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Pengertian dan Prinsip 

Pemberdayaan Masyarakat 



A p a  

i t u P e m b e r d a y a a n  

M a s y a r a k a t  ? 



Empowerment yang dalam bahasa Indonesia berarti 

“pemberdayaan”, adalah sebuah konsep yang lahir sebagai 

bagian dari perkembangan alam pikiran masyarakat 

kebudayaan Barat, utamanya Eropa.  



Memahami konsep empowerment secara tepat harus memahami 

latar belakang kontekstual yang melahirkannya. Konsep 

empowerment mulai nampak sekitar dekade 70-an dan terus 

berkembang hingga 1990-an.  

(Pranarka & Vidhyandika,1996). 



Pranarka & Vidhyandika (1996) menjelaskan bahwa 

”proses pemberdayaan mengandung dua kecenderungan: 



proses pemberdayaan yang menekankan pada proses 

memberikan atau mengalihkan sebagian kekuatan, kekuasaan 

atau kemampuan kepada masyarakat agar individu lebih 

berdaya. Kecenderungan pertama tersebut dapat disebut 

sebagai kecenderungan primer dari makna pemberdayaan. 

1 



(kecenderungan sekunder) menekankan pada proses 

menstimulasi, mendorong atau memotivasi individu 

agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk 

menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui 

proses dialog”. 
2 



Sumardjo (1999) menyebutkan ciri-ciri warga masyarakat berdaya 

yaitu:  

1. mampu memahami diri dan potensinya, mampu 

merencanakan (mengantisipