaksudkan untuk memperkuat kapasitas kelembagaan
(capacity bulding).
b. Memperkuat penyelenggaraan pendidikan inovatif dan
kreatif;
c. Menjadikan madrasah sebagai laboratorium program
studi pada IAIN Parepare.
d. Memperkuat kemitraan madrasah dengan masyarakat.
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22. Pengabdian Masyarakat berbasis Masjid (PMTI)
Ruang lingkup pengabdian berbasis masjid ini adalah
meliputi hal-hal sebagai berikut:
a. Manajemen penyelenggaraan masjid
b. Perluasan fungsi dari masjid yang pada umumnya berfungsi
sebagai tempat ibadah an sich. Model pengabdian ini
didesain untuk menjadikan pusat kegiatan pemberdayaan
masyarakat lainnya seperti bidang ekonomi atau
pemberdayaan masyarakat lainnya.
c. Memperkuat kemitraan masjid dengan masyarakat.
33. Pengabdian Masyarakat berbasis Pesantren (PMP)
Ruang lingkup pengabdian berbasis pesantren ini adalah
untuk:
a. Memperkuat fungsi pesantren selain sebagai lembaga
pendidikan dengan misi utama penguatan pemahaman
keagamaan (tafaqquh fiddin), disamping meneguhkan
potensi tambahannya seperti halnya sebagai
pusat
pengembangan potensi kewirausahaan;
b. Memperkuat penyelenggaraan pendidikan inovatif dan
kreatif;
c. Memperkuat kemitraan pesantren dengan masyarakat.
44. Pengabdian Masyarakat berbasis Komunitas (PMC)
Untuk pengabdian yang mengandalkan persentuhan para
dosen dengan masyarakat langsung, dapat dikatagorikan ke
dalam beberapa kelompok besar, yaitu:
a. Komunitas Marginal/Mustadh’afin, dimaksudkan agar
dosen mengabdi dan memberikan pendampingan
bagi masyarakat yang hidup dalam tatanan sosial atau
relasi kuasa yang tidak seimbang, sehingga komunitas
marginal/ mustadh’afin di daerah perkotaan memiliki
kedudukan setara, berdaya, dan hidup di tengah tengah
masyarakatnya dengan lebih percaya diri. Ruang lingkup
komunitas mustadh’afin ini juga termasuk bidang ekonomi,
politik, pendidikan, sosial, kesehatan dan agama.
b. Komunitas Daerah Tertinggal, dimaksudkan agar dosen
mengabdi dan memberikan pendampingan bagi
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c.

d.

e.

f.

g.

komunitas yang hidup di daerah tertinggal, khususnya di
kawasan pedesaan yang miskin atau pedalaman. Dengan
berbagai inovasi pemberdayaan, dosen diharapkan
mampu menerapkan berbagai hasil inovasi yang bisa
mengangkat kehidupan komunitas tersebut menjadi
lebih baik.
Komunitas Nelayan, Petani dan Buruh, dimaksudkan agar
dosen mengabdi dan memberikan pendampingan bagi
komunitas tersebut. Dengan demikian, dosen bisa bekerja
sama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas
kehidupan mereka menjadi lebih sejahtera.
Komunitas Disabel, dimaksudkan agar dosen mengabdi
dan memberikan pendampingan bagi komunitas disabel
untuk meningkatkan kualitas hidup, kesejahteraan dan
kemandirian mereka.
Komunitas Terdiskriminasi Gender, dimaksudkan agar
dosen mengabdi dan memberikan pendampingan bagi
kelompok atau komunitas yang mengalami ketidakadilan
karena faktor gender untuk meningkatkan kualitas hidup
dan kesejahteraan mereka.
Komunitas Rawan Bencana Alam, dimaksudkan agar
dosen mengabdi dan memberikan pendampingan bagi
komunitas yang berada di daerah rawan dan atau
terdampak bencana alam untuk meningkatkan kualitas
hidup dan kesejahteraan mereka.
Komunitas Adat Tertinggal, dimaksudkan agar dosen
mengabdi dan memberikan pendampingan bagi komunitas
adat tertinggal untuk meningkatkan kualitas hidup dan
kesejahteraan mereka.

55. Service Learning
Service Learning adalah program pengabdian dosen dengan
melibatkan mahasiswa yang terintegrasi dengan kegiatan
pendidikan-pengajaran dan pengabdian masyarakat. Program
ini dimaksudkan agar dosen dan mahasiswa melakukan proses
transformasi sosial berbasis mata kuliah dan atau penerapan
ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat.
#PedomanPengabdianKepadaMasyarakatIAINParepare
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66. Pengabdian kepada masyarakat berbasis Program Studi.
EE. Ketentuan Umum Pengusulan
1. Syarat Umum
Persyaratan umum pengusul program bantuan pengabdian
pada masyarakat adalah:
a. Dosen tetap pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Parepare
b. Peneliti memiliki Jabatan fungsional
c. Ketua Tim penelitian minimal memiliki jabatan fungsional
serendah-rendahnya lektor (Penata tk.I / III d).
d. Memiliki nomor Induk Dosen Nasional (NIDN)
e. Pengusul tidak sedang dalam studi lanjut
f. Tidak sedang mendapatkan bantuan penelitian, publikasi
ilmiah dan pengabdian masyarakat dari Kementerian
Agama atau institusi di luar IAIN Parepare, kecuali
pengusul mempunyai indeks i-10 minimal 3 pada google
scholar.
g. Memiliki akun morabase, google scholar, sinta, dan orcid.
22. Syarat Administratif
a. Pengusul melakukan registrasi online melalui website:
http://litapdimas.kemenag.go.id
b. Melampirkan :
1. Proposal/usulan pengabdian pada masyarakat
2. Pernyataan bahwa proposal/usulan belum pernah/
tidak sedang diajukan dalam penyusunan tesis/
disertasi atau bagian darinya. Surat Pernyataan
ini ditandatangani oleh pengusul/ketua tim yang
bersangkutan dan dibubuhi materai Rp. 6,000,00
(enam ribu rupiah)
3. Pernyataan bahwa proposal/usulan tersebut belum
pernah/tidak sedang didanai oleh pihak manapun.
Surat Pernyataan ini ditandatangani oleh pengusul/
ketua tim yang bersangkutan dan dibubuhi materai
Rp. 6,000,00 (enam ribu rupiah)
4. Pernyataan bahwa proposal/usulan tersebut telah
didiskusikan oleh kalangan dosen

130

#PedomanPengabdianKepadaMasyarakatIAINParepare

5. Surat Keterangan dari Dekan/Ketua Prodi yang
menerangkan Ketua Tim adalah personel yang
mempunyai kapabilitas keilmuan, dan background
pendidikan yang sesuai terkait bidang kajian yang
akan dijadikan sebagai obyek dalam penelitian,
ditandatangani oleh Dekan/Ketua Prodi.
6. Rekomendasi dari Kepala Lembaga Penelitian dan
Pengabdian Masyarakat yang menyatakan bahwa
usulan tersebut layak diajukan pada program bantuan
pengabdian kepada masyarakat.
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BAB IX
PENGENDALIAN MUTU DAN PENGANGGARAN
AA. Pengendalian Mutu
Pengendalian mutu dilakukan untuk menjaga mutu dari hasil
pengabdian berbasis riset. Pelaksanaan pengendalian mutu
ini dilakukan dengan mekanisme. Mekanisme tersebut dapat
dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:
aa. Seleksi
Pelaksanaan seleksi merupakan pertanggungjawaban
atas proposal yang diajukan. Seleksi dilakukan melalui tiga
tahap, yaitu pertama, seleksi administrastif yang dilakukan
melalui penilaian meja (desk evaluation), yakni memeriksa
kelengkapan berkas standar minimal. Pada saat pengiriman
berkas, pengusul diminta untuk melakukan pengecekan secara
mandiri dengan mencetak form sebagaimana tertuang dalam
form pada lampiran 1, yang akan dicek ulang oleh reviewer
yang ditunjuk oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian
Masyarakat (LP2M) IAIN Parepare. Kedua, seleksi substansi,
yaitu seleksi yang melibatkan ahli atau pakar pada bidang
ilmu masing-masing (reviewer). Reviewer menggunakan form
khusus sebagaimana form pada lampiran 2 untuk mengontrol
kualitas isi proposal.
Setelah dilakukan proses penilaian dan seleksi, pengusul
harus mempresentasikan proposalnya dihadapan reviewer.
Para reviewer yang dipilih, ditentukan oleh LP2M IAIN
Parepare disesuaikan dengan disiplin ilmu dan keahliannya.
Tahapan seleksi
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bb. Seminar
Seminar yang dimaksud adalah pertama, seminar proposal
dan kedua, seminar hasil program. Seminar dilakukan
dihadapan reviewer dengan jadwal yang ditentukan oleh
pihak LP2M IAIN Parepare.
Seminar dilakukan dalam beberapa bentuk: Pertama,
Seminar dihadapan tim ahli (experts/reviewer). Seminar ini
dilakukan sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi kontrol
pelaksanaan program dan pertanggungjawaban kepada
Negara atas belanja bantuan yang telah dialokasikan.
Seminar ini juga dilaksanakan untuk memberikan masukan
atas penelitian yang akan dilaksanakan. Kedua, ekspose
hasil program. Seminar ini dilakukan dalam rangka
mensosialisasikan hasil program yang telah dilakukan. Seminar
ekspose penelitian bisa dilakukan dengan menghadirkan para
ahli, atau para dosen atau seminar yang lebih luas melibatkan
para mahasiswa.
cc. Monitoring dan Evaluasi (MONEV)
Ketentuan pelaksanaan monev adalah sebagai berikut :
1. Kegiatan monev dikoordinasikan oleh LP2M IAIN Parepare
2. Monev dilakukan pada akhir bulan ketiga setelah
penandatanganan Surat Perjanjian Kontrak Pengabdian
dd. Sanksi
Sanksi akan diberikan apabila:
1. Pengusul yang tidak memenuhi ketentuan dan
prosedur yang ditetapkan, akan dinyatakan gugur dalam
pengusulan bantuan.
2. Peneliti yang tidak menyerahkan hasil pengabdian
masyarakat akan diberikan peringatan melalui surat
3. Ketentuan-ketentuan lain akan ditetapkan dalam naskah
memorandum of understanding (MoU) antara LP2M IAIN
Parepare dengan Penerima Bantuan.
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BB. Ketentuan Penggunaan Anggaran
Program bantuan dana IAIN Parepare dialokasikan
pendanaannya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(APBN) melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Institut
Agama Islam Negeri Parepare. Bantuan dana ini diperuntukkan
untuk seluruh civitas akademika di lingkungan IAIN Parepare
baik dosen maupun mahasiswa. Secara umum, Program
bantuan peningkatan mutu penelitian dan pengabdian kepada
masyarakat memfasilitasi upaya pengembangan bidang ilmu yang
dikembangkan di IAIN Parepare dan juga upaya pengembangan
bidang ilmu, Program bantuan peningkatan mutu penelitian
memberikan ruang yang cukup lapang untuk aksi partisipatif, di
mana tidak hanya mengetahui, menjelaskan, atau menafsirkan
namun juga mentransformasi kondisi sosial khususnya penguatan
kualitas hidup komunitas/masyarakat. Menjamin ketertiban
dan kelancaran pelaksanaan administrasi keuangan maka
diperlukan pemahaman terkait ketentuan penggunaan anggaran
secara benar guna memberi petunjuk tata cara pencairan dan
pengelolaan keuangan dalam pelaksanaan pertanggungjawaban
keuangan, berikut hal-hal yang perlu diperhatikan.
Dalam hal perpajakan, pengenaan pajak dikenakan terhadap
penggunaan dana yang bersumber dari APBN. Jenis- jenis pajak
antara lain: Materai, PPH 21, PPh 22, PPh 23 dan PPN.
aa. Materai
Setiap pembelian barang/jasa sewa dibubuhi materai (PP
Nomor 7 Tahun 1995 tentang Perubahan Tarif Bea Materai
dan Permenkeu No.55/PMK.03/2009 tentang Bentuk, Ukuran
dan Warna Benda Materai), dengan perincian sebagai berikut
:
a. Pembelian barang/jasa, sewa: < Rp. 250.000,- tanpa
dibubuhi Materai.
b. Pembelian barang/jasa, sewa: > Rp. 250.000,- s.d. Rp.
1.000.000,-dibubuhi Materai 3.000,c. Pembelian barang/jasa, sewa: > Rp. 1.000.000,- dibubuhi
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bb. Pajak Penghasilan (PPh 21)
Dasar pemotongan PPh Ps 21 (Undang-undang Nomor
36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Permenkeu
nomor 262/PMK.03/2010, dan Perdirjen Pajak Nomor Per57/PJ/2009). Setiap penyerahan yang berupa honorarium
dipungut PPh 21 dengan rincian untuk penerima dengan
kepangkatan Gol. IV sebesar 15 %, Gol. III sebesar 5%;
Gol.II sebesar 0%; non PNS sebesar 5%. Pajak disetorkan
ke kas Negara melalui bank/kantor pos menggunakan
NPWP penerima dana bantuan. Jika bersifat kelompok,
menggunakan NPWP ketua tim.
cc. Pajak Penghasilan Belanja Barang (PPh 22)
Dasar pemotongan PPh Ps 22 (Undang-undang PPh
22, Perdirjen Pajak Nomor Per-15/PJ/2011). Belanja bahan
(pembelian ATK, bahan kimia, supplies, spanduk, dll) dengan
masing-masing nilai transaksi dalam 1 (Satu bulan) dengan
toko yang sama jumlah transaksi kurang dari Rp. 1.000.000,(satu juta), maka tidak dikenakan PPN (Pajak Pertambahan
Nilai) dan PPh. Psl. 22 (pajak penghasilan pasal 22). Untuk
pembelian barang dengan masing-masing nilai transaksi
dalam 1 (satu bulan) dengan toko yang sama jumlah transaksi
mulai dari Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan
Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) maka hanya dikenakan
PPN (Pajak Pertambahan Nilai) perhitungan
1. PPN DN = (100/110) x nilai transaksi x 10 %)
Pembelian bahan dalam 1 (satu bulan) dengan toko
yang sama jumlah transaksi lebih dari Rp. 2.000.000,(dua juta), maka dikenakan PPN (Pajak Pertamabahn
Nilai) dan PPh. Psl. 22 (pajak penghasilan pasal 22)
2. Perhitungan PPh Ps. 22 dengan NPWP Toko (100/110) x
nilai transaksi x 1,5 %
3. Perhitungan PPN dengan NPWP (100/110) x nilai
transaksi x 10 %) (dilampiri SSP PPN; SSP PPh Psl. 22
dan Faktur Pajak Standar dan menggunakan NPWP toko).
4. Jika tidak memiliki NPWP maka PPH menjadi 3%
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dd. Pajak Penghasilan Pembelian Jasa/Sewa (PPh. Ps. 23)
Dasar pemotongan PPh Ps 23 (Undang-undang No.
36 tentang Pajak Penghasilan, Permenkeu nomor 244/
PMK.03/2008).
1. Setiap transaksi pembelian jasa/sewa kurang dari
Rp. 1.000.000,- dikenakan PPh Ps. 23 sebesar 2 %,
(dilampiri SSP PPh Psl. 23 yang distempel toko).
2. Setiap
pembelian
jasa/sewa
lebih
dari
Rp.
1.000.000,- dikenakan PPN sebesar 10 % dari DPP
dan PPh pasal 23 sebesar2 % dari DPP (dilampiri
Faktur Pajak, SSP PPN; SSP PPh Psl. 23 yang distempel
toko)
3. Khusus
pembelian
Komsumsi/Jasa
catering
berapapun nilainya dikenakan PPh pasal 23 sebesar 2
%dan tidak dikenakan PPN (dilampiri SSP PPh Psl. 23
yang menggunakan NPWP toko dan distempel toko)
Contoh perhitungan :
a). Konsumsi, apabila menggunakan kuitansi atas nama
rumah makan A, maka perhitungan pajaknya : (untuk
konsumsi : nilai kuitansi 0 – 2 juta = tidak dikenai
pajak, sedangkan nilai kuitansi diatas 2 juta dikenai
PPH) PPh Psl. 22 NPWP rumah makan = nilai transaksi
x 1,5%
b). Catering, apabila menggunakan kuitansi atas
nama catering A, maka perhitungan pajaknya
(berapapun nilainya kena PPh pasal 23), PPh ps. 23
NPWP catering = nilai transaksi x 2 %
44. Jika tidak memiliki NPWP maka PPH menjadi 4%
ee. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
Dasar pemotongan PPN (Undang-undang nomor 42
tentang PPN, Permenkeu nomor. 68/PMK.03/2010, Perdirjen
Pajak Nomor Per- 44/PJ/2010, Kepmenkeu Nomor 563/
KMK.03/2003). Setiap pembelian barang atau jasa yang
nilai akumulasinya Rp. 1.000.000,- ke atas dengan satu
penyedia barang dalam jangka waktu satu bulan kalender,
maka dikenakan PPN sebesar 10 % dari dasar pengenaan
#PedomanPengabdianKepadaMasyarakatIAINParepare
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pajak (DPP) disertai faktur Pajak dan Surat Setor Pajak (SSP)
dengan menyertakan identitas pengusaha kena Pajak (toko)
antara lain
1). Nama Pengusaha kena Pajak (PKP)
2). Alamat Pengusaha Kena Pajak (PKP)
3). Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
4). Tanggal Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP)
5). Anda tangan pengusaha kena pajak (PKP) dan stempel
toko
Cara Menghitung Dasar Pengenaan Pajak (DPP)

ff.

Perjalanan dinas
Perjalanan Dinas mengacu pada Permenkeu No. 113/
PMK.02/2012 .
Ketentuan-ketentuan Umum :
Undangan dari Luar Institut. Apabila pegawai Institut/
Jurusan/Lembaga diundang menghadiri pertemuan ilmiah
oleh suatu lembaga panitia di luar Institut/Jurusan/Jurusan
(kegiatan yang diselenggarakan diluar kota) dan apabila
pimpinan menyetujui, selanjutnya mengutus salah seorang
atau beberapa orang dari anggotanya untuk menghadiri
pertemuan ilmiah atau melaksanakan survey kegiatan
pengabdian, maka pembebanan anggarannya dapat diatur
sebagai berikut :
1. Biaya akomodasi, ditanggung oleh lembaga/panitia yang
mengundang :
Diberikan uang harian paket fullboard sesuai dengan
jumlah hari pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Surat
Penugasan.
2. Biaya ditanggung oleh Institut Jurusan /Lembaga
pengirim.
a. Apabila dalam suatu kegiatan-kegiatan seminar,
penataran, atau kegiatan – kegiatan ilmiah lainnya,
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b.
c.

d.
e.
f.
g.
h.
i.

j.

Sekolah Tinggi/Jurusan mengirimkan seorang / lebih
atas dasar surat perintah /usul untuk kemudian
diterbitkan SPPD, maka biaya dibebankan pada pihak
yang menerbitkan SPD tersebut.
Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri maksimal
5 (lima) hari.
Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri
diberikan tarif satu kali perjalanan dari bandara
kedatangan menuju tempat tujuan di kota bandara
kedatangan dan sebaliknya (pergi pulang).
Melampirkan Surat tugas dari Pimpinan.
Tiket (pergi pulang).
Airport tax (jika naik pesawat)
Tanda tangan SPD oleh pejabat setempat sesuai
tujuan perjalanan dinas.
Bukti penginapan (jika tidak ditanggung pengundang).
Daftar pengeluaran riil taksi dan uang representasi.
Selama melakukan perjalanan dinas, pejabat
negara (ketua/wakil ketua dan anggota lembaga
negara,menteri serta setingkat menteri), pejabat
eselon I dan pejabat eselon II dapat diberi uang
representasi per hari masing-masing sebesar Rp
250.000,- Rp 200.000,- Rp 150.000.
Uang representasi diberikan kepada pejabat eselon I
dan II sesuai ketentuan.

CC. Pelaksanaan Penggunaan Anggaran
Tahapan dan persyaratan pencairan dana penelitian sesuai
dengan surat penugasan sedangkan tahap terakhir dicairkan
setelah seluruh administrasi selesai dengan rincian sebagai
berikut;
1. Honorarium untuk pelaksana, petugas Lab, pengumpul data,
penganalisis data, operator dan pembuat sistem maksimum
30 %
2. Belanja Bahan operasional, ATK, foto copy, surat menyurat,
penyusun laporan, cetak, penjilidan laporan, publikasi, pulsa,
internet, bahan lab, langganan internet, bahan lab, langganan
jurnal maksimum 60 %
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3. Belanja non operasional Perjalanan untuk survei/sampling
data, seminar/worshop/konferensi DN, LN, biaya akomodasi,
konsumsi, perdiem/lumpsum, transport maksimum 40 %
Komponen Pembiayaan bantuan penelitian ini dapat mencakup
biaya hal-hal sebagai berikut:
a. Persiapan penelitian
Penyempurnaan proposal, yang mencakup pembiayaan
pertemuan dalam rangka diskusi dengan tim sejawat atau
pakar. Biaya persiapan penelitian seperti rapat penyusunan
instrument, try out instrument dan lain sebagainya.
bb. Pelaksanaan
Pengumpulan data, yang membiayai kebutuhan
PERJALANAN DINAS dalam rangka pengumpulan data.
Perjalanan dinas yang dibiayai meliputi akomodasi/
penginapan, konsumsi, transportasi, dan uang harian.

Focus group discussion (group diskusi) untuk cross check
atau triangulasi data dengan informan; Biaya pengisian
instrument dan lain-lain Pengolahan data dan analisa data;
dan Proses konsultasi.
cc. Pasca Pelaksanaan
1. Presentasi hasil kegiatan, yang meliputi biaya narasumber
utama,
narasumber
pembanding,
transportasi
narasumber, dan sejenisnya.
2. Pra Penerbitan; Lay out, penerjemahan, dan sejenisnya.
3. Penggandaan atau pencetakan
4. Knowledge manajemen penerbitan untuk jurnal
terakreditasi.
5. Publikasi ilmiah, jurnal, HKI/paten
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BAB X
PENULISAN PROPOSAL DAN LAPORAN AKHIR
AA. Concept Notes (Executive Summary)
Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pengusulan
proposal pengabdian kepada masyarakat adalah sebagai berikut:
1. Untuk tahap seleksi awal, pihak panitia seleksi hanya
mensyaratkan bagi Tim Pengusul untuk menyusun Concept
Notes (Ringkasan Proposal). Concept Notes tidak lebih dari
15 (lima belas) halaman yang diketik pada kertas ukuran
A4; spasi 1,5 lines; huruf Times New Roman size 12 point;
margin 2,5 cm. Ringkasan Proposal yang disusun tidak sesuai
dengan ketentuan akan langsung didiskualifikasi pada tahap
seleksi administrasi. Hanya pengusul yang dinyatakan LOLOS
TAHAP SELEKSI AWAL saja yang diminta untuk menyusun
Proposal Lengkap untuk dipresentasikan pada forum Seminar
Proposal.
22. Concept Notes disusun berdasarkan sistematika sebagai
berikut:
1. Isu dan Fokus Pengabdian
2. Alasan Memilih Subyek Dampingan
3. Kondisi Subyek Dampingan Saat Ini
4. Kondisi Dampingan yang Diharapkan
5. Strategi yang Dipergunakan
6. Pihak-pihak yang Terlibat (stakeholders) dan Bentuk
Keterlibatannya
33. Concept Notes program pengabdian dijilid sebanyak 4 (empat)
bendel:
a. 1 (satu) bendel terdiri dari gabungan antara Check
List kelengkapan (sebagaimana terlampir), substansi
Concept Notes, dan supporting documents (kelengkapan
administrasi/lampiran-lampiran seperti surat keterangan
sebagaimana disebutkan pada Persyaratan Administratif).
Berkas ini dijilid dengan sampul muka (cover) yang
mencantumkan judul program pengabdian, logo IAIN
Parepare dan nama tim pengusul.
#PedomanPengabdianKepadaMasyarakatIAINParepare
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b. 3 (tiga) berkas hanya memuat substansi Concept Notes
dan dijilid dengan ampul muka (cover) yang memuat judul
program pengabdian, logo IAIN Parepare, dan nama tim
pengusul. Berkas substansi yang masih menyantumkan
kelengkapan administras/lampiran-lampiran, langsung
didiskualifikasi pada tahap seleksi administrasi.
44. Masing-masing berkas dijilid dengan ketentuan warna sampul
muka (cover) sebagai berikut:
a. Pengabdian Masyarakat berbasis Madrasah (PMM)
bersampul biru
b. Pengabdian Masyarakat berbasis Pesantren (PMP)
bersampul hijau
c. Pengabdian Masyarakat berbasis Masjid (PMTI) bersampul
orange
d. Pengabdian Masyarakat berbasis Komunitas (PMC)
bersampul merah
e. Service Learning (SL) bersampul kuning krem
f. Pengabdian kepada masyarakat berbasis Program Studi
bersampul kuning
55. Concept Notes dinyatakan lolos seleksi awal, diharuskan
menyusun Proposal Lengkap Pengabdian kepada Masyarakat
yang mencakup seluruh unsur pada Concept Notes ditambah
beberapa item sebagai berikut:
a. Resources yang Sudah Dimiliki
b. Alokasi Biaya dan Jadwal Pengabdian
c. Riwayat Hidup Personalia. Daftar personalia yang terlibat
dalam kegiatan penelitian. Daftar personalia ini ditulis
lengkap dengan keahlian yang dimiliki sesuai dengan
kebutuhan pelaksanaan penelitian, jadwal, serta alokasi
waktu keterlibatan masing-masing.
BB. Kriteria Penilaian
Berikut ini adalah beberapa aspek penting yang digunakan Tim
Reviewer untuk menentukan mutu proposal program pengabdian
kepada masyarakat yang layak dibiayai:
1. Isu aktual dan relevan dengan latar belakang keilmuan;
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

fokus pengabdian yang diangkat adalah isu aktual, relevan
dengan basis keilmuan pengusul, memiliki manfaat nyata
bagi masyarakat serta memiliki prospek keberlangsungan
atau kemandirian pada masyarakat.
Pemilihan lokasi dampingan; mencantumkan alasan dan
argumen yang kuat dalam memilih komunitas mitra
pengabdian berdasarkan harapan masyarakat dan memiliki
pengaruh yang penting bagi masyarakat dampingan.
Riset Pendahuluan dan Basis Teori; menjelaskan secara nyata
kondisi komunitas atau lokasi yang akan didampingi sesuai
dengan hasil penelitian pendahuluan (prelemenary research)
sebelumnya. Deskripsi perlu disertai data-data kuantitatif
maupun kualitatif yang memadai, sehingga tergambar kondisi
umum dan kondisi spesifik komunitas yang akan menjadi
fokus dampingan. Proposal juga mengungkapkan tentang
KERANGKA TEORI yang dipergunakan untuk melaksanakan
proses pendampingan.
Kondisi dampingan yang diharapkan; menjelaskan kondisi
yang diharapkan selama dan setelah proses dampingan
berlangsung sebagaimana hasil penelitian pendahuluan
(prelemenary research). Dengan dasar penelitian pendahuluan
dan teori yang melandasinya, maka pengusul menggambarkan
harapan perubahannya.
Strategi Aksi; menyebutkan sejumlah strategi yang akan
dilakukan untuk mencapai kondisi yang diharapkan dan
bagaimana kaitannya satu sama lain. Bagian ini bisa meliputi
metode, teknik, atau kegiatan, yang akan dilakukan agar
strategi yang dirancang dapat berjalan. Penggunaan Logical
Framework (salah satunya) adalah untuk melakukan analisis
lebih tajam tentang persoalan yang dihadapi masyarakat. Hal
ini akan membantu untuk mencapai tujuan akhir program
pengabdian.
Keterlibatan Stakeholder; melibatkan pihak-pihak yang
relevan dengan isu dan fokus pengabdian yang akan dilakukan.
Menjelaskan bentuk keterlibatan mereka akan membantu
dalam proses pengabdian.
Resources yang sudah dimiliki; termasuk baik dari tim pengabdi,
mitra lembaga lainnya maupun masyarakat dampingan.
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Pengusul bisa menyebutkan secara jelas kapasitas tim untuk
melakukan program ini.
8. Besaran Biaya dan Alokasi Waktu; biaya yang dialokasikan
rasional dan mampu membuat perubahan yang berarti bagi
masyarakat. Pengusul bisa memasukkan cost sharing (bagi
biaya), yang bisa datang dari masyarakat dampingan atau
mitra lembaga lainnya.
9. Publikasi dalam Bentuk Buku atau Jurnal; potensi dan narasi
serta gagasan yang dihasilkan dari proses pengabdian mampu
dipublikasikan.
Berikut ini adalah indikator dan skor untuk masing-masing
aspek penilaian:
ASPEK
PENILAIAN
ISU AKTUAL
DAN
RELEVANSI

RUBRIK PENILAIAN
Fokus Pengabdian yang diangkat adalah
isu Aktual

RUBRIK
BOBOT
(1-5)
20

Memiliki Manfaat nyata bagi Masyarakat/
Komunitas mitra pengabdian
Isu dan Fokus Pengabdian memiliki
prospek keberlanjutan (sustainability)
program

ALASAN

Gagasan yang diangkat memiliki makna
yang signifikan

15

Ketepatan pemilihan masyarakat
dampingan sesuai isu yang diangkat
Tujuan akhir program pengabdian
adanya perubahan dan kesadaran
Proyeksi perubahan yang terjadi memiliki
pengaruh yang sangat penting bagi
masyarakat/ komunitas mitra pengabdian
RISET
TERDAHULU
DAN BASIS
TEORI
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Mendiskripsikan Riset-riset dahulu yang
Relevan

15

Ketepatan teori dan riset berkenaan
dengan pelaksanaan pengabdian
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ASPEK
PENILAIAN
STRATEGI AKSI

RUBRIK PENILAIAN

RUBRIK
BOBOT
(1-5)

Kerangka kerja disusun secara logis

20

Metode, teknik dan program yang
disusun RELEVAN dengan tujuan akhir
program pengabdian
Rencana strategi aksi yang disusun
STRATEGIS untuk mencapai tujuan akhir
program pengabdian
Rencana aksi yang disusun OPERASIONAL
dan dimungkinkan dapat dilakukan
untuk mencapai tujuan akhir program
pengabdian
Kegiatan yang dirancang sesuai dengan
kebutuhan tujuan pengabdian
KETERLIBATAN
STAKHOLDER

Pihak-pihak yang terlibat atau yang akan
dilibatkan relevan dengan isu dan fokus
pengabdian

10

Kejelasan bentuk keterlibatan sejumlah
stakeholders dalam program pengabdian
RESOURCES

Kekuatan tim pengabdi

10

Resources masyarakat dampingan
Resourses Mitra atau stakeholders
BESARAN BIAYA
DAN ALOKASI
WAKTU

Biaya yang diusulkan rasional
Proporsionalitas sebaran pembelanjaan
anggaran (lebih dari 50% dialokasikan
untuk kepentingan masyarakat/ komunitas
mitra dan proses pengabdian)
Alokasi waktu yang disusun rasional dan
diperkirakan mampu membuat perubahan
yang berarti bagi masyarakat/komunitas
mitra pengabdian
Alokasi cost sharing dari pihak lain

PUBLIKASI

Potensi dari narasi dan gagasan untuk
dipublikasikan di Jurnal / HKI/ Paten

10

Implementasi dari Hasil Pengabdian
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CC. Laporan Pengabdian
Laporan pengabdian terdiri dari dua bentuk, yaitu:
1. Laporan Akademik
Laporan akademik adalah laporan hasil kegiatan
pelaksanaan pengabdian. Penerima bantuan program
menyerahkan laporan yang terdiri dari 3 (tiga) bentuk, yaitu:
a. Laporan Hasil Program Lengkap: laporan penelitian
yang menampilkan secara lengkap hasil kegiatan yang
meliputi:
1. Laporan Inti, yakni laporan akademik hasil program
yang di-lay out dalam bentuk buku ukuran kertas HVS
A-4, dan secara lengkap beserta lampirannya, atau;
2. Laporan produk pengabdian, berupa Buku hasil
pengabdian atau modul yang di-lay out dalam bentuk
buku siap dipublikasikan dengan ukuran 14-17 x 2124 cm, dengan ukuran spasi 1,15 s.d 1,5 pt.
bb. Excecutive Summary: Laporan excecutive summary adalah
laporan yang sudah diformat dalam bentuk tulisan/artikel
yang siap dikirimkan ke Jurnal. Excecutif summary tidak
selalu menggambarkan proses kegiatan, namun bagian
dari kegiatan dan knowledge yang dihasilkan dari proses
pengabdian. Laporan jenis
ini mengikuti sistematika
sebagai berikut:
1. Judul
2. Nama penulis, alamat email dan jabatan/pekerjaan
saat ini
3. Abstraksi dalam bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris/
Arab
4. Kata kunci
5. Isi tulisan, dengan sistematika: Pendahuluan,
Pembahasan, Penutup, dan daftar referensi
6. Indeks
cc. Laporan Outcome. Laporan ini adalah laporan yang
mengatur tentang outcome program sesuai perjanjian
yang disepakati, di antaranya adalah:
1. Hasil program di-submit dalam majalah, jurnal
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nasional, atau jurnal nasional terakreditasi, atau:
2. Hasil program sudah diformat dalam bentuk ukuran
buku dan siap dipublikasikan oleh lembaga penerbit
skala nasional ber-ISBN. Ketentuan format laporan
dalam bentuk buku siap dipublikasikan adalah sebagai
berikut:
i. Ukuran buku 14-17 x 21-24 cm
ii. Tebal halaman minimal 60 halaman
iii. Spasi 1.15 pt maksimal 1.5 pt
iv. Font standar Tohama atau Times New Roman
dengan ukuran 12 pt
v. Dalam bagian akhir disertai dengan indeks dan
glosary.
vi. Mengenai format cover, memenuhi ketentuan
sebagai berikut:
1. Judul cover bisa tidak sesuai dengan judul
utama pada pengusulan awal judul penelitian.
2. Pada saat penerbitan agar mencantumkan logo
IAIN Parepare atau mencantumkan kata―
penerbitan ini didukung/didanai oleh IAIN
Parepare pada halaman dalam cover buku.
22. Laporan Penggunaan Dana
Setiap penggunaan uang Negara harus dilaporkan kepada
pemberi/penyalur dana bantuan. Laporan Penggunaan
Dana adalah laporan yang disusun untuk
mengetahui
besarnya realisasi atas pengeluaran yang dibandingkan
dengan anggaran yang telah disusun. Mekanisme laporan
jika kegiatan pengabdian menonjolkan sisi penelitian, maka
model pelaporan sebagaimana PMK yang beralku ditahun
pelaksanaan pengabdian. Laporan yang menonjolkan aspek
kegiatan, maka mengikuti ketentuan PMK / SBM tentang
Bantuan Pemerintah.
DD. Batas Waktu Pelaporan
Pelaporan hasil program diserahkan pada waktu setelah
selesainya pelaksanaan program bersamaan dengan berakhirnya
masa anggaran tahun berjalan.
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EE. Mekanisme Pelaporan
Penyerahan laporan memenuhi prosedur sebagai berikut:
1. Laporan akademik terdiri dari hard copy dan soft copy. Hard
copy dalam bentuk buku, artikel siap terbit, dan tulisan yang
telah dipublikasikan sebanyak 2 exemplar, sedangkan soft
copy dijurnal diunggah (upload) melalui http://litapdimas.
kemenag.go.id.
2. Laporan akademik dan keuangan juga disimpan dalam CD/
flash disk (1 buah).
3. Laporan Akademik, C D / flashdisk dan laporan penggunaan
dana bantuan diserahkan kepada pihak LP2M IAIN Parepare
FF. Sistematika Pelaporan*)
Sistematika laporan disesuaikan
pengabdiannya, yakni sebagai berikut:
1. Laporan Hasil Pengabdian
Cover
Abstrak
Pengantar
Daftar Isi
BAB I Pendahuluan
A. Latar Belakang
B. Permasalahan
C. Tujuan
D. Signifikansi
E. Sistematika Penulisan

berdasarkan

kategori

BAB II Kerangka Konsep
A. Gambaran Umum Lokasi Pengabdian
B. Kondisi Saat ini Masyarakat Dampingan
C. Kondisi Yang Diharapkan
D. Strategi Pelaksanaan
E. Kajian Teori
BAB III Pelaksanaan Pengabdian
A. Gambaran Kegiatan
B. Dinamika Keilmuan
C. Teori yang Dihasilkan dari Pendampingan Komunitas
BAB IV Diskusi Keilmuan
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A. Diskusi Data
B. Follow Up
BAB V Penutup
A. Simpulan
B. Rekomendasi
DAFTAR PUSTAKA
-------------Catatan:
*) Sistematika bisa menyesuaikan dengan kebutuhan
**) Judul Bab bisa menyesuaikan dengan isi bahasan
22. Laporan dalam Bentuk Naskah Tulisan Artikel Jurnal
Judul
Nama Penulis (tempat tugas dan email)
Abstraksi (dalam bahasa Inggris/Arab dan Indonesia)
Kata Kunci (keywords)
Pendahuluan
Pembahasan
Kesimpulan
Referensi
Indeks
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BAB XI
KULIAH PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
AA. Latar Belakang
Kehadiran Perguruan Tinggi dengan nilai luhur Tri Dharma
Perguruan Tinggi, yakni pendidikan, penelitian dan pengabdian
kepada masyarakat, memiliki peran strategis kontributif dalam
rangka mewujudkan tujuan pembangunan. Institut Agama Islam
Negeri Parepare dalam rangka ikut andil terhadap pembangunan,
salah satunya melalui Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) yang
diatur secara intrakurikuler bagi mahasiswa untuk bekerja keilmuan
di tengah masyarakat. Dalam pelaksanaan KPM mahasiswa dilatih
berfikir kritis, responsif, bertindak secara interdisipliner dan trans
sektoral agar mahasiswa dapat memproyeksikan keilmuan yang
telah diterima di perguruan tinggi agar berdayaguna untuk
pembangunan secara nyata dan luas di tengah masyarakat.
Program KPM mahasiswa dapat menerapkan keterampilan
dalam berfikir dan bertindak dalam kerangka learning society untuk
memecahkan permasalahan, pembangunan dan menghadirkan
sustainable growth dalam masyarakat. Dengan adanya interaksi
timbal balik mutualisme antara mahasiswa dengan masyarakat
dalam pelaksanaan KPM akan lebih mengukuhkan kebermaknaan
peran perguruan tinggi di tengah masyarakat dan mengembangkan
dalam kemitraan yang dinamis dan strategis.
Pelaksanaan KPM difasilitasi oleh Lembaga Penelitian dan
Pengabdian pada Masyarakat (LP2M). Program KPM terdiri dari
dua macam yaitu KPM Institut dan KPM nusantara. KPM Institut
adalah kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa pada wilayah
nasional dan/atau internasional. KPM Nusantara adalah kegiatan
yang dilakukan atas dasar kerjasama dengan beberapa PTKIN
yang tergabung dalam KPM Nusantara. Peserta KPM Nusantara
adalah mahasiswa khusus yang ditetapkan oleh institut dengan
kriteria tertentu yaitu memiliki IPK 3,50, berakhlakul Karimah,
mampu membaca Alqur’an dengan baik, mampu berkhutbah
atau ceramah. Dalam proses pelaksanaan KPM di lapangan
akan dibantu oleh Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) dan juga
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Dosen Pendamping Desa (DPD) yang ditetapkan oleh rektor IAIN
Parepare melalui usul LP2M IAIN Parepare
BB. Dasar Pelaksanaan Kuliah Pengabdian Masyarakat
1. Dasar Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM)
Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) sebagai salah satu
unsur kurikulum IAIN Parepare yang dilakukan dan ditetapkan
berdasarkan atas:
a. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional.
b. PP Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi.
c. UU Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
d. Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar
Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT)
e. Permenristekdikti Nomor 55 tahun 2018 tentang Standar
Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT)
f. Bentuk pengabdian pada masyarakat bagi mahasiswa
diwadahi oleh LP2M IAIN Parepare dalam wujud Kuliah
Pengabdian Masyarakat (KPM).
22. Dasar Kebijakan KPM
Dasar kebijakan KPM IAIN Parepare adalah sesuai dengan
Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Rektor IAIN Parepare
sesuai dengan kalender akademik. Pengusulan Surat
Keputusan dilaksanakan oleh LPPM IAIN Parepare.
CC. Pengertian
1. Pengabdian Masyarakat
Pengabdian pada masyarakat adalah pengamalan
(merujuk ke permen diktis tentang pengabdian pada
masyarakat) ilmu pengetahuan, teknologi dan seni langsung
kepada masyarakat secara melembaga melalui metodologi
ilmiah sebagai tanggung jawab sosial perguruan tinggi
dalam usaha mengembangkan kemampuan masyarakat
untuk mempercepat tujuan pembangunan nasional. Kegiatan
KPM sebagai bagian program pokok dari pengabdian pada
masyarakat dalam pelaksanaannya harus lebih kontekstual
dengan mengubah paradigma pembangunan (development)
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menjadi paradigma pemberdayaan (empowerment). Pola
pemberdayaan dalam pelaksanaan KPM dilakukan berdasar
prinsip-prinsip pembangunan bersama masyarakat dengan
mewujudkan pola working for community menjadi working
with community
22. Kuliah Pengabdian Masyarakat
KPM adalah mata kuliah intrakurikuler berbentuk kegiatan
pengabdian pada masyarakat dan mencakup seluruh Tri Darma
Perguruan Tinggi IAIN Parepare dalam aspek pendidikan,
pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat
yang dilakukan oleh mahasiswa secara berkelompok dan
interdisipliner.
DD. Sasaran Kuliah Pengabdian Masyarakat
1.	 Mahasiswa
a. Memperdalam pemahaman dan penghayatan mahasiswa
tentang cara berpikir dan bekerja interdisipliner atau
lintas sektoral.
b. Mengamalkan ilmu dan teknologi dalam pembangunan
dan pengembangan desa/kelurahan pada khususnya.
c. Memahami kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat
dalam pembangunan serta konteks keseluruhan masalah
pembangunan pengembangan daerah pedesaan, maupun
masalah perkotaan.
d. Mendewasakan pikiran mahasiswa dalam setiap penelaahan
dan pemecahan masalah yang ada di masyarakat secara
pragmatis ilmiah, khususnya pemberdayaan masyarakat
pedesaan/perkotaan.
e. Memberikan keterampilan kepada mahasiswa untuk
melaksanakan program-program pengembangan dan
pembangunan desa/kelurahan.
f. Membina mahasiswa agar menjadi seorang inovator,
motivator dan problem solver.
g. Memberikan pengalaman kepada mahasiswa sebagai
kader pembangunan yang berwawasan luas di samping
diharapkan terbentuknya sikap dan rasa cinta serta
tanggung jawab terhadap kemajuan masyarakat.
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22. Masyarakat
a. Memperoleh bantuan tenaga dan pikiran untuk
merencanakan dan melaksanakan pembangunan,
b. Menggalakkan usaha pemberdayaan masyarakat kecil di
pedesaan/perkotaan.
c. Meningkatkan kemampuan berpikir, bersikap dan
bertindak sesuai dengan program pembangunan.
33. Pemerintah
a. Menjadi mitra dalam mengembangkan dan memajukan
pembangunan.
b. Memperoleh hasil riset terbaru sesuai kebutuhan.
c. Menghasilkan pelaku pembangunan di dalam masyarakat.
EE. Tujuan dan Manfaat
11. Tujuan Kuliah Pengabdian Masyarakat:
a. Memperoleh pengalaman belajar melalui keterlibatan
langsung pada masyarakat sehingga dapat memahami,
menemukan,
merumuskan,
memecahkan
dan
menanggulangi permasalahan pembangunan secara
praktis dan interdisipliner.
b. Menumbuhkan dan mengembangkan keterampilan
mahasiswa dalam memecahkan problematika yang
dihadapi masyarakat berdasarkan ilmu pengetahuan,
teknologi dan seni secara islami.
c. Mewujudkan mahasiswa mandiri dan berempati terhadap
masalah-masalah sosial kemasyarakatan.
d. Mensinergikan IAIN Parepare dengan pemerintah dan
masyarakat.
e. Membantu Pemerintah dalam akselerasi pelaksanaan
pembangunan.
f. Mengembangkan kerjasama antar disiplin ilmu.
22. Manfaat Kuliah Pengabdian Masyarakat:
aa. Bagi Mahasiswa:
1. Meningkatnya pola pikir dan pola kerja secara
interdisipliner, sehingga dapat memahami adanya
hubungan kerja antar sektor.
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2. Meningkatnya pemahaman terhadap manfaat ilmu
pengetahuan teknologi dan seni yang dipelajarinya
dalam pelaksanaan pembangunan.
3. Terciptanya cara berfikir dan bernalar mahasiswa
dalam perumusan dan pemecahan masalah secara
mandiri.
4. Terwujudnya mahasiswa yang terampil dalam
pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan
masyarakat berdasarkan ilmu pengetahuan, teknologi
dan seni secara interdisipliner dan antar sektor.
5. Sebagai
penggerak
pembangunan
ditengah
masyarakat.
6. Memperoleh pengalaman dan keterampilan dengan
bekerja bersama masyarakat.
7. Tumbuhnya sikap profesionalisme dalam meningkatkan
keahlian, tanggung jawab dan rasa peduli sosial
melalui implementasi keilmuan yang lebih nyata.
bb. Masyarakat
1. Adanya kontribusi pemikiran dalam memecahkan
masalah
pembangunan,
pengembangan
ilmu
pengetahuan, teknologi dan seni secara islami.
2. Memperoleh
inovasi
dalam
merencanakan,
merumuskan dan melaksanakan berbagai program
pembangunan.
3. Memperoleh pengalaman melalui potensi masyarakat
sehingga mampu berperan aktif dalam pembangunan.
4. Terbentuknya generasi penerus pembangunan di
dalam masyarakat sehingga terjamin keberlanjutan
pembangunan (Sustainable Growth)
cc. Pemerintah
a. Terjalinnya kemitraan IAIN Parepare dengan
pemerintah dalam perencanaan dan pelaksanaan
pembangunan.
b. Terbentuknya gagasan baru dalam merencanakan,
merumuskan dan melaksanakan berbagai program
pembangunan.
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c. Terealisasinya pelaksanaan percepatan pembangunan
sesuai dengan potensi daerah.
dd. IAIN Parepare
1. Memperluas akses kemitraan dengan pemerintah dan
masyarakat untuk mengukuhkan tridarma perguruan
tinggi.
2. Memperoleh umpan balik sebagai dasar dalam
penyempurnaan kurikulum, materi kuliah dan
pengembangan ilmu pengetahuan yang disesuaikan
dengan kebutuhan masyarakat.
3. Memperoleh data potensi masyarakat sebagai dasar
pelaksanaan pembangunan masyarakat dampingan.
FF. Peranan Mahasiswa KPM
Program KPM memiliki peran penting dalam membantu
pelaksanaan program pembangunan masyarakat. Implementasi
program KPM diharapkan berkontribusi terhadap terciptanya
perubahan, keterlibatan masyarakat mulai dari perencanaan,
pelaksanaan dan pengawasan dalam pembangunan masyarakat.
Untuk itu mahasiswa KPM memiliki peran sebagai berikut :
1. Motivator
Mahasiswa KPM mampu memotivasi dan meningkatkan
kepedulian masyarakat untuk terlibat langsung dalam
pembangunan. Kecenderungan masyarakat apatis yang akan
merugikan pembangunan, sehingga perlu pola partisipatori.
Penanaman kesadaran menjadi hal yang sangat penting dalam
pelaksanaan KPM bahwa pembangunan adalah menjadi hak
dan tanggung jawab bersama untuk mewujudkan masyarakat
yang mandiri.
22. Community Developer
Mahasiswa dapat menjadikan KPM sebagai program
pengembangan masyarakat (community developer) melalui
bidang ilmu yang ditekuni selama di perguruan tinggi,
kompetensi keilmuan menjadi tumpuan dari terwujudnya
sebuah pengembangan. KPM menjadi ajang implementasi
keilmuan mahasiswa sehingga linieritas keilmuan mampu
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diwujudkan dalam kehidupan nyata. Penggabungan disiplin
ilmu mahasiswa dengan pengetahuan dan kebutuhan
masyarakat akan bermakna “pengembangan”. Pengembangan
kemasyarakatan melalui program KPM dapat dilakukan
dalam tiga aspek. Pertama: Informasional, mahasiswa
dapat melakukan sosialisasi tentang perkembangan terkini
di bidang agama, teknologi, sosial, ekonomi, hukum,
pertanian, kesehatan dan pendidikan. Kedua: Institusional,
penguatan kapasitas kelembagaan yang terbentuk melalui
pendidikan dan pemberdayaan masyarakat di bidang
keagamaan, sosial, pendidikan, kesehatan, ketenagaan,
kepemudaan dan olahraga sehingga perlu ditindaklanjuti
oleh mahasiswa dengan pengembangan yang berkelanjutan
menuju perubahan yang lebih baik. Ketiga: teknikal, aspek ini
mendorong masyarakat yang unskill atau yang tidak memiliki
keterampilan dikembangkan pada pemenuhan skill yang
relevan dengan tingkat kebutuhan dan potensi masyarakat.
33. Mediator dan Fasilitator
Percepatan dan perluasan akses pembangunan di
masyarakat dapat didorong melalui program KPM. Program
KPM diwujudkan melalui analisis potensi desa yang meliputi
Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sumber Daya Alam (SDA).
Wujud nyata dari kegiatan mahasiswa yang dirasakan dan
dinyatakan oleh masyarakat menjadi tolok ukur keberhasilan
KPM. Maka untuk merealisasikan program yang berwujud
nyata dapat dilakukan dengan memediasi dan menfasilitasi
potensi dengan kebutuhan masyarakat nyata pula.
44. Inovator
Keterbatasan pendidikan yang dimiliki masyarakat
seringkali menjebak mereka ke dalam pola dan cara
tradisional. Pola tersebut diwariskan secara turun-temurun
meski sudah kurang efektif untuk diterapkan saat ini. Maka
mahasiswa harus bisa memperkenalkan teknik dan metode
baru yang lebih efektif agar masyarakat dapat mengadopsi
dan memiliki kebiasaan berinovasi. ”Merubah” masyarakat dari
cara tradisional dengan cara baru yang efektif memerlukan
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langkah-langkah berikut; pengenalan, persuasi, keputusan,
pelaksanaan dan konfirmasi
GG. Persyaratan menjadi peserta KPM
1. Terdaftar sebagai mahasiswa IAIN Parepare pada semester
berjalan
2. Telah lulus minimal 100 (seratus) satuan kredit semester
(SKS).
3. Memperlihatkan SK Pembimbing Skripsi/Berita Acara
Persetujuan Judul Penelitian Skripsi.
4. Memperlihatkan Surat Keterangan Lulus Baca Al-Qur’an dari
Ma’had Al-Jami’ah.
5. Tidak sedang menjalani sanksi akademik dan/atau melakukan
pelanggaran kode etik mahasiswa.
6. Telah memprogramkan dalam KRS dan terdaftar sebagai
peserta Kuliah Pengabdian Masyarakat.
7. Mahasiswa yang memprogram KPM, tidak diperkenankan
memprogram mata kuliah lain.
8. Telah lulus KPM Teori.
9. Telah mendapatkan surat rekomendasi dari Dekan untuk
mengikuti KPM dari Fakultas masing-masing.
10. Mengisi formulir pernyataan kesediaan mengikuti seluruh tata
tertib Kuliah Pengabdian Masyarakat.
11. Melakukan pendaftaran secara online di alamat www.iainpare.
ac.id
HH. Bentuk dan Waktu Penyelenggaraan
Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) Institut Agama Islam
Negeri (IAIN) Parepare diselenggarakan dua kali dalam setahun
selama kurung waktu 30 sampai dengan 45 hari.
II. Organisasi Penyelenggara KPM
Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) IAIN Parepare diatur
dan diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian
Masyarakat (LP2M) IAIN Parepare melalui kepanitiaan bersama
Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) yang diusulkan LP2M untuk
selanjutnya ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor IAIN
Parepare.

158

#PedomanPengabdianKepadaMasyarakatIAINParepare

JJ. Pembiayaan
1. Biaya pelaksanaan program KPM Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Parepare sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Penggalangan dana atau potensi lain untuk menunjang
kegiatan KPM dapat diperoleh dari :
aa. Partisipasi dari masyarakat dan stakeholder;
bb. Kreatifitas mahasiswa yang dapat dijadikan sumber
pendanaan program;
3. Tidak diperkenankan memungut biaya kecuali yang tertuang
pada nomor 2 point a dan b.
KK. Tahap-tahap Pelaksanaan
Pelaksanaan KPM di Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Parepare dibagi menjadi 5 tahap, yaitu:
Tahap I
: Pengenalan Lapangan
Tahap II : Kegiatan Lapangan
Tahap III : Pembuatan Laporan
LL. Tahap Pengenalan Lapangan (Observasi)
aa. Komunikasi awal dan kesepakatan tahapan proses kegiatan.
Observasi adalah tahapan kegiatan untuk mendapatkan
data dan informasi awal tentang kondisi sosiokultural
masyarakat dan potensi yang ada.
Sasaran observasi adalah:
1). Tokoh formal adalah pejabat yang memiliki kewenangan
secara formal di dalam pemerintahan maupun
birokrasi, seperti: Camat, Lurah/Kepala Desa, Badan
Permusyawaratan Desa (BPD), Kepala Dusun, Ketua RW
dan RT.
2). Tokoh informal adalah orang yang berpengaruh di
masyarakat, seperti: Tokoh agama, tokoh masyarakat,
tokoh pemuda, kelompok majelis ta’lim dan pengurus
PKK.
3). Kelompok masyarakat sasaran adalah sekumpulan individu
atau kelompok masyarakat yang ada di lokasi KPM.
4). Lingkungan adalah keadaan geografis, demografis, dan
topografis di lokasi KPM.
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bb. Pengumpulan data dan informasi di lokasi KPM.
Pengumpulan data dan informasi dapat digunakan
beberapa metode antara lain: pengamatan, pengukuran, dan
wawancara.
cc. Penyusunan Program Bersama Masyarakat
Penyusunan
rencana
kegiatan/program
bersama
masyarakat dapat dilakukan sebagai berikut:
1). Identifikasi masalah (analisis kondisi wilayah)
2). Identifikasi potensi dan atau masalah
3). Identifikasi program
4). Rumusan tujuan
5). Penyusunan Rencana Kerja Tindak Lanjut ( RKTL )
(tahapan proses pelaksanaan kegiatan)
Penyusunan rencana kegiatan dilakukan 2 tahap, yakni
tahap diskusi dengan dosen pembimbing lapangan (DPL)
kemudian dilanjutkan tahap berikutnya diskusi dengan
masyarakat (seminar kecamatan).
Secara teknis mahasiswa melakukan diskusi penyusunan
Rencana Program dan kegiatan kepada DPL baru kemudian
unit/posko dengan diwakili pengurus koordinator desa
didampingi DPL mendiskusikan program kegiatan secara
umum dan kegiatan posko serta program yang berskala Desa
(jika diperlukan) kepada DPL.
Diskusi dengan DPL dimaksudkan untuk simulasi sebelum
mahasiswa melakukan proses penyusunan kegiatan bersama
masyarakat yang sebenarnya. Dengan demikian, mahasiswa
akan menjadi lebih siap dan memiliki cukup materi guna
melakukan diskusi penyusunan kegiatan bersama masyarakat.
Pada kondisi tertentu, misalnya pandemi dan
mengharuskan pelaksanaan KPM Praktik dilakukan
dengan beragam modifikasi di mana tidak dibutuhkan
koordinator desa dan kelompok mahasiswa, maka
setiap mahasiswa bisa melakukan diskusi baik dengan

160

#PedomanPengabdianKepadaMasyarakatIAINParepare

DPL dan masyarakat secara mandiri atau sendiri.
Namun demikian, tentu saja memungkinkan atau
dibolehkan bekerja sama dengan mahasiswa lainnya
dalam melakukan proses ini.
Materi pokok diskusi adalah sebagai berikut:
1). merumuskan permasalahan yang akan diangkat
2). menentukan tujuan yang hendak dicapai yang
menggambarkan upaya pemecahan masalah
3). menentukan target atau kriteria tercapainya tujuan.
4). menentukan metode dan strategi untuk mencapai tujuan
tersebut.
5). menggambarkan calon kelompok masyarakat sasaran.
6). menentukan lingkungan/kelompok masyarakat sasaran,
jumlah dan tempat kegiatannya
7). menentukan program yang menggambarkan pemecahan
masalah
8). membuat rincian kegiatan yang relevan dengan
programnya
9). Menentukan tujuan setiap rincian kegiatan (bila kegiatan
lebih dari 1)
10). Menggambarkan proses pelaksanaan setiap kegiatan
11). Menyusun dan menentukan materi pendukung, seperti:
bahan, materi, alat, dan hal-hal lain yang dapat
memperlancar setiap kegiatan
12). Membuat rencana pembiayaan seluruh dan setiap
kegiatan
13). Membuat rencana waktu pelaksanaan setiap kegiatan.
dd. Sosialisasi Rencana Kegiatan KPM
Sosialisasi rencana kegiatan dimaksudkan sebagai media
informasi bagi masyarakat yang tidak terlibat langsung dalam
proses penyusunan rencana kegiatan. Tahap ini menjadi
penting bila dalam menyusun program bersama masyarakat
hanya melibatkan kelompok masyarakat yang terbatas dan
belum mewakili aspirasi seluruh kelompok masyarakat yang
terdapat di lokasi dan sekaligus juga untuk memberikan
pemahaman langsung tentang rencana kegiatan yang
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akan dilaksanakan. Kesepakatan program dan kegiatan
antara mahasiswa dan masyarakat (waktu, dana, tahapan
pelaksanaan).
MM. Tahap Kegiatan Lapangan KPM
1. Pelaksanaan Kegiatan Bersama Masyarakat
aa. Pelaksanaan tahapan kegiatan (sesuai dengan RKTL)
Untuk melaksanakan program dan kegiatan, mahasiswa
wajib melibatkan masyarakat di lokasi KPM. Jika ada
alasan tertentu yang menyebabkan kegiatan tersebut
tidak dapat dilaksanakan di lokasi, maka harus mendapat
izin tertulis dari DPL.
Peran mahasiswa KPM lebih ditekankan sebagai
fasilitator. Apabila ada kegiatan mahasiswa yang tidak
mampu dikerjakan sendiri karena keterbatasan atau
ada hal-hal teknis lain, maka mahasiswa dapat meminta
bantuan teman se-posko, namun dia harus selalu terlibat
langsung dan/atau hadir di dalam kegiatan tersebut.
Selama menjalankan kegiatan KPM, mahasiswa wajib
mengikuti kegiatan rutin kemasyarakatan.
bb. Monitoring dan Evaluasi (kordes)
Untuk mengendalikan pelaksanaan kegiatan mahasiswa di
lapangan diadakan pertemuan koordinasi tingkat desa yang
melibatkan seluruh komponen masyarakat yang dijadwalkan
secara periodik. Koordinasi diselenggarakan oleh mahasiswa
dengan mengundang DPL perwakilan tokoh masyarakat
tingkat desa, serta perwakilan mahasiswa dari masing-masing
unit (desa).
Pada kegiatan ini DPL mendesain suatu program yang
berskala desa yang pelaksanaannya melibatkan mahasiswa.
Setiap kegiatan KPM yang akan dilakukan oleh mahasiswa
dengan melibatkan pihak selain masyarakat (stakeholder)
guna mendapatkan dukungan dana, material ataupun lainnya
harus dituangkan dalam bentuk Proposal Kerjasama. Proposal
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tersebut harus dikonsultasikan oleh DPL. Proposal yang dibuat
harus dapat menjelaskan berbagai hal yang terkait dengan
rencana kegiatan.
Pada kondisi tertentu, missal pandemi, program
yang melibatkan lebih dari satu mahasiswa
secara berkelompok tidak menjadi pertimbangan
dilaksanakan. Pelaksanaan kegiatan yang melibatkan
banyak anggota mahasiswa dan masyarakat
haruslah mempertimbangkan kondisi kesehatan
atau pencegahan penyakit menular sehingga
pelaksanaannya harus dilakukan dengan sangat
ketat. Koordinasi antar mahasiswa pada lokasi (desa)
berbeda dimungkinkan dengan mengedepankan
prinsip kolaborasi melalui konsep program dan
pembagian biaya. Setiap program yang telah
mempertimbangkan aspek kesehatan harus melalui
persetujuan DPL.
NN. Tahap Pembuatan Laporan
Laporan kolektif diwajibkan pada akhir kegiatan KPM setiap
posko. Pembuatan laporan kegiatan KPM merujuk pada format
pelaporan. Format pelaporan telah disertakan pada buku
pedoman ini.
Dalam pelaporan harus memenuhi beberapa kriteria dan aspek
berikut:
1. Menggambarkan seluruh kegiatan secara objektif;
2. Menguraikan seluruh tahapan program dengan runtun, runut,
dan konsisten;
3. Memenuhi kebutuhan akuntabilitas publik, jujur dan faktual.
4. Kegiatan yang bersifat akademis.
5. Kegiatan yang telah dilaporkan dapat dipertanggungjawabkan
dan dapat dibuktikan secara faktual.
Beberapa kriteria tersebut tercermin dalam laporan yang pada
akhir kegiatan dirumuskan oleh setiap posko. Penyusunan laporan
merupakan representasi dari masing-masing anggota sehingga
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pembuatan laporan perlu keterlibatan setiap anggota kelompok.
Laporan akhir dirumuskan untuk dipertanggungjawabkan pada
pihak terkait. Laporan diperlukan secara akademik sebagai
dasar penilaian individu dalam mengukur kompetensi sosial dan
kompetensi keilmuan menurut relevansi program studi. Hasil
akhir dari pelaksanaan KPM bagi perguruan tinggi merupakan
bagian dari pelaksanaan tridarma perguruan tinggi.
Pada kondisi di mana pelaksanaan KPM Praktik
tidak melalui jalur koordinasi kepemimpinan (melalui
koordinator desa), maka pelaporan bisa saja berupa:
a.	 Mandiri, artinya setiap mahasiswa membuat secara
mandiri atau masing-masing membuat laporan
KPMnya. Pelaporan dengan konsep mandiri ini akan
mengedepankan laporan dalam bentuk buku bunga
rampai yang merupakan gabungan dari beberapa
mahasiswa. Sistematika pelaporan akan disampaikan
pada bagian ini.
b.	 Laporan berkelompok, artinya pelaporan dilakukan
oleh beberapa mahasiswa. Kelompok bisa dibagi oleh
DPL dan atau panitia pelaksana melalui pertimbangan
tertentu missal domisili mahasiswa yang sama,
kemiripan tema kegiatan, dan lain sebagainya.
OO. Tahap Evaluasi dan Pengembangan KPM
Evaluasi
dan
capaian
program
pelaksanaan
KPM
diselenggarakan oleh LP2M yang melibatkan pimpinan perguruan
tinggi, pimpinan Fakultas dan DPL, hasil evaluasi dan capaian
program KPM dikembangkan menjadi:
1. Perumusan program-program LP2M yang bersifat pengabdian
masyarakat berbasis riset (Research based Community
Services).
2. Hasil program KPM menjadi tindak lanjut dalam penguatan
dan pengembangan program studi.
3. Referensi database potensi daerah, dan pembentukan desa
binaan.
4. Penentuan program unggulan untuk diusulkan sebagai
Program Kreatifitas Mahasiswa (PKM).
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PP. Program Kerja KPM
Tugas mahasiswa KPM membantu memecahkan persoalan
sosial kemasyarakatan, untuk itu program-program mahasiswa
harus dirumuskan berdasarkan latar persoalan dan kebutuhan
masyarakat. Program kerja KPM mempertimbangkan aspek
pengembangan (community development) dan pemberdayaan
masyarakat (empowerment) yang dilakukan dengan pendekatan
partisipatif. Perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kegiatan
KPM sebagai berikut:
1). Observasi potensi desa;
2). Identifikasi masalah;
3). Menyusun program kerja;
4). Sosialisasi program kerja bersama stakeholder;
5). Menetapkan bentuk program kegiatan.
6). Pelaksanaan Program.
7). KPM expo
8). Pelaporan
Proses di atas bisa saja dilakukan secara berkelompok
dan atau mandiri. Berkelompok dapat dipahami bahwa
dilakukan secara bersama oleh lebih dari satu mahasiswa
sedangkan mandiri dapat dipahami bahwa dilakukan oleh
masing-masing mahasiswa. Khusus untuk tahapan KPM
expo akan mempertimbangkan kebutuhan KPM pada
periode berjalan.
11. Jenis Program Kerja
Program kerja KPM dititikberatkan pada kegiatan yang
bersifat umum :
a. Program Umum
Program yang bersinergi dengan pemerintahan desa.
b. Program Wajib
Program yang harus dilaksanakan oleh peserta KPM
yang dititikberatkan pada kegiatan keagamaan.
cc. Program Unggulan
Program pemanfaatan potensi desa yang menghasilkan
produk.
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22. Struktur Organisasi Mahasiswa KPM
Struktur organisasi mahasiswa KPM di lapangan
mempertimbangkan kebutuhan yang ada di lapangan.
Keberadaan struktur organisasi di tingkat desa
ditentukan oleh pihak LP2M dengan pertimbangan
dari rektor IAIN Parepare.
Bila dianggap dibutuhkan, maka pemilihan
koordinator desa dilakukan oleh peserta KPM bersama
DPL dengan mempertimbangkan susunan sebagai
berikut :
• Koordinator
• Sekretaris
• Bendahara
• Seksi-seksi (Sesuai dengan kebutuhan).
33. Dosen Pembimbing Lapangan (DPL)
1. Syarat Dosen Pembimbing Lapangan
a. Dosen tetap IAIN Parepare.
b. Memiliki pengalaman penelitian dan pengabdian
kepada masyarakat.
c. Telah mengikuti workshop pembimbing KPM
(dibuktikan dengan sertifikat).
22. Tugas Dosen Pembimbing Lapangan
a. Merencanakan pembimbingan dan pengarahan
mahasiswa KPM selama proses pelaksanaan KPM
sesuai dengan jadwal.
b. Melaksanakan kegiatan koordinasi dan tatap muka
dengan mahasiswa dan masyarakat baik di lingkungan
kampus maupun di lokasi KPM sesuai dengan jadwal.
c. Melaksanakan pendampingan mahasiswa pada saat
pemberangkatan, penempatan, observasi, sosialisasi
program dan penarikan mahasiswa di lokasi KPM.
d. Melaksanakan pendampingan pada saat koordinasi
tingkat kecamatan dan desa sesuai dengan jadwal.
e. Mengatasi permasalahan yang terjadi selama proses
pelaksanaan KPM.
f. Mengarahkan mahasiswa dalam penyusunan laporan

166

#PedomanPengabdianKepadaMasyarakatIAINParepare

observasi, penyusunan program, pembuatan matrik
kegiatan, penyusunan laporan akhir, rekap kegiatan
dan pemanfaatan dana oleh mahasiswa.
g. Melaksanakan kegiatan responsi mahasiswa KPM.
33. Wewenang dan Tanggung Jawab DPL
a. Melaksanakan
pembimbingan
secara
bertanggungjawab terhadap mahasiswa KPM.
b. Melaksanakan dan bertanggungjawab terhadap
kegiatan koordinasi dan tatap muka dengan mahasiswa
dan masyarakat di lokasi KPM.
c. Melaksanakan dan bertanggungjawab terhadap
kegiatan pendampingan mahasiswa pada saat
pemberangkatan, penempatan, observasi, sosialisasi
program dan penarikan mahasiswa di lokasi KPM.
d. Melaksanakan dan bertanggungjawab terhadap
kegiatan pendampingan mahasiswa pada saat
koordinasi tingkat desa dan koordinasi tingkat dusun.
e. Melaksanakan dan bertanggungjawab terhadap
penyelesaian
permasalahan yang timbul selama
pelaksanaan KPM.
f. Melaksanakan dan bertanggungjawab terhadap
bimbingan penyusunan laporan observasi, penyusunan
program, pembuatan matrik kegiatan, pembuatan
proposal kegiatan, penyusunan laporan akhir, rekap
kegiatan dan pemanfaatan dana oleh mahasiswa.
g. Melaksanakan dan bertanggungjawab terhadap
program yang berskala kecamatan dan desa sebagai
pengabdian dosen yang pelaksanaannya melibatkan
mahasiswa.
h. Melaksanakan dan bertanggungjawab terhadap
kegiatan responsi dan penyerahan nilai ke LP2M.
i. Mengendalikan dan bertanggungjawab pada kegiatan
penggalangan dana oleh mahasiswa KPM.
j. Mengendalikan
dan
bertanggungjawab
pada
pelaporan mahasiswa.
k. Mengisi dan bertanggungjawab terhadap form-form
isian yang disiapkan oleh LP2M sebagai pelaksana
KPM.
#PedomanPengabdianKepadaMasyarakatIAINParepare

167

l.

Menghadiri undangan rapat koordinasi KPM yang
diselenggarakan oleh LP2M sebagai pelaksana KPM.
m. Mengevaluasi pelaksanaan bimbingan mahasiswa
selama pelaksanaan KPM.
n. Mengevaluasi penyelesaian permasalahan yang timbul
selama pelaksanaan KPM.
o. Mengevaluasi pelaksanaan bimbingan mahasiswa KPM
dalam penyusunan laporan observasi, penyusunan
program, pembuatan matrik kegiatan, penyusunan
laporan akhir, rekap kegiatan. dan pemanfaatan dana
oleh mahasiswa.
44. Tahapan Pembimbingan
Pembimbingan bagi mahasiswa oleh Dosen Pembimbing
Lapangan (DPL)
diawali dengan kesepahaman melalui
pelatihan, penyamaan persepsi, rapat koordinasi Pembimbing
mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan konsep
dan teknis pembimbingan agar hasil yang hendak dicapai
dapat diperoleh secara maksimal. Proses pembimbingan
mempertimbangkan
efektifitas
dan
efisiensi.
Aspek efektifitas dilihat berdasar pada ketepatan
sasaran artinya pesan tersampaikan dengan baik
melalui metode yang sesuai sedangkan efisiensi
dilihat berdasar ketepatan penggunaan sumber
daya termasuk waktu. Merujuk akan efektifitas dan
efisiensi tersebut, maka DPL dan mahasiswa bisa
melaksanakan dengan menggunakan perangkat
teknologi. IAIN Parepare telah mengembangkan
proses interaksi akademik melalui edlink.id. Proses
pembimbingan diutamakan menggunakan fitur yang
telah disiapkan pada aplikasi tersebut.
aa. Bentuk Pembimbingan
Bentuk pembimbingan oleh DPL kepada mahasiswa
meliputi :
1). Pembimbingan awal adalah penjelasan tentang buku
pedoman, teknik observasi, penyusunan program dan
kegiatan, sosialisasi program dan menjalin kerjasama.
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2). Pembimbingan proses adalah bimbingan yang diberikan
kepada mahasiswa selama melaksanaan kegiatan KPM
bersama masyarakat di lokasi KPM.
3). Pembimbingan akhir adalah bimbingan yang diberikan
kepada mahasiswa untuk penyusunan laporan dan
evaluasi akhir.
bb. Mekanisme Pembimbingan
Untuk kelancaran kegiatan pembimbingan oleh DPL
digunakan mekanisme sebagai berikut :
1). Melaksanakan pembimbingan berupa pemberian arahan
dan petunjuk teknis kepada mahasiswa pada saat
pembimbingan awal dengan jadwal yang telah ditentukan
dalam rangka sosialisasi tugas dan kewajiban mahasiswa
selama di lokasi. Jadwal dan tempat pertemuan didasarkan
atas kesepakatan antara mahasiswa dengan DPL.
2). Mendampingi mahasiswa pada saat pemberangkatan,
penempatan dan penarikan mahasiswa dari lokasi KPM.
3). Mendampingi mahasiswa melakukan observasi lokasi KPM
dan Mengevaluasi hasil observasi mahasiswa terhadap
permasalahan dan potensi yang ditemukan di lokasi
KPM, dan memberikan arahan untuk langkah-langkah
berikutnya.
4). Membimbing mahasiswa menyusun program kegiatan
KPM dengan memperhatikan kepentingan dan kelayakan
sesuai kemampuan mahasiswa, masyarakat, pemerintah
dan prioritas kebutuhan masyarakat.
cc. Tujuan Pembimbingan
1. Mahasiswa memiliki pengetahuan, pemahaman
dan wawasan kemasyarakatan khususnya tentang
pentingnya
silaturahmi,
sensitifitas
terhadap
lingkungan dan sopan santun di masyarakat (sosialisasi
dengan masyarakat).
2. Mahasiswa mampu melakukan identifikasi masalah,
memecahkan masalah, mengambil keputusan,
melaksanakan kegiatan dan mengevaluasi.
3. Mahasiswa mampu mengaktualisasikan nilai-nilai
#PedomanPengabdianKepadaMasyarakatIAINParepare

169

kebersamaan, kejujuran, kesetaraan, dan kemandirian
yang didasarkan pada nilai-nilai Islami.
4. Mahasiswa mampu melaksanakan misi Dakwah
Islamiyah.
5. Mahasiswa mampu menguraikan program dalam
tahapan kegiatan dan melaksanakannya secara
sistematis dalam konteks proses pemberdayaan
masyarakat.
QQ. Bimbingan Dan Evaluasi
1. Bimbingan
Mahasiswa KPM pada masing-masing posko (desa) berhak
mendapatkan bimbingan dari DPL secara berkala (minimal
4 kali) selama pelaksanaan KPM. LP2M akan melakukan
monitoring serta evaluasi secara bertahap terhadap hasil
kerja mahasiswa KPM dan DPL. Pimpinan Perguruan
Tinggi melakukan monitoring KPM dan hasil penilaiannya
disampaikan kepada LP2M untuk ditindaklanjuti.
22. Evaluasi KPM
Evaluasi KPM dilaksanakan melalui aplikasi teknologi.
Penggunaan aplikasi akan memungkin proses penilaian yang
lebih terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.
Secara umum, evaluasi kegiatan lapangan KPM dengan
bobot 100%, terdiri dari beberapa komponen:
a. Kehadiran. Mahasiswa berada di lokasi dinilai dengan
persentase sebesar 30%. Ketentuan bahwa izin
meninggalkan lokasi KPM atas persetujuan kordes dan
DPL maksimal dua kali.
b. Tugas. Tugas merupakan penilaian berdasar dari
pelaksanaan program kerja. Bagian ini dinilai dengan
persentasi sebesar 35%. Setiap mahasiswa wajib
melaksanakan tiga jenis program kerja (program umum,
wajib, dan unggulan).
c. Laporan. Persentase untuk nilai laporan sebesar 35 %.
Laporan bisa berupa laporan akademik dan atau book
chapter (buku bunga rampai)
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d. Komposisi dan bobot penilaian akan mengikuti sistem pada
aplikasi. Namun secara umum tetap mempertimbangkan
tiga komponen penilaian di atas. Komposisi penilaian bisa
disesuaikan oleh DPL dengan persetujuan pihak LP2M
(panitia pelaksanan)
RR. Tugas dan Kewajiban Mahasiswa
ii. Tugas-tugas Mahasiswa
Koordinator Desa (Kordes) ini dipilih oleh mahasiswa KPM
di desa yang bersangkutan dengan rincian tugas sebagai
berikut:
a). Mengkoordinasikan aktivitas mahasiswa antara kordes
dengan kordes di desa masing-masing.
b). Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Dosen
Pembimbing dan panitia KPM.
iii. Kewajiban Mahasiswa
1. Mahasiswa wajib mematuhi tata tertib yang telah diatur
dalam tata tertib pelaksanaan kegiatan lapangan (tata
tertib pelaksanaan kegiatan lapangan dapat dilihat di
lampiran).
2. Mahasiswa KPM wajib menjaga nama baik almamater
dalam sikap dan tingkah laku serta tutur kata selama di
lokasi KPM.
3. Mahasiswa KPM dilarang:
• Terlibat dalam permasalahan masyarakat di luar
program KPM
• Terlibat dalam permasalahan Pemerintahan Desa
• Terlibat dalam politik praktis
4. Berpakaian sopan dan selalu memakai atribut KPM
5. Berlaku sopan santun dalam berkomunikasi dengan
sesama mahasiswa dan masyarakat.
6. Peserta KPM harus bertempat tinggal di lokasi KPM sesuai
dengan tempat yang sudah ditentukan.
7. Meninggalkan lokasi KPM harus meminta izin secara
tertulis kepada DPL, Kordes, dan pejabat setempat.
8. Setiap posko wajib membuat tata tertib untuk internal
peserta KPM.
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9. Apabila pada periode KPM di mana tidak ada posko dan atau
koordinator desa maka tugas dan kewajiban mahasiswa
bersifat melekat pada diri masing-masing peserta KPM.
iiii. Pembuatan Laporan
Sebagaimana disebutkan pada bagian O yaitu tahap
pembuatan laporan, dibagi menjadi dua yaitu laporan kelompok
dan mandiri. Langkah-langkah penyusunan laporan kelompok
tersusun sebagai berikut:
1. Penyusunan laporan akhir harus dikonsultasikan terlebih
dahulu kepada DPL.
2. Laporan harus diketik menggunakan kertas HVS A4. 70
gram dengan 1.5 spasi jenis font Times New Roman ukuran
12 ppt.
3. Laporan dijilid dalam bentuk hardcover, sesuai template
yang ada.
4. Laporan dibuat rangkap empat yang masing-masing untuk:
a. LP2M
b. Desa lokasi
c. Perpustakaan
d. Arsip mahasiswa yang bersangkutan
5. Naskah laporan sebanyak empat rangkap dan telah
ditandatangani oleh DPL dan telah disahkan oleh ketua
LP2M.
6. Laporan dijilid dalam bentuk hard cover berwarna biru
dongker. Penjilidan laporan dilakukan oleh mahasiswa.
7.	 Apabila pelaporan menggunakan pemanfaatan
aplikasi teknologi melalui edlink.id, maka laporan
akhir hanya dimasukkan saja dalam sistem yang
ada. DPL berwenang membuka topik penilaian agar
mahasiswa dapat memasukkan file pada sistem.
Nilai yang ada pada edlink.id akan ditarik oleh DPL
ke dalam sisfo kampus sehingga memudahkan DPL
dalam melakukan penginputan nilai.
iiv. Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan
Teknis pelaporan dipahami bahwa tugas kelompok dan atau
mandiri. Untuk laporan kelompok akan mengikuti pertimbangan
berikut ini:

1. Menggunakan bahasa standar karya ilmiah
2. Rincian bab mengikuti urutan sebagai berikut:
Angka Romawi besar, sebagai nomor bab.
BB. Huruf besar
11. Angka latin
aa. Huruf Kecil
11) Angka latin dengan satu tanda kurung
aa) Huruf kecil dengan satu tanda kurung
((1) Angka latin diantara dua tanda
kurung
((a) Huruf kecil diantara dua tanda
kurung
((i) Angka
romawi
kecil
diantara dua tanda kurung
Dengan mengikuti aturan seperti di atas akan diperoleh:
(misalnya untuk BAB PENDAHULUAN)
PENDAHULUAN
AA. …………………….
11. …………………
aa. ……………….
11) ……………………
aa) ……………………….
Dan seterusnya.
Kata Pengantar
Laporan akhir KPM dibuat singkat mengikuti urutan
berikut :
• Puji Syukur kehadirat Allah l.
• Tujuan penyusunan laporan.
• Ucapan terima kasih dari penyusun kepada pihakpihak yang terlibat dalam penyelenggaraan KPM.
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Halaman Persetujuan
Halaman persetujuan ini ditempatkan pada bagian
naskah sebelum kata pengantar dan sesudah halaman
judul sebelah dalam.
Daftar Isi
Perlu diperhatikan dalam pembuatan daftar isi ini adalah
cara pengetikan dan pemakaian nomor halamannya.
Untuk bagian-bagian pendahuluan (hal judul, halaman
persetujuan, kata pengantar, daftar isi dan daftar lain)
menggunakan huruf romawi kecil sedangkan untuk
bagian-bagian teks (bab pendahuluan sampai bab terakhir
beserta lampiran ) digunakan angka arab (1,2,3..... dst.)
Daftar Tabel Dan Daftar Gambar
Bila teks laporan memuat tabel dan/atau gambar, maka
dalam daftar isi perlu dicantumkan daftar tabel dan/atau
daftar gambar tersebut. Tabel dan /atau gambar dijadikan
lampiran maka pembuatan tabel atau gambar tersebut
harus disebutkan dalam lampiran.
Pengetikan
Disamping ketentuan-ketentuan tentang jenis kertas,
ukuran kertas dan spasi seperti yang telah diuraikan
pada bagian depan, dalam hal pengetikan harus pula
diperhatikan ketentuan-ketentuan berikut :
1. Kertas hanya diketik pada satu sisi (tidak bolak-balik).
2. Kosongkan margin selebar 4 cm pada tepi kiri dan
atas, sedang margin 3 cm pada tepi kanan dan bawah.
3. Setiap halaman diberi nomor. Di bagian awal sebelum
Bab inti (menggunakan angka romawi kecil dan
diletakkan pada bagian bawah di tengah halaman.
4. Bagian teks menggunakan angka latin dan diletakkan
pada sudut kanan atas, kecuali apabila pada halaman
itu dimulai bab baru harus diletakkan di bagian bawah
di tengah halaman. Nomor halaman tidak perlu diberi
tanda titik.
5. Alinea baru dimulai tujuh ketukan tik dari garis margin.
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Untuk pelaporan mandiri yaitu berupa kumpulan tulisan
dalam bentuk buku bunga rampai, maka dapat mengikuti
format sebagai berikut
Artikel Ilmiah sekurang-kurangnya mencakup;
1. Pendahuluan
• Latar belakang masalah
2. Telaah Literatur
• Teori-teori terkait dengan topik penulisan
3. Metode Pegabdian
• ABCD
4. Pembahasan/Hasil Pengabdian
• Tinjauan pustaka
• Teori
• Analisis
• Evaluasi
5. Simpulan
• Point inti dari hasil pembahasan
6. Daftar Pustaka
• Sumber rujukan (minimal mengambil jurnal IAIN
Parepare/buku)
7. Biodata penulis.
• Biodata singkat setiap penulis maksimal 100 kata
(Wajib memuat nama lengkap, alamat desa/
kelurahan, kecamatan dan kabupaten).
Catatan:
1. Setiap peserta WAJIB menyusun satu artikel,
dikumpulkan sesuai dengan waktu yang ditentukan
oleh panitia pelaksana
2. Peserta yang tidak mengumpulkan artikel, dinyatakan
TIDAK LULUS;
3. Artikel karya sendiri, tidak menjiplak karya orang
lain (no copy paste, no plagiat). Panitia akan mencheck menggunakan software TURNITIN; artikel yang
melebihi plagiasi diatas 30% dinyatakan TIDAK LULUS
KPM.
4. Judul artikel, ditulis dalam Bahasa Indonesia atau
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Bahasa Inggris informatif dan tidak lebih dari 12 kata.
5. Abstrak harus jelas dan ringkas (tidak lebih dari
250 kata) dan ditulis dalam satu paragraf dengan
menggunakan bahasa Inggris dan Indonesia. Kata
kunci harus konsisten dan mengungkapkan konsep
penting dalam artikel dan menulis dalam 3 hingga
5 kata (Point ini khusus yang artikelnya bisa
dijurnalkan. Penting dicatat bahwa mahasiswa
yang mampu membuat artikel di kategori ini
secara otomatis mendapat nilai KPM maksimal).
6. Terdiri dari 1500 - 2000 kata;
7. Jika ada foto dalam artikel, maksimal 2 buah. Ukuran
tidak terlalu besar
8. Ditulis dalam bentuk Microsoft Word, kertas HVS
berukuran A4 ukuran kuarto, spasi 1.5, huruf Times
New Roman, font size 12, margin kiri, kanan, atas,
dan bawah masing-masing 3 cm;
9. Kutipan dan referensi harus disajikan secara alfabet
dan kronologis, dan ditulis sesuai dengan pedoman
penulisan yang berlaku di IAIN Parepare
10. Softfile berbentuk book chapter dikirim ke alamat
email yang telah ditentukan oleh DPL atau panitia.
(Panitia akan menyediakan template bukunya)
Hal-hal yang belum tertuang pada bagian ini, akan dijelaskan
selanjutnya melalui mekanisme yang ditetapkan oleh LP2M.
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BAB XII
KPM MODERASI BERAGAMA
AA. Latar Belakang
Perguruan tinggi, tidak terkecuali Perguruan Tinggi Keagamaan
Islam memiliki tanggung jawab sosial yang tak terpisahkan dari
misi profetik keislaman. Tanggung jawab ini tentu terinternalisasi
dalam seluruh darma perguruan tinggi tersebut, baik dalam
bentuk pendidikan/pengajaran, penelitian maupun dalam bentuk
pengabdian kepada masyarakat. Tanpa tanggung jawab sosial
tersebut, perguruan tinggi hanyalah ibarat mercusuar yang
mentereng namun tidak memiliki misi yang signifikan. Bahkan
perguruan tinggi dapat saja merupakan mesin pengetahuan
yang memiliki sumber daya yang efektif untuk menghancurkan
peradaban, merusak kemanusiaan dan membuat manusia
kehilangan ruh kemanusiaannya.
Pengabdian kepada masyarakat merupakan pola kerja
kemanusiaan yang bernilai ilahiyah. Agama merupakan
panggilan yang membebaskan manusia dari kelemahan dan
keterbelakangannya untuk menjadi maju dan mandiri. Karena
itu pengabdian kepada masyarakat adalah wujud pengabdian
universitas kepada masyarakat atau sering disebut dengan
Kerjasama Universitas dengan Masyarakat (KUM). Dan oleh
sebab itu, pengabdian kepada masyarakat memiliki ruh untuk
membangun masyarakat dan kemanusiaan, bukan sebaliknya
justru menghancurkan masyarakat dan kamanusiaan.
Kolaborasi universitas dengan masyarakat (KUM) hakikatnya
merupakan hubungan timbal balik antara kampus dan masyarakat.
Dengan artian bahwa universitas bukanlah sesuatu yang maha
tahu dan serba bisa dalam segala hal, sehingga masyarakat
dianggap sebagai objek yang pasif dan laboratorium.
Sebaliknya, masyarakat harus dijadikan sebagai mitra dan teman
untuk membangun pengetahuan, merumuskan kebijakan publik
dan melakukan transformasi sosial secara partisipatif. Dalam
pengabdian masyarakat baik dosen maupun mahasiswa perlu
dibangun komitmen kebersamaan, kesetaraan dan keberlanjutan
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dalam merawat dan mengembangkan kehidupan yang adil dan
bermartabat.
Termasuk dalam menyikapi persoalan riil yang terjadi dalam
masyarakat, pengabdian kepada masyarakat seharusnya hadir
menjadi solusi yang berkelanjutan. Sebagai contoh, menurunnya
sikap patriotism, nasionalisme dan kecintaan kepada NKRI, maka
Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kerja kolaboratif
yang sangat tepat untuk menumbuhkembangkan kembali rasa
nasionalisme agar NKRI tetap utuh. Melalui kegiatan-kegiatan KPM
perguruan tinggi bersama masyarakat dapat menjalin kemitraan
untuk melakukan hal-hal yang dapat menjadi pemicu perawatan
semangat nasionalisme dan kecintaan terhadap NKRI. Itulah
sebabnya, KPM Moderasi Beragama (KPM-MB) perlu dilakukan
BB. Tujuan
KPM-MB diberlakukan agar:
1. Bagi mahasiswa dapat merasakan, menghayati dan aktif
berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan sosial yang bernuansa
dan berbasis moderasi.
2. Bagi masyarakat agar tetap terjalin keharmonisan, keselarasan
dan kerukunan hubungan antar umat beragama.
3. Bagi masyarakat dan mahasiswa KPM dapat menjadi model/
contoh bagi masyarakat lainnya dalam merajut kebersamaan
dalam keragaman.
4. Bagi dosen pembimbing dan pelaksana kegiatan menjadi
sarana penelitian berbasis pengabdian kepada masyarakat.
CC. Sasaran
Adapun sasaran KPM-MB adalah:
1. Mahasiswa peserta KPM-MB.
2. Dosen PTKI.
3. Pengambil Kebijakan di PTKI dalam melaksanakan kegiatan
Pengabdian kepada Masyarakat.
4. Pemerintah dan Tokoh Masyarakat di lokasi KPM-MB.
5. Pemerintah Pusat untuk mensupport segala kebutuhan dan
fasilitas KPM-MB.
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DD. Target
Adapun target KPM-MB adalah terwujudnya nilai-nilai
kebangsaan yang harmoni dalam keberagaman, terjaga Bhinneka
Tunggal Ika, terjaga kesatuan NKRI, terwujudnya masyarakat
yang mandiri dan maju dalam kerangka kebhinekaan dan
keutuhan dalam keragaman budaya, bahasa dan agama.
EE. Proses Pelaksanaan
Kuliah Pengabdian Masyarakat Moderasi Beragama (KPM-MB)
dilaksanakan berdasarkan pada nilai-nilai moderasi beragama.
Ada lima nilai moderasi beragama, yaitu adil dan berimbang,
kerjasama, rahmat, toleran, dan maslahat. Pertama, adil dan
berimbang, yaitu nilai yang mengajarkan untuk memiliki prinsip
keadilan dan keberimbangan dalam aspek-aspek kehidupan,
terutama berkenaan dengan hubungan antar manusia. Nilai ini
akan lebih mudah terbentuk jika seseorang memiliki tiga karakter
utama dalam dirinya: kebijaksanaan (wisdom), ketulusan (purity),
dan keberanian (courage). Karenanya, sikap moderat dalam
beragama, selalu memilih jalan tengah, dan akan lebih mudah
diwujudkan apabila seseorang memiliki keluasan pengetahuan
agama yang memadai sehingga dapat bersikap bijak, tahan
godaan sehingga bisa bersikap tulus tanpa beban, serta tidak
egois dengan tafsir kebenarannya sendiri sehingga berani
mengakui tafsir kebenaran orang lain, dan berani menyampaikan
pandangannya yang berdasar ilmu. Dengan nilai ini, moderat
dalam beragama berarti percaya diri dengan esensi ajaran agama
yang dipeluknya, yang mengajarkan prinsip adil dan berimbang,
tetapi berbagi kebenaran sejauh menyangkut tafsir agama.
Kedua, kerjasama, dalam moderasi beragama kerjasama
meniscayakan adanya keterbukaan dan penerimaan dari masingmasing kelompok yang berbeda. Untuk itu, dalam bekerjasama
setiap individu pemeluk agama, apa pun suku, etnis, budaya,
agama, dan pilihan politiknya, harus mau saling mendengarkan
satu sama lain, saling belajar melatih kemampuan mengelola dan
mengatasi perbedaan pemahaman keagamaan di antara mereka
serta dan saling memberikan kontribusi dalam pemecahan
persoalan kehidupan bersama. Ketiga, rahmat atau kasih sayang,
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yaitu meyakini bahwa manusia hidup karena adanya rahmat
dan kehidupan bersama orang lain juga menjadi rahmat bagi
semua orang. Keragaman di Indonesia, ketika diterima sebagai
rahmat Tuhan dan kekayaan bangsa, maka akan menghindarkan
percekcokan dan konflik dan akan memunculkan saling kasih
sayang di antara sesama manusia dan anak bangsa. Hal ini
akan terjadi jika keragaman tidak dianggap sebagai ruang
pemisah yang lahir dari sikap kekitaan, menganggap orang lain
bukan bagian dari kelompok kita.
Keempat, toleransi, moderasi beragama tidak dapat dipisahkan
dari toleransi atau toleran, yaitu sikap saling menghargai dan
memberikan kesempatan orang lain untuk bersikap dan bertindak
sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya. Moderasi
beragama adalah sebuah proses, dan toleransi adalah hasil
atau buah (outcome) dari moderasi beragama. Kata toleransi
bisa diartikan kelapangan dada, dalam pengertian suka kepada
siapa pun, membiarkan orang berpendapat atau berpendirian
lain, tak mau mengganggu kebebasan berfikir dan berkeyakinan
sesuai pilihannya. Toleransi dalam konteks ini dapat dirumuskan
sebagai satu sikap keterbukaan untuk mendengar pandangan
yang berbeda. Toleransi berfungsi secara dua arah yakni
mengemukakan pandangan sendiri dan sekaligus menerima
pandangan orang lain, namun tidak merusak keyakinan dan
kepercayaan agama masing-masing. Hakikat toleransi terhadap
agama- agama lain merupakan satu prasyarat yang utama
bagi terwujudnya kerukunan nasional. Kelima, kemaslahatan,
moderasi beragama di bumi Nusantara dirawat, dikembangkan
dan dikelola untuk menciptakan kemaslahatan bersama.
Kemasalahatan adalah salah satu nilai kehidupan terpenting dan
terkuat yang diajarkan agama. Karena keterbatasan manusia,
bangsa dan negara menjadi konteks ruang lingkup tugas ini,
bagaimana manusia mengelola bumi di mana ia tinggal, agar
tercapai kemaslahatan bersama, yaitu bangsa dan negara yang
adil, makmur, dan sentosa. Kerangka pikir ini dapat ditemukan
di setiap agama dalam bentuk keyakinan bahwa mencintai
negeri adalah sebagian dari keimanan. Keseimbangan antara
keagamaan dan kebangsaan justru menjadi modal besar bagi
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kemaslahatan bangsa. Moderasi beragama menjadi muatan nilai
dan praktik yang paling sesuai untuk mewujudkan kemaslahatan
di bumi Nusantara.
FF. Bentuk Kegiatan
Bentuk kegiatan KPM-MB dititikberatkan pada 4 (empat)
program gerakan moderasi beragama meliputi:
1. Gerakan Nusantara Kebangsaan
Gerakan nusantara kebangsaan menjadi salah satu
pilar dan program moderasi beragama sekaligus sebagai
indikator yang sangat penting untuk melihat sejauh mana
cara pandang, sikap, dan praktik beragama seseorang
berdampak pada kesetiaan terhadap konsensus dasar
kebangsaan, terutama terkait dengan penerimaan Pancasila
sebagai ideologi negara, penolakan terhadap ideologi yang
berlawanan dengan Pancasila serta nasionalisme.
Di samping menerima Pancasila sebagai ideologi
Negara, gerakan nusantara kebangsaan juga dapat dilihat
dari penerimaan terhadap prinsip-prinsip berbangsa yang
tertuang dalam Konstitusi UUD 1945 dan aturan-aturan yang
ada di bawahnya, keragaman ras, suku, agama dan budaya
yang tertuang dalam Bhinneka Tunggal Ika, dan komitmen
terhadap kesatuan Negara yang terpatri dalam Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
Gerakan nusantara kebangsaan menjadi indikator moderasi
beragama karena dalam perspektif moderasi beragama,
mengamalkan ajaran agama sebagai orang yang beragama
adalah sama dengan menjalankan kewajiban sebagai warga
negara, bahkan menunaikan kewajiban sebagai warga negara
adalah wujud pengamalan ajaran agama.
22. Gerakan Nusantara Toleransi
Gerakan nusantara toleransi merupakan sikap untuk
memberi ruang dengan tidak mengganggu hak orang lain
untuk berkeyakinan, mengekspresikan keyakinannya, dan
menyampaikan pendapat, meskipun hal tersebut berbeda
#PedomanPengabdianKepadaMasyarakatIAINParepare

181

dengan apa yang diyakini sepanjang bukan hal yang sifatnya
ushuliyyah/pokok-pokok ajaran agama, dan tidak berpotensi
merusak sendi-sendi agama.
Gerakan nusantara toleransi menekankan pada sikap
terbuka, lapang dada, sukarela, dan lembut dalam menerima
perbedaan, sehingga toleransi selalu disertai dengan sikap
hormat, menerima orang yang berbeda sebagai bagian dari
diri kita, dan berpikir positif terhadap perbedaan tersebut.
Berfikir positif akan muncul jika yang diprioritaskan adalah
kesamaan universal bukan perbedaan yang sifatnya parsial.
Gerakan nusantara toleransi sangat dibutuhkan dalam
dunia demokrasi sebab ia akan menjadi fondasi dan roda
dalam menjalankan demokrasi, sebab demokrasi hanya
bisa berjalan ketika seseorang mampu mengungkapkan
pendapatnya dengan baik dan benar, sekaligus mampu juga
untuk menerima pendapat orang lain.
Oleh karena itu, kematangan demokrasi sebuah bangsa,
antara lain bisa diukur dengan sejauh mana toleransi bangsa
itu. Semakin tinggi toleransinya terhadap perbedaan, maka
bangsa itu cenderung semakin demokratis, demikian juga
sebaliknya. Aspek toleransi sebenarnya tidak hanya terkait
dengan keyakinan agama, namun bisa terkait dengan
perbedaan ras, jenis kelamin, perbedaan orientasi seksual,
suku, budaya, dan sebagainya.
Dalam konteks gerakan nusantara toleransi, toleransi
beragama yang menjadi tekanan adalah toleransi antar agama
dan toleransi intra agama, baik terkait dengan toleransi sosial
maupun politik. Hal ini bukan berarti toleransi di luar persoalan
agama tidak penting, tetapi yang paling sensitif dan yang paling
kuat menjadi pemicu konflik adalah toleransi beragama yang
menjadi inti dari moderasi beragama. Dengan toleransi antar
agama kita dapat melihat sikap kita pada pemeluk agama lain,
kesediaan berdialog, bekerja sama, pendirian tempat ibadah,
serta pengalaman berinteraksi dengan pemeluk agama lain.
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Sedangkan toleransi intra agama dapat digunakan untuk
menyikapi perbedaan dalam amaliah ibadah dalam berbagai
madzhab dan bahkan perbedaan pada sekte-sekte minoritas
yang dianggap menyimpang dari arus besar agama tersebut.
33. Gerakan Nusantara Anti-Kekerasan
Gerakan nusantara anti kekerasan dalam konteks
moderasi beragama ini dipahami sebagai suatu
ideologi (ide atau gagasan) dan paham yang ingin
melakukan perubahan pada sistem sosial dan politik
dengan menggunakan cara-cara anti kekerasan/
ekstrem atas nama agama, baik kekerasan verbal,
fisik dan pikiran.
Inti dari tindakan kekerasan adalah sikap dan tindakan
seseorang atau kelompok tertentu yang menggunakan
cara-cara kekerasan dalam mengusung perubahan yang
dikenal dengan istilah radikalisme. Kelompok radikal
umumnya menginginkan perubahan tersebut dalam
tempo singkat dan secara drastis serta bertentangan
dengan sistem sosial yang berlaku, bahkan bisa
mengesahkan tindakan kekerasan untuk melakukannya.
Radikalisme pada mulanya berangkat dari verbal atau
pendapat, namun terus meningkat hingga menjadi aksi
teror, sebab orang yang radikal dapat melakukan cara
apapun agar keinginannya tercapai, termasuk meneror
pihak yang tidak sepaham dengan mereka. Sebenarnya
radikalisme tidak dapat dikaitkan dengan agama tertentu,
meskipun di Indonesia lebih banyak dialamatkan ke
agama Islam. Pada dasarnya, radikalisme bisa melekat
pada semua agama, bukan hanya Islam saja. Salah
satu indikatornya adalah tempat ibadah yang dibakar
dan dirusak oleh pelaku radikalisme bisa berupa masjid,
gereja, pura, klenteng dan rumah ibadah lainnya.

#PedomanPengabdianKepadaMasyarakatIAINParepare

183

44. Gerakan Nusantara Kebudayaan Lokal
Gerakan nusantara kebudayaan lokal merupakan salah
satu pilar moderasi beragama yang secara teoritis dan praktis
dapat mengakomodasi budaya lokal dan tradisi, terutama
yang dimasukkan dalam pengamalan keagamaan. Selain itu,
kebudayaan lokal juga meliputi berbagai bentuk upaya sosial,
ekonomi, budaya, tafsir agama, pendidikan dan sebagainya
yang diciptakan untuk membangun kehidupan di dalam
masyarakat.
Orang-orang moderat memiliki kecenderungan bersikap
dan berperilaku lebih ramah dalam penerimaan tradisi dan
budaya lokal dalam perilaku keagamaannya, sejauh tidak
bertentangan dengan pokok ajaran agama dan tidak merusak
sendi kehidupan bergama. Tradisi keberagamaan yang tidak
kaku, ditandai antara lain dengan kesediaan untuk menerima
praktik dan perilaku beragama yang tidak semata-mata
menekankan pada kebenaran normatif, melainkan juga
kesediaan menerima praktik beragama yang didasarkan
pada keutamaan dan kemaslahatan, sejauh praktik itu tidak
bertentangan dengan hal yang prinsipil dalam ajaran agama.
Sedangkan kelompok ekstrim kanan dan ekstrim kiri cenderung
tidak akomodatif terhadap tradisi dan kebudayaan, karena
mempraktikkan tradisi dan budaya dalam beragama akan
dianggap sebagai tindakan yang mengotori kemurnian agama
atau dianggap tidak memenuhi kebutuhan penganut agama.
Adapun kegiatan yang dapat dilakukan dalam KPM-MB
dapat dilihat dari lima aspek yang juga menjadi tugas pokok
pemerintah daerah, yaitu:
a. Pengembangan kualitas layanan administrasi desa,
sebagai upaya untuk mewujudkan nilai adil dan maslahat.
Beberapa bentuk kegiatan dapat berupa:
• Pengembangan profile desa.
• Pengembangan website desa khususnya dalam
program pelayanan dan informasi.
• Pengembangan SOP layanan administrasi desa.
• Kegiatan lain yang mendukung tercapainya program.
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b. Pengembangan pemahaman spiritual keagamaan,
termasuk melalui media online dan offline, bekerjasama
dengan berbagai ormas dan lembaga keagamaan sebagai
upaya untuk mewujudkan nilai rahmat dan toleran. Bentuk
kegiatan dapat berupa:
• Peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam
bidang keagamaan melalui aktivitas dakwah yang
penuh kasih sayang dan toleran di masyarakat
melalui kegiatan majelis taklim, pengajian rutin, dan
sebagainya.
• Pembinaan rohaniawan Islam di sekolah/madrasah
dengan ajaran rahmat dan toleran.
• Literasi ICT (Information and Communications
Technology) yang memperhatikan pengembangan
konten dan bentuk
media
berbasis ICT bagi
masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, adat, dst,
untuk menebarkan ajaran moderasi beragama.
• Peningkatan kualitas pembelajaran dan penyebaran
ajaran agama yang moderat di komunitas remaja
masjid, Madrasah Diniyah, dan Taman Pendidikan
al-Qur’an (TPQ).
• Merumuskan
program
keagamaan
bersama
masyarakat dan ikut terlibat aktif dalam mengawal
berbagai program kegiatan keagaaman dengan
mengusung moderasi beragama.
• Pengembangan destinasi wisata religi desa yang
rahmat penuh toleransi.
• Kegiatan lain yang mendukung tercapainya program.
c. Melakukan identifikasi kebutuhan sarana dan prasarana,
serta mempertimbangkan resiko kerusakan lingkungan,
kemudian menindaklanjuti kepada forum dan lembaga
yang berkaitan untuk mewujudkan nilai rahmat dan
kerjasama. Bentuk kegiatan dapat berupa:
• Penyiapan dokumen kebutuhan sarana prasarana desa
dengan memperhatikan problematika yang dihadapi,
potensi yang dimiliki, kearifan lokal yang dijalankan,
serta ketangguhan dan keberdayaan masyarakat
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•
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•

•

desa.
Penyiapan dokumen desa yang ramah lingkungan
serta mewujudkan ketangguhan dan keberdayaan
masyarakat.
Penyiapan penggerak desa untuk berbagai kebutuhan
masyakarat desa yang tangguh dan berdaya.
Penyiapan berbagai rancangan forum dan peraturan
desa dalam merencanakan kebutuhan sarana dan
prasarana untuk ketangguhan dan keberdayaan
masyarakat.
Kegiatan lain yang mendukung tercapainya program.

d. Berperan serta dalam berbagai kegiatan peningkatan
kualitas keluarga dan masyarakat yang sejahtera dengan
kerjasama lintas kementerian, ormas, dan lembaga untuk
mewujudkan nilai-nilai adil dan berimbang, rahmat,
maslahat, dan kerjasama. Bentuk kegiatan dapat berupa:
• Pembekalan
persiapan
pra-nikah
dan
kepemimpinan pemuda dalam rumah tangga.
• Penyuluhan
untuk
peningkatan
kualitas
keluarga sakinah dan sejahtera.
• Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.
• Pendidikan dan pelatihan bidang ketahanan pangan.
• Pembentukan forum tangguh masyarakat terhadap
kerawanan yang dihadapi.
• Peningkatan kualitas produk rumah tangga
melalui penguatan akses teknologi tepat guna,
keanekaragaman, higinitas, kemasan, efisiensi, dan
lainnya.
• Perluasan
jejaring pemasaran produk ekonomi
kreatif/kewirausahaan melalui sarana ICT.
• Kegiatan lain yang mendukung tercapainya program.
e. Mewujudkan generasi muda yang memiliki wawasan
kebangsaan yang baik, untuk mewujudkan nilai adil dan
berimbang, rahmat, dan kerjasama. Bentuk kegiatan
dapat berupa:
• Sosialisasi sekaligus implementasi penghormatan
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•
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terhadap simbol-simbol negera di masyarakat dalam
berbagai kegiatan
Pelibatan pemuda dalam berbagai kegiatan desa.
Penyelenggaraan
festival seni dan budaya lokal
yang melambangkan moderasi beragama.
Menyelenggarakan kegiatan sosial yang melibatkan
pemuda lintas agama.
Kegiatan lain yang mendukung tercapainya program.

GG. Perencanaan
Perencanaan dilakukan melalui tahapan dan langkah-langkah
sebagai berikut:
1. Perencanaan pengabdian kepada masyarakat dilakukan
melalui penelitian pendahuluan atau pemanfaatan hasil
penelitian yang telah ada atau yang muncul dari proses
pembelajaran yang telah ada sehingga pengabdian kepada
masyarakat merupakan satu kesatuan dalam tridharma
perguruan yang terpadu dengan kedua dharma yang
lain, yaitu penelitian dan pengajaran. Pusat Pengabdian
kepada Masyarakat (PPM) bersama dengan para pemangku
kepentingan dan semua mitra menyusun desain program
pengabdian kepada masyarakat. Mitra kegiatan pengabdian
kepada masyarakat pada dasarnya adalah
masyarakat
kampus dan luar kampus yang meliputi:
a. Perorangan atau individu,
b. Komunitas atau kelompok,
c. Lembaga atau organisasi, dan
d. Dunia usaha atau industri.
2. Cakupan khalayak mitra tersebut meliputi pemerintah dan
swasta, masyarakat industri dan agraris, serta masyarakat
perkotaan dan pedesaan, terutama di antaranya adalah
masyarakat miskin, perempuan, anak, masyarakat difabel,
kelompok minoritas, serta kelompok-kelompok rentan dan
terpinggirkan lainnya.
3. PPM (Pusat Pengabdian kepada Masyarakat) membentuk tim,
baik dosen maupun mahasiswa untuk melakukan analisis
aset mitra pengabdian kepada masyarakat, sesuai potensi,
peluang, dan kebutuhan nyata masyarakat mitra pengabdian.
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4. Tim PPM (Pusat Pengabdian kepada Masyarakat) bersama
masyarakat mitra pengabdian melakukan pemetaan geografis,
sosial, keagamaan, ekonomi, politik, dan budaya, untuk
menyusun rencana tindakan berdasarkan aset, peluang dan
minat.
5. Tim PPM (Pusat Pengabdian kepada Masyarakat) bersama
masyarakat mitra membuat usulan program sesuai prioritas
lengkap dengan rencana program dan finansialnya (kerangka
acuan) kepada Kepala LPPM (Lembaga Penelitian dan
Pengabdian kepada Masyarakat)/P3M (Pusat Penelitian dan
Pengabdian kepada Masyarakat).
6. Ketua LPPM/P3M membahas usulan program bersama Ketua
PPM, Puslit, PSGA (Pusat Studi Gender dan Anak) dan Kepala
Biro atau Bagian Perencanaan.
7. Ketua LPPM/P3M mengusulkan program pengabdian yang
telah dibahas tersebut kepada pimpinan universitas/institut/
sekolah tinggi untuk diproses sesuai dengan aturan yang
berlaku, proses menjadi DIPA dan RKA-KL (RBA untuk PTKIN
yang sudah memperoleh status BLU) termasuk kegiatan yang
dibiayai dari luar, yang sumber dananya dari hibah, kontrak,
dan kerjasama.
HH. Monitoring
Monitoring dan evaluasi pelaksanaan KPM-MB dilakukan
secara partisipatoris, responsif gender, berjenjang dan regular
oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI).
Sedangkan monitoring dan evaluasi di level PTKI dilakukan oleh
LPPM/P3M bekerjasama dengan Lembaga Penjaminan Mutu.
Hasil monitoring dan evaluasi dijadikan bahan pembelajaran,
penelitian dan kebijakan berikutnya.
Kegiatan pengabdian kepada masyarakat perlu dipantau sejak
langkah awal sampai langkah terakhir. Dengan demikian, semua
kegiatan akan selalu mengarah pada pencapaian tujuan sesuai
dengan yang direncanakan sejak awal. Dengan pemantauan,
kesalahan atau penyimpangan akan dapat dideteksi secara lebih
dini sehingga memungkinkan untuk dilakukan penyempurnaanpenyempurnaan.
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Selanjutnya perlu dilakukan evaluasi hasil untuk mengetahui
apakah tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat
dicapai sesuai dengan yang direncanaan. Demikian pula, perlu
dilihat apakah terdapat manfaat atau akibat lebih lanjut dari
perubahan kondisi yang terjadi sebagai akibat dari kegiatan
pengabdian kepada masyarakat. Hal ini dilakukan dengan
melaksanakan evaluasi dampak.
Hal penting lainnya adalah evaluasi terhadap proses dan
seluruh kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan
evaluasi ini dapat mengikutsertakan unsur khalayak sasaran,
sehingga mereka tidak hanya mengetahui apa hasil dari kegiatan
yang selama ini dilakukan, tetapi juga dapat belajar bagaimana
mengetahui dan mengukur perubahan-perubahan yang terjadi.
Kegiatan evaluasi, harus dapat menghasilkan semacam
pertanggungjawaban dari segala hal yang dilakukan sebelumnya.
Kalau disimpulkan bahwa kegiatan ini berhasil, maka perlu
dijelaskan sejauh mana keberhasilannya dan kalau tidak/kurang
berhasil, apa yang sudah dapat dicapai, dan mengapa tidak dapat
lebih baik lagi hasilnya. Hasil evaluasi itu tidak hanya penting
sebagai kelengkapan administratif, tetapi juga sangat penting
untuk diketahui oleh semua orang yang terlibat, termasuk
khalayak sasaran sebagai umpan balik bagi kegiatan selanjutnya.
Berbagai pendekatan dalam monitoring dan evaluasi dapat
diterapkan, di antaranya adalah pendekatan partisipatori dan
gender responsive dalam pemantuan (participatory and gender
responsive monitoring and evaluation). Teknik atau alat yang
digunakan dapat berupa pendekatan di antaranya metode
saling belajar (appreciative inquiry) evaluasi pemberdayaan
(empowerment evaluation), perubahan paling signifikan (most
significant change).
II. Standar Mutu
Penjaminan mutu program KPM-MB dilakukan sendiri oleh
masing-masing PTKI sesuai prinsip-prinsip penjaminan mutu
dan tata kelola yang baik. Ini dimaksudkan agar setiap program
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KPM-MB didasarkan pada proses belajar untuk meningkatkan
kualitas program, output dan outcome. Lebih detail mengenai
penjaminan mutu, masing- masing PTKI telah memiliki Unit
Penjaminan Mutu yang telah menetapkan target mutu, sasaran
mutu, dan prosedur/proses berdasarkan penjaminan mutu. Hasil
penjaminan mutu dapat dijadikan pedoman untuk memperbaiki
kinerja Pusat Pengabdian kepada Masyarakat di masa yang akan
datang. Penjaminan mutu dilakukan dengan siklus Perencanaan
pelaksanaan evaluasi dan pengendalian dan peningkatan (PPEPP)
Ini merupakan proses pembentukan masyarakat belajar (learning
society) dan organisasi pembelajar (learning organization).
JJ. Daya Dukung
KPM-MB dikoordinatori oleh Direktorat Pendidikan
Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan
Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. Secara
teknis program ini dikelola oleh Lembaga Penelitian
dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) atau Pusat
Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3M) di
masing-masing PTKI.
KPM-MB ini merupakan program prioritas unggulan
Kementerian Agama RI yang memiliki kewenangan basis
masyarakat beragama sekaligus regulator moderasi
beragama. Moderasi beragama merupakan sebuah
kebutuhan bersama seluruh masyarakat di nusantara
ini mengingat konstruksi masyarakat yang multikultural.
Namun demikian, Kementerian Agama menjadi garda
terdepan dalam mengembangkan masyarakat yang toleran,
inklusif, damai dan bermartabat.
KPM-MB ini harus dikembangkan di seluruh kampus PTKI,
sehingga pengabdian masyarakat dan kemitraan kampusmasyarakat khususnya para mahasiswa dapat terjalin
dengan baik. Selama ini, KPM hanya difahami sekedar fokus
pada pembangunan fisik semata tanpa diimbangi dengan
penguatan sisi mental dan jiwa kedua belah pihak.
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Secara logika, mahasiswa yang sudah dibekali berbagai
keilmuan dan konsep serta teori di kampus menjadi agen
perubahan di masyarakat nantinya. Namun ternyata ketika
bermasyarakat mereka seolah menjadi menara gading yang
tinggi di angkasa dan jauh dari kehidupan masyarakatnya.
Teori, konsep dan ilmu belum mampu dibumikan dengan
maksimal, sehingga kontribusinya belum terasa nyata.
Maka dari sinilah, peran mahasiswa, dosen dan kampus
diharapkan mampu “berdialog” dengan masyarakat,
sehingga proses pemberdayaan dan pendampingan bahkan
pembangunan dapat terwujud.
KPM-MB bukan hanya sekedar kebutuhan mahasiswa
untuk menyelesaikan salah satu tugas di kampus,
namun benar-benar menjadi wadah bersosial, beragama,
berbudaya, bernegara, dan berbagai sisi kehidupan.
Sementara masyarakat masih terkesan belum merespon
dan belum merasa kehadiran mahasiswa dan kampus
di tengah hiruk-pikuk kehidupan mereka. Sementara
problematika mereka terus berkembang dan membutuhkan
solusi dari pihak terkait seperti kampus.
Jika sudah terjadi kolaborasi dan sinergi masyarakat
dan kampus, maka sangat mungkin terbentuk masyarakat
yang diimpikan di atas. Salah satunya adalah masyarakat
yang harmonis, karena memang Indonesia ini merupakan
negara yang beragam. Modal besar keragaman ini harus
dirawat oleh semua warga negara dan di antara mereka
adalah kampus. Kampus memiliki amanah untuk ikut
mendesain peradaban manusia dengan menyesuaikan
dinamika masyarakat yang terus berputar. KPM-MB
menjadi kewajiban kampus PTKI untuk ikut andil
mewujudkannya dan mensukseskannya.
KK. Sumber Daya Manusia
Sumber daya manusia kegiatan KPM-MB ini terdiri dari
berbagai komponen yang terlibat secara langsung. Kegiatan
akademik berupa kegiatan praktikum pengabdian masyarakat
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ini membutuhkan kepastian pihak-pihak yang terkait dengan
kegiatan KPM-MB. Hal ini merupakan keniscayaan karena kegiatan
KPM-MB memiliki target dan tujuan tertentu yang terarah dan
terukur. Sehingga, sebelum kegiatan KPM-MB dilakukan perlu
ditetapkan aturan yang lebih teknis dan standar seperti sumber
daya manusia; Panitia Pelaksana, Dosen Pembimbing Lapangan
dan Mahasiswa dan lainnya.
Maka dari itu, berikut ini dijelaskan berbagai kebutuhan sumber
daya manusia yang terkait dengan KPM-MB ini, yakni:
1.	 Panitia Pelaksana
Panitia KPM-MB di tingkat pusat melekat pada Direktorat
Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal
Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik. Di tingkat
kampus, PTKI membentuk Tim Pelaksana Lokal yang ditunjuk
dan disahkan oleh Rektor/Ketua PTKI masing-masing.
KPM-MB ini menjadi salah satu varian tema yang
bisa diwujudkan dalam KPM masing-masing kampus.
Konsekuensinya, masing-masing kampus menyiapkan sendiri
seluruh kebutuhan KPM, mulai dari pendaftaran, seleksi,
pelaksanaan, evaluasi dan sampai monitoring output dan
outcome-nya.
Tugas, wewenang dan tanggung jawab Panitia Pelaksana
KPM-MB adalah:
a. Menetapkan program umum KPM-MB;
b. Mengadakan konsultasi dan koordinasi dengan PTKI,
Pemerintah Daerah lokasi KPM dan stakeholders yang
relevan dengan KPM-MB;
c. Mengadakan studi kelayakan dan menetapkan lokasi
KPM-MB;
d. Menetapkan DPL (Dosen Pendamping Lapangan) dan
tugas pokok fungsi DPL (Dosen Pendamping Lapangan);
e. Mengatur dan atau memfasilitasi seluruh kegiatan KPMMB sejak persiapan, seleksi, pembekalan, pelaksanaan,
penarikan sampai dengan evaluasi akhir;
f. Bertanggung jawab kepada Direktur PTKI Kementerian
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Agama RI dan atau Rektor tentang pelaksanaan KPM-MB;
g. Membuat laporan akhir pelaksanaan KPM-MB.
22. Dosen Pembimbing Lapangan
Kegiatan KPM-MB ini didampingi oleh Dosen Pendamping
Lapangan (DPL) yang mendapat tugas dan ditunjuk oleh
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
(LP2M) atau Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada
Masyarakat (P3M) di masing-masing PTKI.
a. Syarat DPL (Dosen Pendamping Lapangan) KPM-MB
• Dosen tetap PNS atau non PNS.
• Memiliki NIDN.
• Diutamakan pernah mengikuti workshop atau
pelatihan moderasi beragama.
b. Hak-hak DPL (Dosen Pendamping Lapangan) KPM-MB
• Setiap DPL (Dosen Pendamping Lapangan) berhak
mendapatkan fasilitas dari Panitia Pelaksana KPM-MB
sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
• Setiap DPL (Dosen Pendamping Lapangan) berhak
mengambil inisiatif demi keberhasilan program KPMMB dengan mengambil jalur hirarki yang ada.
c. Kewajiban DPL (Dosen Pendamping Lapangan)
• Mengikuti secara penuh rapat koordinasi DPL yang
diselenggarakan oleh panitia pelaksana;
• Mendampingi mahasiswa dalam semua kegiatan
KPM-MB: pembekalan, penyusunan program kerja,
pelaksanaan, dan penyusunan laporan KPM-MB;
• Memberikan bimbingan dan motivasi kepada peserta
KPM dalam proses bermasyarakat dan membantu
mendekatkan, mengarahkan, kerjasama mahasiswa
dengan masyarakat, Pemerintah setempat, dan
stakeholders;
• Mengarahkan dan mengawasi kegiatan peserta KPMMB demi terlaksanakannya program kerja;
• Menanamkan disiplin di kalangan peserta selama
melaksanakan KPM-MB;
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•
•
•
•

Menampung dan memberikan jalan keluar terhadap
permasalahan yang timbul di lokasi KPM-MB;
Menyerahkan, menjemput atau menarik mahasiswa
peserta KPM- MB di bawah bimbingannya;
Memberikan nilai akhir pada mahasiswa KPM-MB di
bawah bimbingannya dan mengikuti rapat yudisium;
Bertanggungjawab penuh kepada panitia pelaksana
dalam melaksanakan tugasnya sebagai DPL (Dosen
Pendamping Lapangan).

33. Mahasiswa
Syarat mahasiswa peserta KPM-MB adalah sebagai berikut:
a. Mahasiswa aktif PTKI;
b. Telah menyelesaikan studi minimal 100 SKS (atau dapat
disesuaikan dengan aturan PTKI masing-masing);
c. Lancar dan fasih membaca Al-Qur’an;
d. Memiliki prestasi akademik dan non akademik (dibuktikan
dengan sertifikat);
e. Sehat jasmani (dibuktikan dengan surat keterangan sehat
dari dokter);
f. Mendapatkan persetujuan dari orang tua/wali (dibuktikan
dengan surat pernyataan bermaterai);
g. Memiliki komitmen kebangsaan, kemampuan keislaman
dan pemahaman moderasi beragama yang baik;
h. Belum berkeluarga;
i. Aktivis kampus yang ditandai dengan pernah dan atau
sedang menjadi pengurus organisasi mahasiswa;
j. Memiliki kemampuan dalam menulis.
Mahasiswa peserta KPM-MB dapat diklasifikasikan
sebagaimana berikut:
aa. KPM-MB Nasional
Peserta KPM-MB diseleksi oleh kampus masing-masing
sesuai persyaratan yang telah ditentukan. Kuota jumlah
peserta KPM-MB Nasional ini akan ditentukan berdasarkan
kesepakatan bersama LP2M/P3M melalui Kepala Pusat
Pengabdian kepada Masyarakat.
bb. KPM-MB Lokal
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Peserta KPM-MB yang dilaksanakan secara mandiri oleh
kampus masing-masing diserahkan sesuai mekanisme
yang berlaku.
LL. Pembiayaan
Pembiayaan program dan kegiatan KPM-MB berasal dari:
a. Anggaran Pemerintah yang bersumber pada DIPA Kementerian
Agama;
b. Anggaran Pemerintah yang telah diberikan kepada PTKI
dalam DIPA PTKIN;
c. Pemerintah Daerah;
d. Sumbangan masyarakat dan lembaga donor yang tidak
mengikat;
e. Perusahaan;
f. Hasil kerjasama dengan berbagai pihak;
g. Usaha-usaha lain yang sah menurut Undang-undang.
Pengelolaan anggaran dilakukan secara transparan, akuntabel
dan efisien. Pemanfaatannya adalah untuk kegiatan pengabdian
kepada masyarakat berupa kegiatan KPM dengan tema Moderasi
Beragama. Selanjutnya, kegiatan KPM-MB yang didanai oleh
Kementerian Agama, PTKI, dan pihak lain, dilaporkan secara
tertulis, transparan, dan layak audit sesuai dengan peraturan
yang berlaku.
MM. Pelaksanaan
Kegiatan KPM-MB dilaksanakan dengan tahapan sebagai
berikut:
1. Sosialisasi Program Kegiatan
Sosialisasi program kegiatan KPM-MB dilakukan oleh
panitia pelaksana.
2. Pendaftaran
Pendaftaran peserta dilaksanakan oleh PTKI masingmasing, sesuai dengan aturan dan juknis yang berlaku.
3. Pembekalan
Pembekalan wajib diikuti oleh seluruh peserta KPMMB. Materi Pembekalan KPM-MB adalah:
a. Metodologi Pendekatan dan Pembauran Masyarakat
b. Moderasi Beragama
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c. Teknik Pelaporan
4. Pelepasan
Pelepasan KPM-MB sebagai kegiatan pertama penerjunan
mahasiswa ke lokasi KPM dilakukan oleh Direktur Perguruan
Tinggi Keagamaan Islam atau Rektor/Ketua PTKI masingmasing. Waktu pelepasan disesuaikan dengan jadwal yang
telah diatur oleh panitia pelaksana.
5. Pelaksanaan
Pelaksanaan KPM-MB disetarakan dengan 4 SKS. Adapun
pelaksanaan KPM-MB sekurang-kurangnya 40 hari efektif.
6. Penarikan
Penarikan KPM-MB dilakukan oleh Panitia Pelaksana
bersama dengan DPL sebagai tanda berakhirnya masa KPM.
7. Pelaporan
Ketentuan pelaporan KPM-MB akan diatur pada bab
berikutnya.
NN. Kerjasama dan Kemitraan
Kerjasama dan kemitraan dalam rangka pengembangan
program KPM- MB diketahui oleh Ketua LP2M/P3M, kemudian
diteruskan kepada Rektor/Ketua PTKI. Rektor/Ketua memfasilitasi
kerjasama dan kemitraan dengan lembaga lain baik di dalam
maupun luar negeri.
Kerjasama yang dilakukan oleh Pusat Pengabdian kepada
Masyarakat dengan Pemerintah, dunia usaha, industri, lembaga
swadaya masyarakat, lembaga-lembaga donor, lembaga/
organisasi lain dan masyarakat mempertimbangkan aspek
moderasi beragama difasilitasi oleh Kementerian Agama dan
PTKI. Kerjasama tersebut diarahkan untuk dapat mendorong
PTKI memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan moderasi
beragama dan penguatan semangat kebangsaaan.
OO. Laporan Kelompok
Setiap kelompok diwajibkan membuat Laporan KPM-MB sebagai
bentuk pertanggung jawaban atas apa yang sudah dilaksanakan
di lokasi KPM-MB. Ada tiga macam laporan kelompok, yaitu:
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1.	 Laporan Akhir Kelompok
Laporan Akhir kelompok adalah laporan rekapitulasi
program unggulan dan program pendukung yang telah
dilaksanakan dalam kegiatan-kegiatan yang sistematis dan
dilaksanakan selama masa KPM- MB. Adapun sistematika
pelaporan laporan kegiatan kelompok adalah:
HALAMAN COVER PENGESAHAN KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN
a.	 Demografi Dusun
(Lokasi Dusun, Struktur Pemerintahan Dusun, Jumlah
Warga, Jumlah dan Tingkat Pendidikan, dll)
b.	 Sosial, Agama, dan Kebudayaan Masyarakat (Peta
Moderasi Beragama)
(Keadaan struktur sosial, kultur dan budaya masyarakat
sekitar lokasi KPM-MB)
c.	 Potensi dan Problem Dusun
• Ekonomi
• Sosial
• Keagamaan
• Dll
d. Rencana Program Kerja
(Menjelaskan program besar yang menjadi program
ungulan dan pendukung beserta kegiatan-kegiatan
turunannya yang menjadi tanggung jawab masingmasing peserta KPM)
BAB II PELAKSANAAN PROGRAM KERJA
Bagian ini berisi laporan kegiatan dari setiap mahasiswa
yang meliputi:
A.	 Tahap Perencanaan
(Mengapa program kerja tersebut dibuat, apa yang
menjadi landasannya, dan siapa yang menjadi sasarannya
serta metode yang dilakukan dan alasan pemilihan
metode)
B.	 Tahap Sosialisasi
#PedomanPengabdianKepadaMasyarakatIAINParepare
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(Bagaimana
kegiatan
tersebut
disosialisasikan
sehingga dapat diterima dan/atau mendapatkan masukan
dari masyarakat)
C.	 Tahap Pelaksanaan
(Apa yang dipersiapkan dan bagaimana eksekusinya.
Bagian ini disampaikan bagaiman proker tersebut
dijalankan, peralatan apa yang harus dipersiapkan, siapa
saja yang terlibat dan berperan apa, dimulai dan selesai
jam berapa)
D.	 Evaluasi atas Pelaksanaan Kegiatan
(Apakah program berjalan sesuai yang direncanakan?
Apa kendalanya? Bagaimana cara dan hasil evaluasi
kegiatannya? Bagaimana cara dan hasil penilaian tingkat
keberhasilan kegiatannya)
BAB III PENUTUP LAMPIRAN-LAMPIRAN
----------------------------------------------------------1.	 Artikel Jurnal Kelompok
Artikel jurnal kelompok adalah salah satu usaha untuk
mempublikasikan kegiatan KPM-MB yang dikemas secara
ilmiah yang diharapkan bisa dinikmati oleh khalayak
ramai. Adapun sistematika penulisan jurnal kelompok
adalah sebagai berikut:
Abstrak
Pendahuluan
Metode
Hasil dan Pembahasan Kesimpulan dan Saran
Ucapan Terima Kasih
Daftar Pustaka
22. Artikel
Artikel yang terkait dengan kegiatan KPM-MB dikirim
ke rubrik Jendela Penelitian dan Pengabdian kepada
Masyarakat yang dipublis di www.pendis.kemenag.go.id
dan/atau portal lain yang relevan.
33. Laporan Digital
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Laporan kegiatan kelompok dalam bentuk digital
adalah salah satu usaha untuk mempublikasikan kegiatan
peserta KPM-MB melalui media elektronik. Laporan
tersebut diunggah melalui beberapa macam media sosial.
Di antaranya adalah WhatsApp, Instagram, dan Facebook.
PP. Laporan Individu
Ada dua macam laporan individu, yaitu Pengisian
Buku Rekapitulasi Rencana Program Kerja, Catatan
Pelaksanaan, dan Hasil Pelaksanaan KPM-MB dan juga
Penulisan Jurnal Reflektif.
1.	 Pengisian Buku Rekapitulasi
Buku Rekapitulasi Rencana Program Kerja, Catatan
Pelaksanaan, dan Hasil Pelaksanaan KPM-MB berisi kegiatan
harian peserta KPM-MB yang digunakan untuk mencatat
semua kegiatan Pelaksanaan Program Kerja individu dan
kolektif serta kegiatan yang ada kaitannya dengan kegiatan
KPM-MB sehari-hari. Buku Rekapitulasi ini nantinya akan
digunakan sebagai bantuan dalam menyusun laporan
kelompok karena sebagian besar data yang diperlukan suda
tertulis di dalamnya. Peserta wajib mengisi Buku Rekapitulasi
ini setiap hari selama pelaksanaan KPM- MB. DPL akan
memeriksa kelengkapan buku rekapitulasi peserta KPM- MB.
22. Jurnal Reflektif
Laporan individu yang berbentuk Jurnal reflektif
berisi tulisan pelajaran yang dipetik mahasiswa selama
melaksanakan KPM-MB. Jurnal reflektif berupa narasi yang
disertai dengan ilustrasi pelaksanaan KPM- MB. Setiap peserta
KPM-MB menceritakan keseruan-keseruan dan hal bermakna
lainnya yang dialami selama melaksanakan kegiatan.
Namun jurnal ini tidak sekedar mendeskripsikan apa yang
terjadi melainkan juga menganalisa data, membuat evaluasi
menentukan tindakan lanjutan untuk proses perbaikan.
Adapun komponen dalam Jurnal Reflektif terdiri dari:
a. Keadaan obyektif dari pengalaman berasal dari rasa, bau,
dengar, lihat, atau sentuh.
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b. Situasi reflektif dari emosi, pikiran, dan perasaan yang
mendorong pentingnya pengalaman untuk dituliskan.
c. Kondisi
interpretatif
dari
hasil
pengamatan
yang
menjelaskan keadaan yang ada dan keadaan
yang diharapkan.
d. Rencana ke depan untuk memperbaiki keadaan.
33. Ketentuan Laporan
1). Laporan Kelompok
aa. Laporan Akhir Kelompok
• Ditulis dalam bentuk Microsoft Word, kertas HVS
berukuran A4, spasi 1.5, huruf Times New Roman,
font size 12, margin kiri, kanan, atas, dan bawah
masing-masing 3 cm;
• Softfile dikirim ke alamat email yang akan
ditentukan;
• Hardfile dikopi rangkap tiga (3): satu untuk DPL,
satu untuk panitia dan satu untuk arsip kelompok
peserta KPM-MB; diberi cover warna HIJAU jilid
langsung dan dilaminasi (glossy);
• Hardfile dikumpulkan ke panitia bersamaan
dengan artikel jurnal kelompok, dan jurnal reflektif
sesuai dengan jadwal yang ada pada time schedule
kegiatan KPM-MB.
bb. Artikel Jurnal Kelompok
• Ditulis dalam bentuk Microsoft Word, kertas
HVS berukuran A4, spasi 1.5, huruf Times
New Roman, font size 12, margin kiri, kanan,
atas, dan bawah masing-masing 3 cm;
• Terdiri dri 1500 – 2000 kata;
• Softfile dikirim ke alamat email yang akan
ditentukan;
• Hardfile dikopi rangkap tiga (3): satu untuk
DPL, satu untuk panitia dan satu untuk arsip
kelompok peserta KPM-MB; diberi cover warna
HIJAU jilid langsung dan dilaminasi (glossy).
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cc. Laporan Digital
• Tulisan dan foto disesuaikan dengan media sosial
yang digunakan untuk mengunggah;
• Dibuat semenarik mungkin.
22). Laporan Individu
aa. Buku Rekapitulasi
1. Rekapitulasi Rencana Program Kerja berisikan
seluruh rencana program kerja baik individu
maupun kolektif yang akan dilaksanakan selama
KPM-MB.
2. Buku Rekapitulasi Rencana Program Kerja
dan Catatan Pelaksanaan Program Kerja ini
diisi sejak hari pertama di lokasi hingga hari
terakhir.
3. Satu (1) halaman catatan Pelaksanaan
Rencana Program Kerja, berisikan 1 nama
kegiatan baik kegiatan individu maupun
kolektif yang diisi oleh penanggung jawab
program selama melaksanakan KPM-MB
secara berurutan dalam pelaksanaan pointpoint pekerjaan.
4. Hal-hal yang ditulis dalam Buku Catatan
Pelaksanaan Program Kerja ini khusus
yang ada hubungannya dengan kegiatan
pelaksanaan program kerja KPM-MB baik
yang bersifat unggulan maupun pendukung.
5. Tidak dibenarkan dan tidak selayaknya apabila
alam Buku Catatan Pelaksanaan Program
Kerja ini dicatat hal-hal yang bersifat rutin,
seperti kegiatan bangun tidur, mandi, makan,
minum, menerima tamu, shalat, dan lain-lain.
6. Buku catatan pelaksanaan program kerja
ini supaya diisi secara kontinyu, ajeg setiap
hari setelah selesai kegiatan. Penulisan atau
pencatatan jangan sampai menumpuk, yang
dapat mengakibatkan lupa terhadap data
yang akan dicatat.
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7. Data yang dicatat supaya bersifat kuantitif
atau data yang bisa diwujudkan dalam bentuk
angka, seperti jumlah yang hadir pengajian,
jumlah gotong royong, panjang jalan yang
diperbaiki, panjang irigasi yang dibuat, jumlah
peserta khusus PKK dan lain- lain.
8. Setiap DPL melaksanakan bimbingan dan
paitia mengadakan peninjauan ke lokasi,
Buku Rekapitulasi Rencana Program Kerja dan
Catatan Pelaksanaannya ini supaya diteliti
dan diparaf.
9. Buku Rekapitulasi Rencana Program Kerja dan
Catatan Pelaksanaan Program Kerja ini agar
disimpan dan dipelihara baik- baik, karena
bersama dengan laporan akhir individu,
supaya dibawa bersama-sama sebagai bahan
ujian akhir KPM.
bb. Jurnal Reflektif
1. Terdiri dari 600-1000 kata;
2. Ditulis dalam bentuk Microsoft Word, kertas HVS
berukuran A4, spasi 1.5, huruf Times New Roman,
font size 12, margin kiri, kanan, atas, dan bawah
masing-masing 3 cm;
3. Softfile jurnal refleksi dikirim ke alamat email yang
akan ditentukan secara kolektif (tiap kelompok);
4. Hardfile jurnal refleksi dari masing-masing
kelompok diberi cover warna HIJAU jilid langsung
(glossy) kemudian dikumpulkan ke panitia
bersamaan
dengan
pengumpulan
laporan
kelompok.
QQ. Ujian KPM
1. Ujian KPM dilakukan setelah semua kegiatan di lokasi dan
pembuatan laporan akhir KPM selesai.
2. Tujuan ujian KPM adalah: pertama, untuk mengetahui
kemampuan/penguasaan peserta KPM dalam melaksanakan
KPM, baik secara konsepsional maupun operasional; kedua,
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mahasiswa mempertanggungjawabkan apa yang telah
direncanakan, dilaksanakan dilaporkan dalam bentuk program
kerja, laporan bulanan maupun laporan akhir KPM.
3. Bahan dan materi ujian KPM:
a. Mekanisme pelaksanaan KPM
b. Laporan akhir KPM
4. Dosen penguji dan sistem ujian:
a. Dosen penguji adalah Dosen Pembimbing Lapangan (DPL)
sesuai dengan mahasiswa yang di bimbing.
b. Materi yang diujikan adalah penguasaan laporan hasil
kegiatan KPM dan berbagai hal yang terkait dengan
persoalan KPM.
c. Ujian dilaksanakan secara lisan dan individual.
d. Panitia Pelaksana KPM memberikan penilaian terhadap
Laporan Akhir KPM.
RR. Penilaian dan Yudisium
1. Yang dimaksud dengan penilaian adalah penilaian dan
evaluasi yang ditujukan kepada mahasiswa peserta KPM
dalam melaksanakan tugasnya.
2. Tujuan penilaian adalah untuk memberikan angka
prestasi terhadap aspek-aspek yang dinilai sehubungan
dengan status KPM dalam kurikulum yang bersifat
intrakurikuler.
3. Penilaian diberikan sejak peserta KPM mengikuti
pembekalan KPM, selama berada di lokasi hingga ujian
KPM.
4. Aspek-aspek penilaian KPM meliputi:
NO.

ASPEK

1.

Pembekalan KPM

2.

Rencana Program Kerja (RPK)

3.

Pelaksanaan Program Kerja

4.

Laporan Akhir
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NO.

ASPEK

5.

Ujian Akhir KPM

6.

Akhlak (Sikap, Kepribadian dan Ibadah)

7.

Kedisiplinan, Kehadiran, dan Keaktifan

JUMLAH
5. Tim Penilai Kegiatan KPM adalah Panitia Pelaksana dan
DPL. Tim penilai menilai Penguasaan Lokasi KPM, Rencana
Program Kerja (RPK), dan Laporan Akhir KPM; DPL (dengan
mempertimbangkan masukan penilaian dari Kadus/Induk
semang, dan penilaian teman sekelompok KPM) menilai
aspek umum dan kegiatan pelaksanaan program kerja, serta
ujian KPM.
6. Setelah ujian KPM akan diselenggarakan Yudisium untuk
menentukan nilai akhir mahasiswa peserta KPM.
7. Peserta sidang Yudisium adalah Ketua LPM, Panitia Pelaksana
KPM dan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL),
8. Bagi peserta KPM yang tidak lulus, diwajibkan mengikuti KPM
lagi pada periode berikutnya.
9. Nilai akhir awal Yudisium didapatkan dari jumlah nilai 7 aspek
penilaian KPM sesuai dengan bobot masing-masing dan juga
pertimbangan- pertimbangan lain.
Hal-hal yang belum tertuang pada bagian ini, akan dijelaskan
selanjutnya melalui mekanisme yang ditetapkan oleh LP2M.
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BAB XIII
KPM DR DAN KS
II. PENDAHULUAN
AA. Latar Belakang
Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) merupakan kegiatan
intrakurikuler yang memberi kesempatan kepada mahasiswa
untuk belajar dan bekerja bersama dengan masyarakat.
KPM yang dilakukan oleh mahasiswa dilakukan dengan
pemberdayaan sebagai sebuah proses pencarian (research)
yang dilakukan bersama-sama untuk mencari jalan terbaik
dalam penyelesaian persoalan
yang mereka hadapi.
Mahasiswa melakukan tugas pendampingan terhadap apa
yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam menghadapi problem
sosial yang ada ditengah-tengah mereka.
Dalam pelaksanaan KPM, terdapat tiga hal yang tidak
dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain, yakni
penelitian (research), pengabdian kepada masyarakat,
dan publikasi ilmiah. Ketiga hal tersebut, menjadi satu
kesatuan yang saling mendukung dan mendorong untuk
meningkatkan kualitas dan mutu KPM yang dilaksanakan
oleh PTKI. Pada tiap-tiap pelaksanakan KPM oleh PTKI,
dimensi research harus dimunculkan dalam implementasinya,
sehingga mencerminkan dimensi ilmiah, kerja metodologis,
dan sistematis, seperti dengan menggunakan pendekatan
Asset, Based, Community, dan Development (ABCD), metode
Participatory Action Research (PAR), dan Based Community
Research). Demikian pula, publikasi mempunyai posisi yang
sangat fundamental untuk mempublikasikan hasil-hasil KPM
yang telah dilaksanakan oleh PTKI, terlebih di masa wabah
corona virus disease 2019 (Corona-19). Mempublikasikan
hasil KPM yang sudah didesain dengan kerangka penelitian
(research) yang baik tentu akan memberikan edukasi kepada
masyarakat tentang program dan output dan outcome KPM
yang dilaksanakan oleh mahasiswa di wabah corona virus
disease 2019.
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Penyebaran Covid-19 di beberapa negara, termasuk
Indonesia, sejak akhir tahun 2019, telah memberi efek yang
cukup besar bagi semua aktifitas kehidupan masyarakat,
tidak terkecuali bagi dunia pendidikan, dari tingkat
dasar hingga Perguruan Tinggi, di mana proses belajarmengajar secara formal menjadi terhambat atau bahkan
diberhentikan. Kegiatan KPM atau nama kegiatan lain yang
sejenis juga terkena imbasnya; mahasiwa yang sedang
melaksanakannya harus dipulangkan dari lokasi kegiatan
lebih awal dari jadwal yang telah ditentukan, dan bagi yang
belum melaksanakannya bisa tertunda sampai batas waktu
yang belum dapat ditentukan. Bila hal ini terjadi, maka
potensi keterlambatan mahasiswa untuk menyelesaikan
studinya cukup besar. Bagaimanapun, para pihak terkait tidak
menyerah dengan keadaan; berbagai upaya solutif dicoba
untuk ditawarkan dan diterapkan agar semua proses belajar
mengajar dan kegiatan-kegiatan pendukungnya dapat terus
berjalan. “Bekerja dari rumah” menjadi pilihan utama bagi
civitas akademika.
Kebijakan “bekerja dari rumah” yang sedang diberlakukan
di hampir seluruh instansi atau lembaga tentunya menuntut
para pihak untuk mengubah atau mengkreasi beberapa
program kegiatan yang sudah terjadwal, salah satunya
ialah Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan
oleh Mahasiswa (Kuliah Pengabdian Masyarakat/KPM), agar
disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada. Sejatinya,
KPM Mahasiswa akan diselenggarakan oleh Lembaga/
Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
(LPPM/P3M) dan Lembaga Pengabdian Perguruan Tinggi
Keagamaan Islam (PTKI). Namun, untuk mengantisipasi atau
mencegah penyebaran virus Corona tersebut di satu sisi,
dan mengantisipasi ketidakpastian kondisi pada bulan-bulan
berikutnya di sisi yang lain, maka KPM pada tahun ini akan
diselenggarakan dengan pola Kuliah Pengabdian Masyarakat
Dari Rumah (KPMDR) dan Kuliah Pengabdian Masyarakat
Kerja Sosial (KPMKS). Dengan demikian, pelaksanaan KPM
diharapkan dapat terlaksana secara efektif, efisien dan tepat
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sasaran serta memiliki bobot nilai yang bisa dikonversikan
dengan bobot SKS (Satuan Kredit Semester) pada semester
yang berjalan, maka perlu adanya petunjuk teknis dalam
sebuah pedoman.
BB. Tujuan
Petunjuk Teknis ini dimaksudkan sebagai salah satu
acuan bagi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) dalam
menyelenggaraan program KPM selama masa Covid-19 Tahun
2020. Adapun tujuannya adalah sebagai berikut:
1. Untuk mencegah dan meminimalisir penyebaran serta
mengurangi risiko virus Corona di Lingkungan PTKI secara
khusus dan masyarakat luas secara umum.
2. Untuk memberikan petunjuk teknis pelaksanaan Kuliah
Pengabdian Masyarakat Mahasiswa pada masa Covid-19.
3. Untuk memastikan pelaksanaan Kuliah Pengabdian
Masyarakat Mahasiswa tetap berjalan pada masa Covid-19
agar tidak menghambat penyelesaian studi mahasiswa.
CC. Ruang Lingkup
Kegiatan Kuliah Pengabdian Masyarakat yang diatur
dalam petunjuk teknis ini adalah Kuliah Pengabdian
Masyarakat Dari Rumah (KPM-DR) dan KPM Kerja Sosial
(KPM- KS). Adapun format kegiatan dimaksud adalah
sebagai berikut:
1. Kuliah Pengabdian Masyarakat dari Rumah (KPM-DR)
KPM-DR dapat diwujudkan dengan cara melakukan
penguatan atas kesadaran dan kepedulian terhadap wabah
Covid-19, relasi agama dan kesehatan (sains) dengan
tepat, moderasi beragama, dan pendidikan serta dakwah
keagamaan Islam dengan memanfaatkan berbagai media
dan teknologi informasi. KPM-DR juga dapat diwujudkan
dengan melakukan produktivitas keilmuan yang dilakukan
mahasiswa baik berupa penulisan buku, karya tulis, opini,
dan lain-lain yang disesuaikan dengan program studi
masing-masing.
22. Kuliah Pengabdian Masyarakat Kerja Sosial (KPM-KS)
KPM-KS diwujudkan dengan cara terlibat aktif dalam
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pencegahan dan penanganan penyebaran Covid-19 dan
pendampingan di masyarakat sesuai dengan program
studi dan/atau interdisipliner
yang dikerjasamakan
dengan kementerian/lembaga dan/atau gugus tugas
resmi, termasuk pada PTKI masing-masing di bawah
pengendalian dan pengawasan pihak berwenang serta
memenuhi protokol kesehatan yang ditetapkan oleh
pemerintah.
DD. Asas
KPM dilaksanakan dengan prinsip-prinsip KPM, yaitu:
1. Keterpaduan aspek Tridharma Perguruan Tinggi: yaitu
aspek pendidikan dan pengajaran, dan pengabdian
kepada masyarakat yang berbasis integritas, etos kerja
dan gotong royong menjadi landasan dalam perencanaan,
pelaksanaan, dan tolak ukur evaluasi KPM-Daring.
2. Memadukan antara KPM sebagai salah satu wujud
pengabdian kepada masyarakat, penelitian, dan puplikasi
ilmiah agar dapat menghasilkan hasil karya pengabdian
yang tepat dan dapat dieksploasi secara akademis serta
dapa dipuplikasikan dengan baik.
3. Pencapaian tiga manfaat KPM dilaksanakan untuk
mencapai pengembangan kepribadian mahasiswa
(personality development), pemberdayaan masyarakat
(community empowerment) dan pengembangan institusi
(institutional development) yang berdasarkan pada
integritas, etos kerja yang tinggi serta mempunyai sifasifat gotong royong.
4. KPM dilaksanakan sebagai bentuk penguatan atas
kesadaran dan kepedulian terhadap wabah covid-19, relasi
agama dan kesehatan (sains) dengan tepat, moderasi
beragama, dan pendidikan serta dakwah keagamaan
islam dengan memanfaat berbagai media sosial.
5. KPM mendorong mahasiswa untuk melakukan produktivitas
keilmuan berupa penulisan buku, karya tulis, opini, dan
lain-lain sesuai dengan program studi masing-masing.
6. Komperehensif-komplementatif dan berdimensi luas,
KPM berfungsi sebagai pengikat, perangkum, penambah,
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dan pelengkap kurikulum yang ada. Dengan demikian
diharapkan mahasiswa mampu mengaktualisasikan diri
secara professional dan proposional.
7. Realistis-pragmatis, program kegiatan yang direncanakan
pada dasarnya dapat dilaksanakan sesuai dengan daya
dukung sumber daya yang tersedia dan memberikan
manfaat bagi masyarakat dalam menghadapi wabah
covid-19.
8. Mandiri, mengingat situasi dan kondisi saat ini yang
mendorong mahasiswa banyak melaksanakan kegiatan
bersifat mandiri.
III. BENTUK KEGIATAN
Sesuai dengan siklus penanggulangan bencana pada
umumnya, setiap kejadian yang dianggap bencana (disaster)
selalu mencakup 4 (empat) siklus penanganan, yakni (A) Pra
bencana; (B) Emergency Response (fase saat terjadi bencana);
(C) Rehabilitation (fase rehabilitasi); dan (D) Reconstruction
(fase rekonstruksi). Begitu juga dengan fenomena Covid 19
sebagai bencana bukan hanya nasional saja, tetapi juga bencana
global, penangannya juga mencakup keempat fase atau
aspek di atas. Setiap mahasiswa dapat berperan, baik individu
maupun kelompok kecil atau besar, dapat mengambil peran satu
atau dua fase sesuai dengan kemampuan yang disesuaikan
dengan disiplin ilmu masing-masing. Dengan demikian, peran
mahasiswa di seluruh PTKI dapat dirasakan oleh masyarakat
se Indonesia melalui integrasi keilmuan. Keempat fase dalam
siklus penanganan Covid 19 dapat dijelaskan masing-masingnya
sebagai berikut:
AA. Pra Bencana (COVID 19)
KPM pada fase Pra Bencana (Covid 19) dapat dilaksanakan
selama masa pandemic Covid-19 yang dilaksanakan secara
individu maupun kelompok dengan cara melakukan edukasi,
penguatan atas kesadaran dan kepedulian masyarakat
terhadap pencegahan penularan Covid-19 dan atau
penguatan kapasitas masyarakat dalam menanggulangi
dampak Covid-19 dengan memanfaatkan berbagai platform
#PedomanPengabdianKepadaMasyarakatIAINParepare
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media sosial (Youtube, Instagram, Twitter, WA, Facebook,
dll). KPM yang mengambil segmen dalam fase ini dikhususkan
kepada masyarakat yang belum terpapar atau dalam istilah
lain adalah sekelompok masyarakat yang belum masuk dalam
katagori ODP (Orang dalam Pengawasan).
Jenis KPM ini lebih mengarah ke kegiatan pencegahan
bencana. Cover area KPM dalam lingkup Pra Covid-19 dapat
mengambil contoh beberapa kegiatan sebagai berikut:
1. Edukasi Pencegahan COVID 19 berbasis online.
2. Pembuatan media edukasi COVID 19 berbasis online.
3. Perancangan aplikasi pendeteksi COVID-19.
4. Penanggulangan dampak Covid-19 (baik moril maupun
spirituil) melalui konseling online.
5. Peningkatan kerjasaman komunitas-komunitas untuk
upaya pencegahan.
6. Pembuatan alat pelindung diri berbasis potensi lokal.
7. Berperan aktif membantu pemerintah setempat dalam
program pencegahan Covid-19, dan lain sebagainya.
BB. Emergency (Fase Tanggap Darurat)
KPM yang mengambil fase Emergency (Fase Tanggap
Darurat) merupakan KPM yang dilaksanakan selama
masa pandemic Covid-19 yang dilaksanakan secara
individu maupun kelompok dengan cara melakukan
penguatan atas kesadaran dan kepedulian masyarakat
terhadap pencegahan penularan Covid-19 dan atau
penanganan langsung dalam menanggulangi dampak
Covid-19 melalui keterlibatan langsung di wilayah
mahasiswa tinggal, bekerja sama dengan kementerian/
lembaga dan/atau gugus tugas resmi di bawah
pengendalian dan pengawasan pihak berwenang serta
mengikuti protokol kesehatan yang ditetapkan oleh
pemerintah. Jenis KPM ini lebih mengarah ke kegiatan
tanggap darurat (Emergency Response), dan pasca
bencana. Cover area KPM ini harus disesuaikan dengan
disiplin keilmuan mahasiswa PTKI yang memiliki
relevansi secara keilmuan dengan pandemic Covid 19.
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Mahasiswa kedokteran, kesehatan, atau
beberapa
fakultas lain yang memiliki keterkaitan dengan keilmuan
ini dapat mengambil peran dalam fase ini. Adapun
contoh-contoh kegiatan atau program yang relevan
dilaksanakan diantaranya:
1. Pendataan penduduk terdampak Covid-19 dan upaya
penanggulangannya.
2. Pembuatan alat pelindung diri Covid-19.
3. Pembentukan komunitas relawan COVID-19.
4. Advokasi kepada komunitas relawan.
5. Pendampingan kelompok masyarakat rentan (dengan
resiko kesehatan), misalnya lansia, anak, dan ibu hamil.
6. Pendampingan terhadap masyarakat (di wilayah tempat
tinggal mahasiswa KPM) yang memiliki keterbatasan
akses terhadap layanan tanggap darurat.
7. Pengadaan bahan makanan pokok bagi masyarakat
terdampak Covid-19 melalui jejaring kemitraan.
8. Peningkatan kerjasama komunitas.
9. Desiminasi hasil temuan KPM, dan lain-lain.
10. Membuat dan sosialisasi alur penangan kasus emergency.
11. Sosialisasi tentang tata cara penyelenggaraan jenazah
dan proses penguburan korban Covid-19.
12. Sosialisasi Rumah Sakit rujukan Covid-19, sehingga
dalam hal emergency, masyarakat langsung mengetahui
rumah sakit tujuan perawatannya.
CC. Rehabilitation (Fase Rehabilitasi)
Pada fase Rehabilitation ini, KPM dapat mengambil
peran-peran yang sesuai dengan kondisi paska bencana
Covid-19. Fase rehabilitasi dapat dipahami sebagai suatu
keadaan dimana seseorang atau komunitas telah mengalami
masa-masa pandemic Covid-19. Para mahasiswa dapat
bekerjasama dengan para pihak untuk melakukan penguatan
terhadap institusi-institusi masyarakat. Pada kategori ini,
mahasiswa diharapkan berperan aktif melakukan normalisasi
pada semua aspek kehidupan masyarakat, baik pada skala
tingkat desa/kelurahan maupun pada skala tingkat keluargakeluarga kecil. Termasuk di dalamnya melakukan normalisasi
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kegiatan-kegiatan keagamaan yang selama masa covid-19 ini
banyak dihentikan. Di antara kegiatan yang dapat dilakukan
oleh para mahasiswa pada fase rehabitasi ini antara lain
adalah;
1. Bekerjasama dengan pemerintah maupun multi stakeholder lainnya dalam rangka memulihkan psikologi
individu atau kelompok masyarakat yang terdampak.
2. Memberikan pendampingan, baik kepada individu maupun
keluarga yang terdampak Covid-19.
3. Melakukan trauma healing menggunakan pendekatakn
psikologi maupun nilai-nilai Islam.
4. Melakukan berbagai upaya penguatan masyarakat
secara sosial, ekonomi, budaya, dan sebagainya dalam
rangka melakukan recovery tatanan masyarakat tertentu.
5. Melakukan peran-peran koordinatif, konsultatif, dan
seterusnya dalam rangka memediasi seluruh stake-holder
yang ada dalam suatu masyarakat tertentu.
DD. Reconstruction (Fase Rekonstruksi)
Cover area KPM pada fase tekonstruksi adalah peranperan yang dapat diambil oleh para mahasiswa paska
fase rehabilitasi. Rekonstruksi adalah Pembangunan
kembali semua prasarana dan sarana serta kelembagaan
pada wilayah berdampak covid-19 dengan sasaran
utama tumbuh kembangnya kegiatan ekonomi, sosial
dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban serta
bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek
kehidupan. Pada kategori ini, mahasiswa KPM dapat
berperan aktif dan ikut serta bersama masyarakat dan
pemerintah setempat untuk melakukan rekonstruksi
dalam segala bidang, khususnya sesuai dengan disiplin
ilmu masing-masing mahasiswa yang sedang ber-KPM.
Di antara peran-peran yang dapat diambil oleh para
mahasiswa dalam fase rekonstruksi adalah sebagai
berikut;
1. Melakukan studi-studi maupun riset baik berbasis
lapangan maupun kepustakaan dalam rangka memahami
kembali fenomena bencana Covid- 19.
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2. Memberikan pelatihan bagi masyarakat terdampat untuk
dapat survive secara ekonomi, sosial, maupun budaya
(memberi pelatihan pedagang pasar tentang usaha
online).
3. Melakukan pendampingan bagi warga yang terkena
dampak Covid agar dapat kembali survive seperti sedia
kala.
4. Melakukan advokasi kebijakan bagi masyarakat yang
terkena dampak agar mendapat hak-hak dasar mereka.
5. Melakukan edukasi kepada masyarakat terhadap berbagai
kemungkinan pandemic di suatu saat nanti.
IIII. PROSES PELAKSANAAN
AA. Nama Kegiatan
Nama kegiatan yang diatur dalam petunjuk teknis ini
adalah Kuliah Kerja Nyata (KPM) Masa Wabah Corona Virus
Disease yang terdiri atas KPM Dari Rumah (KPM-DR) dan
KPM Kerja Sosial (KPM-KS).
1. KPM-DR (Kuliah Pengabdian Masyarakat Dari Rumah)
a. KPM-DR dapat diwujudkan dengan cara melakukan
penguatan atas kesadaran dan kepedulian terhadap
wabah Covid-19, relasi agama dan kesehatan
(sains) dengan tepat, moderasi beragama, dan
pendidikan serta dakwah keagamaan Islam dengan
memanfaatkan berbagai media sosial, seperti
Youtube, Instagram, Twitter, WA, dan Facebook.
b. KPM-DR juga dapat diwujudkan dengan melakukan
produktivitas keilmuan yang dilakukan mahasiswa
baik berupa penulisan buku, karya tulis, opini, dan
lain-lain yang disesuaikan dengan program studi
masing-masing.
22. KPM-KS (Kuliah Pengabdian Masyarakat Kerja Sosial)
KPM-KS diwujudkan dengan cara terlibat aktif dalam
pencegahan dan penanganan penyebaran Covid-19 dan
pendampingan di masyarakat sesuai dengan program
studi dan/atau interdisipliner yang dikerjasamakan
dengan kementerian/lembaga dan/atau gugus tugas
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resmi, termasuk pada PTKI masing-masing di bawah
pengendalian dan pengawasan pihak berwenang serta
memenuhi protokol kesehatan yang ditetapkan oleh
pemerintah.
BB. Pelaksanaan
Teknis pelaksanaan KPM daring menjadi wewenang
masing-masing PTKI untuk melaksanakannya dengan
beberapa panduan yang bersifat umum yaitu:
1. KPM-DR (Kuliah Pengabdian Masyarakat Dari Rumah)
a. KPM-DR berbasis media sosial dapat dilakukan secara
individu maupun kelompok. Pembentukan kelompok
bisa berdasarkan pada kedekatan tempat tinggal
antara anggota atau kesamaan rumpun keilmuan.
b. KPM-DR berbasis keilmuan prodi dilaksanakan secara
individu di tempat tinggalnya masing-masing.
c. Mahasiswa peserta KPM-DR berbasis media sosial
sekurang- kurangnya membuat empat model video,
gambar animasi atau karya- karya digital lainnya,
di mana kontennya mengandung tema-tema yang
telah disebutkan dan menguploadnya ke berbagai
media sosial yang dimilikinya selama pelaksanaan
KPM berlangsung.
d. Mahasiswa peserta KPM-DR berbasis keilmuan
Program Studi sekurang-kurangnya menghasilkan
buku saku yang ber-ISBN/e-ISBN atau artikel/opini
yang diterbitkan di media massa cetak (Koran) atau
online (Situs Harian Online).
e. Mahasiswa atau kelompok mahasiswa yang
menjalankan KPM-DR akan didampingi secara
online oleh satu orang Dosen Pembimbing (DPL)
yang ditunjuk oleh LP2M atau diusulkan sendiri oleh
kelompok.
22. KPM-KS (Kuliah Pengabdian Masyarakat Kerja Sosial)
a. Peserta KPM-KS diprioritaskan bagi mahasiswa yang
berasal dari program studi rumpun kedokteran dan
sains teknologi atau interdisipliner dari berbagai
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program studi yang saling berkaitan.
b. Bagi peserta yang bukan berasal dari program
studi kedokteran dan sains tekhnologi tetap dapat
membantu atau terlibat dalam gugus
tugas
pencegahan dan penanggulangan Covid-19. Dalam
hal ini, mahasiswa bisa menjadi garda terdepan
dalam memberikan edukasi atau penyadaran kepada
masyarakat guna menciptakan lingkungan yang
bersih dan hidup tenggang rasa di masa tanggap
darurat Covid- 19.
c. Mahasiswa atau kelompok mahasiwa yang terlibat
dalam KPM-KS akan didampingi oleh satu orang
Dosen Pembimbing (DPL) yang ditunjuk oleh PTKI
yang bersangkutan.
CC. Monitoring
Monitoring dan evaluasi merupakan bagian penting
yang tidak terpisahkan dari suatu pelaksanaan program.
Melalui monitoring dan evaluasi, dapat diketahui berbagai
hal kegiatan yang menyangkut
perencanaan, proses
pelaksanaan dan hasil yang dicapai maupun dampak yang
ditimbulkan. Monitoring dan evaluasi sebagai bagian dari
pengelolaan dan pengembangan KPM yang dilakukan.
Monitoring dan Evaluasi perlu dilakukan pada setiap tahapan
pelaksanaan KPM guna pengendalian dan pengarahan agar
pencapaian tujuan tidak menyimpang dari rencana yang
telah ditetapkan.
Monitoring dan Evaluasi ini meliputi hal-hal yang
berhubungan dengan pengelolaan, pelaksanaan tahapan
kegiatan, termasuk penyusunan laporan dan penilaian.
Hasil evaluasi ini dapat digunakan untuk
mengukur
pencapaian tujuan dan dampak yang ditimbulkan baik
terhadap mahasiswa maupun terhadap masyarakat. Bahan
evaluasi dapat diperoleh dari laporan mahasiswa, fotofoto kegiatan ataupun video dokumenter sebagai bentuk
pertanggungjawaban dan manajerial atas semua kegiatan
KPM yang dilakukan.
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DD. Standar Mutu
Untuk mengetahui peningkatan kualitas maupun
kuantitas kegiatan KPM diperlukan adanya standar tertentu
sebagai patokan atau pijakan dalam monitoring, evaluasi
maupun pengembangan lebih lanjut. Dengan pertimbangan
tersebut maka ditetapkan standar proses dalam bentuk SOP
dan standar hasil kegiatan dalam bentuk output kegiatan.
Standar tersebut merupakan kriteria minimal terhadap
mutu kegiatan KPM. Standar mutu KPM bisa disusun dan
dikeluarkan oleh tim pada LPM.
IIV. STANDAR PENILAIAN
Standar penilaian yang digunakan untuk KPM masa wabah
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) adalah sebagai berikut:
AA. Kuliah Pengabdian Masyarakat Dari Rumah (KPM-DR)
KPM-DR dapat diwujudkan dalam dua bentuk, yaitu
berbasis sosial media dan berbasis keilmuan program studi.
1. KPM-DR Berbasis Sosial Media
KPM-DR berbasis sosial media ini diharapkan dapat
menciptakan mahasiswa yang kreatif dalam menggunakan
sosial media sebagai platform, seperti, Youtube, Instagram,
Twitter, WA, dan Facebook untuk menyampaikan ide-ide
akademis yang dimiliki dengan tujuan sebagai berikut:
a. Memberikan penguatan kesadaran dan kepedulian
masyarakat dalam mengantisipasi, mencegah dan
menanggulangi penyebaran wabah Covid-19;
b. Menjelaskan relasi agama dan kesehatan kepada
masyarakat dengan tepat;
c. Mensosialisasikan konsep moderasi beragama dalam
hubungan intern dan antar umat beragama;
d. Melakukan dakwah keagamaan Islaman.
e. Membuat tutorial penunjang proses belajar mengajar
bagi siswa/siswi maupuan mahasiswa sesuai dengan
bidang keahlian.
22. KPM-DR Berbasis Keilmuan Program Studi
KPM-DR berbasis keilmuan juga dapat diwujudkan
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dengan melakukan produktivitas keilmuan yang dilakukan
mahasiswa baik berupa penulisan buku, karya tulis, atau
opini yang disesuaikan dengan program studi masingmasing.
Adapun contoh untuk kriteria penilaiannya dapat dilihat
dalam tabel berikut:
Tabel 4.1
Contoh Kriteria Penilaian
Jenis
Kegiatan

KPM-DR
Berbasis
Media
Sosial

Bukti dan
Pelaporan

Ketentuan
•

Karya digital (video
atau gambar animasi
atau sejenisnya)
untuk individu

•

3 karya digital (video
atau gambar animasi
atau sejenisnya)
untuk kelompok

•

Setiap karya ditonton
minimal 10 kali
selama pelaksanaan
KPM atau sebelum
batas akhir
penyerahan laporan
kegiatan ke DPL/
LP2M

Laporan tertulis
format PDF
disertai Link video
di Youtube
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Jenis
Kegiatan

Ketentuan
•

KPM-DR
Berbasis
Keilmuan
Prodi

•

Buku Saku dalam
bidang keilmuannya
atau Karya Ilmiah/
Opini

Bukti dan
Pelaporan
Buku Saku
yang ber-ISBN
atau

•

Karya
Ilmiah yang
diterbitkan di
jurnal ilmiah
atau

•

Opini yang
diterbitkan di
media massa
(cetak atau
online)

BB. Kuliah Pengabdian Masyarakat Kerja Sosial (KPM-KS)
KPM-KS merupakan sebuah bentuk pengabdian
mahasiswa kepada masyarakat dalam kegiatan
kerja sosial yang tugasnya ditentukan oleh unit atau
lembaga tertentu. Bentuk KPM-KS ini dapat diikuti
oleh mahasiswa yang berasal dari program studi
rumpun kedokteran dan sains teknologi maupun
program studi yang lain yang diseleksi secara ketat
dan ditentukan oleh masing-masing PTKI. Dalam
kondisi masyarakat menangani dan mencegah
penyebaran wabah pandemi Corona, bentuk KPM-KS
dapat diwujudkan dengan cara terlibat aktif dalam
penanganan dan pencegahan penyebaran wabah
Corona di masyarakat yang ditugaskan oleh Satuan
Gugus Tugas (Satgas) Penanganan dan Pencegahan
Penyebaran Corona tingkat nasional, wilayah,
kabupaten/kota, desa atau PTKI masing-masing yang
ditetapkan oleh pemerintah. Bentuk KPM-KS dapat
diterapkan dalam kondisi wabah atau bencana alam
atau bencana non-alam, baik yang pandemik maupun
epidemik pada suatu masyarakat.
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Bobot nilai pada bentuk KPM-KS dapat dikonversikan
sesuai
kebijakan
masing-masing
PTKI
dengan
menyerahkan bukti keterlibatan aktif pada Satgas kerja
sosial, sebagai berikut:
1. Surat Tugas kerja sosial yang diikuti.
2. Pelaksanaan kerja sosial.
3. Dokumentasi keterlibatan aktif.
4. Laporan kerja sosial.
VV. DAYA DUKUNG
AA. Kelembagaan
KPM Masa Wabah Covid-19 dikoordinatori oleh
Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam
Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian
Agama Republik Indonesia. Secara teknis program
ini dikelola dan dilaksanakan oleh Lembaga/Pusat
Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M/
P3M) atau Pusat/unit Penelitian dan Pengabdian kepada
Masyarakat (P3M) di masing-masing PTKI. KPM ini
merupakan kebijakan yang diambil oleh Kementerian
Agama RI dalam hal ini Direktorat Pendidikan Tinggi
Keagamaan Islam dalam menghadapi masa pandemi
covid-19. Kebijakan ini tentunya diambil karena situasi
yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan KPM
regular sebagaimana mestinya. Munculnya pandemi
global yaitu virus corona atau yang disebut dengan
covid-19 memberikan dampak yang luar biasa terhadap
aktifitas kehidupan masyarakat di dunia. Indonesia salah
satu negara yang ikut menjadi dampak dari penyebaran
covid-19, sehingga menunutut perubahan dalam
melakukan aktifitas kehidupan sehari-hari di berbagai
bidang. Sistem penyebaran covid-19 yang begitu luar
biasa dahsyatnya menuntut semua elemen untuk
melakukan upaya pencegahan atau memutus mata
rantai penyebaran covid-19 yang lebih besar. Salah
satu yang dilakukan adalah sebagaimana instruksi
pemerintah untuk menerapkan social distancing dan
physical distancing. Hal ini tentunya berdampak bagi
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pelaksanaan system pembelajaran yang berubah dari
tatap maka menjadi system pembelajaran daring/
online. Pelaksanaan KPM seyogyanya juga dilaksanakan
dengan berinterakasi langsung dengan masyarakat,
karena mahasiswa diterjunkan langsung di tengahtengah masyarakat dalam melaksanakan program
KPM. Namun demikian hal ini tidaklah mungkin untuk
dilakukan untuk situasi saat ini, sehingga diperlukan
system KPM yang mengikuti pola social distancing dan
pyhsical distancing guna untuk memutus mata rantai
penyebaran covid-19. Kemajuan teknologi saat ini
memungkin untuk pelaksanaan KPM tanpa harus kontak
sosial ataupun kontak fisik dengan masyarakat, yaitu
dengan adanya berbagai platform media sosial yang
dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa untuk melakukan
edukasi, himbauan, ataupun penyampaian informasi
berjejaring.
Secara logika, mahasiswa yang sudah dibekali berbagai
keilmuan dan konsep serta teori di kampus menjadi agen
perubahan di masyarakat nantinya. Namun ternyata ketika
bermasyarakat mereka seolah menjadi menara gading yang
tinggi di angkasa dan jauh dari kehidupan masyarakatnya.
Teori, konsep dan ilmu belum mampu dibumikan dengan
maksimal sehingga kontribusinya belum terasa nyata. Maka
dari sinilah, peran mahasiswa, dosen dan kampus diharapkan
mampu “berdialog” dengan masyarakat, sehingga proses
pemberdayaan dan pendampingan bahkan pembangunan
dapat terwujud.
KPM bukan hanya sekedar kebutuhan mahasiswa untuk
menyelesaikan salah satu tugas di kampus, namun benarbenar menjadi wadah bersosial, beragama, berbudaya,
bernegara, dan berbagai sisi kehidupan dimana mahasiswa
dapat berperan langsung dan aktif dalam penanganan dan
pencegahan penyebaran wabah covid-19. Di situasi saat
ini dimana masyarakat diliputi keresahan terhadap wabah
covid-19, ditambah lagi dampak sosial dan ekonomi yang
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muncul, tentunya peran kampus sangat diharapkan dalam
upaya untuk memberikan edukasi kepada masyarakat dalam
menghadapi persoalan ini.
BB. Panitia Pelaksana
Panitia pelaksana KPM adalah panitia yang ditunjuk
oleh masing-masing PTKI melalui Surat Keputusan Rektor/
Ketua masing-masing PTKI tentang Tim Pelaksana Kuliah
Pengabdian Masyarakat Masa Wabah Covid-19.
Tugas, wewenang dan tanggung jawab Panitia Pelaksana
adalah:
1. Melakukan sosialisasi kegiatan KPM-DR dan KPM-KS;
2. Menetapkan DPL (Dosen Pendamping Lapangan) dan
tugas pokok fungsi DPL (Dosen Pendamping Lapangan);
3. Melaksanakan tahapan-tahapan kegiatan KPM-daring;
4. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan
KPM oleh mahasiswa.
5. Bertanggung jawab kepada Pimpinan PTKI tentang
pelaksanaan KPM
6. Membuat laporan akhir pelaksanaan KPM.
CC. Dosen Pembimbing Lapangan
Kegiatan KPM ini didampingi oleh Dosen Pendamping
Lapangan (DPL) yang mendapat tugas dan ditunjuk oleh
Lembaga/Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
(LP2M) atau Pusat/Unit Penelitian dan Pengabdian kepada
Masyarakat (P3M) di masing-masing PTKI.
1. Syarat DPL (Dosen Pendamping Lapangan) KPM
a. Dosen tetap PNS atau non PNS
b. Memiliki NIDN
c. Atau persyaratan lain sesuai dengan kebijakan
masing-masing kampus PTKI.
2. Hak-hak DPL (Dosen Pendamping Lapangan) KPM
a. Setiap DPL (Dosen Pendamping Lapangan) berhak
mendapatkan fasilitas dari Panitia Pelaksana KPM
sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
b. Setiap DPL (Dosen Pendamping Lapangan) berhak
#PedomanPengabdianKepadaMasyarakatIAINParepare

221

mengambil inisiatif demi keberhasilan program KPM
dengan mengambil jalur hirarki yang ada.
3. Kewajiban DPL (Dosen Pendamping Lapangan)
a. Membimbing,
mendampingi,
mengevaluasi,
dan memberikan nilai kepada mahasiswa yang
menyelenggarakan KPM;
b. Memberikan bimbingan dan motivasi kepada
peserta KPM- daring dalam proses pelaksanaan
KPM;
c. Membimbing mahasiswa dalam menyusun
program kerja selama pelaksanaan KPM yang
dilakukan baik secara daring/online maupun
luring/ofline;
d. Memonitoring pelaksanaan program kerja KPM;
e. Menampung segala persoalan yang muncul
di lokasi dan mencari
jalan; keluar serta
pemecahannya secara cepat dan tepat serta
berkoordinasi dengan panpel;
f. Melakukan evaluasi dan penilaian terhadap
setiap kegiatan peserta baik yang menyangkut
program pokok maupun program penunjang
kegiatan, kerjasama, integrasi dengan berbagai
pihak maupun dalam hal etika dan akhlak serta
menyerahkan hasil evaluasi dan penilaiannya
kepada Panpel-KPM tepat pada waktu yang telah
ditentukan;
g. Bertanggungjawab
terhadap
kelancaran
pelaksanaan KPM serta berhubungan dengan
berbagai pihak terutama yang menyangkut visi
dan misi masing-masing PTKI;
h. Bertanggungjawab terhadap problem yang
dihadapi masing-masing peserta KPM;
i. Membuat laporan secara tertulis mengenai
keseluruhan pelaksanaan kegiatan KPM kepada
Panpel-KPM;
j. Bertanggungjawab
penuh
kepada
panitia
pelaksana dalam melaksanakan tugasnya sebagai
DPL (Dosen Pendamping Lapangan).
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DD. Mahasiswa
Syarat mahasiswa peserta KPM adalah sebagai berikut:
1. Mahasiswa aktif pada PTKI yang bersangkutan;
2. Telah menyelesaikan sejumlah mata kuliah sesuai dengan
ketentuan dan aturan PTKI masing-masing;
3. Lancar dan fasih membaca Al-Qur’an;
4. Sehat jasmani (dibuktikan dengan surat keterangan sehat
dari dokter);
5. Memiliki komitmen kebangsaan, kemampuan keislaman,
kemampuan sosial dan pemahaman moderasi beragama
yang baik.
EE. Pembiayaan
Pembiayaan program dan kegiatan KPM- daring berasal
dari:
1. Anggaran Pemerintah;
2. Pemerintah Daerah;
3. Sumbangan masyarakat dan lembaga donor yang tidak
mengikat;
4. Perusahaan;
5. Hasil kerjasama dengan berbagai pihak;
6. Usaha-usaha lain yang sah menurut Undang-undang.
Pengelolaan anggaran dilakukan secara transparan,
akuntabel dan efisien. Pemanfaatannya adalah untuk kegiatan
pengabdian kepada masyarakat berupa kegiatan KPM yaitu
KPM-DR dan KPM-KS. Selanjutnya, kegiatan KPM-DR dan
KPM-KS yang didanai oleh PTKI, dan pihak lain, dilaporkan
secara tertulis, transparan, dan layak audit sesuai dengan
peraturan yang berlaku.
VVI. LAPORAN, UJIAN, DAN PENILAIAN
AA. Laporan Kuliah Pengabdian Masyarakat
Setiap kelompok atau individu diwajibkan membuat
Laporan KPM sebagai bentuk pertanggungjawaban atas apa
yang sudah dilaksanakan sesuai dengan jenis kegiatan.
1. KPM-DR, terdiri dari:
a. Laporan akademik yang memuat tentang perencanaan,
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pelaksanaan, evaluasi dan tindak lanjut KPM-DR;
b. Log Book kegiatan selama pelaksanaan KPM-DR;
c. Artikel Jurnal Kelompok;
d. Foto-foto, poster, video, artikel, opini, dan lainnya yang
telah di unggah di media sosial seperti, whatsApp,
instagram, twitter, facebook, youtube, dll; dan
e. Karya tulis berupa buku, tutorial pembelajaran, dan
karya lainnya yang sesuai dengan bidang keilmuan
mahasiswa dan problematika selama pandemic
berlangsung (berbasis bidang keilmuan), dilampiri
dengan bukti cek plagiasi maksimal 25%.
Catatan: poin d) dan e), dipilih salah satu sesuai
dengan program kegiatan KPM-DR setiap kelompok.
22. KPM-KS, terdiri dari:
a. Laporan akademik yang memuat tentang perencanaan,
pelaksanaan, evaluasi dan tindak lanjut KPM-KS;
b. Log Book kegiatan selama pelaksanaan KPM-KS;
c. Artikel Jurnal Kelompok; dan
d. Dokumentasi kegiatan, dan informasi link video
kegiatan
BB. Penilaian KPM-DR/KS
1. Yang dimaksud dengan penilaian adalah penilaian dan
evaluasi yang ditujukan kepada mahasiswa peserta KPM
dalam melaksanakan tugasnya.
2. Tujuan penilaian adalah untuk memberikan angka prestasi
terhadap aspek-aspek yang dinilai sehubungan dengan
status KPM dalam kurikulum setiap PTKIN yang bersifat
intrakurikuler.
3. Penilaian diberikan sejak peserta KPM- daring mengikuti
pembekalan KPM, selama pelaksanaan/berada di lokasi.
4. Aspek-aspek penilaian meliputi:
aa. Komponen nilai untuk KPM-DR Berbasis Media Sosial
yaitu:
1). Content program (Foto-foto, poster, video, artikel,
opini, dll)
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2). Jumlah Like, Share, atau Subscribe di media sosial.
3). Log Book (catatan harian).
4). Laporan akademik KPM-DR.
Adapun contoh komponen, bobot, dan skor
nilai mahasiswa KPM-DR Berbasis Media Sosial
sebagaimana Tabel 6.1
Tabel 6.1
Contoh Komponen, Bobot, dan Skor Nilai Mahasiswa
KPM-DR Berbasis Media Sosial
No
1

2

Komponen

Bobot Skor

Content Program (Fotofoto, Poster, Video,
Artikel, Opini, dll)
Jumlah Like, Share,
atau Subscribe di Media
Sosial.

Total
Skor

3

2

3

Log Book

2

4

Laporan Akademik KPMDR

3

Nilai Mahasiswa (Jumlah Total Skor)

Rentang Skor 0-10
bb. Komponen nilai untuk KPM-DR Berbasis bidang
keilmuan yaitu:
1). Content buku/inovasi produk
2). Log Book (catatan harian).
3). Laporan akademik KPM-DR.
Adapun contoh komponen, bobot, dan skor nilai
mahasiswa KPM- DR/KS Berbasis bidang keilmuan
sebagaimana Tabel 6.2
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Tabel 6.2
Contoh Komponen, bobot, dan skor nilai mahasiswa
KPM-DR/ KS Berbasis bidang keilmuan
No

Komponen

Bobot Skor

1

Content buku/ inovasi
produk

5

2

Log Book

2

3

Laporan akademik KPMDR

3

Total
Skor

Nilai Mahasiswa (Jumlah Total Skor)

Rentang Skor 0-10
Komponen nilai untuk KPM Kerja Sosial (KPM-KS)
yaitu:
1). Inovasi program
2). Penilaian oleh masyarakat pengguna
3). Log Book (catatan harian).
4). Laporan akademik KPM-DR.
Adapun contoh komponen, bobot, dan skor nilai
mahasiswa KPM Kerja Sosial (KPM-KS) sebagaimana
Tabel 6.3
Tabel 6.3
Contoh Komponen, bobot, dan skor nilai mahasiswa
KPM Kerja Sosial (KPM-KS)
No
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Komponen

Bobot

1

Inovasi program

3

2

Penilaian oleh
masyarakat pengguna

2

Skor

Total
Skor
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No

Komponen

Bobot

3

Log Book

2

4

Laporan akademik
KPM-DR

3

Skor

Total
Skor

Nilai Mahasiswa (Jumlah Total Skor)

Rentang Skor 0-10
Catatan:
• Indikator komponen dapat dikembang oleh
masing-masing PTKIN
• Nilai yang diperoleh dari perhitungan tersebut,
dikonversi ke dalam tabel berikut ini.
Tabel 6.4.
Konversi Nilai Akhir
No.
01
02
03
04
05

ANGKA
NILAI
BESAR
KECIL
80-100
4 (3.5-4.0)
70-79.9 3 (3.0-3.49)
60-60.9
2 (2.0-2.9)
50-50.9
1 (1.0-1.9)
< 50

HURUF

KET.

A
B
C
D

LULUS
LULUS
LULUS
LULUS
TIDAK
LULUS

0 (0-0.9)

E

1. Standar Kelulusan
Standar nilai mahasiswa yang dinyatakan lulus
dan berhasil dalam kegiatan mata kuliah KPM-DR/
KS adalah apabila ia telah memperoleh nilai akhir
minimal C Jika nilai minimal C tersebut, belum
terpenuhi maka mahasiswa diperkenankan untuk
mengulang.
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Catatan: konversi nilai dan standar kelulusan
dapat ditentukan oleh masing-masing PTKIN
22. Penilai Program KPM-DR/KS
a. Dosen Pembimbing Lapangan (DPL)
b. Panitia Pelaksana KPM setiap PTKI.
Hal-hal yang belum tertuang pada bagian ini, akan dijelaskan
selanjutnya melalui mekanisme yang ditetapkan oleh LP2M.
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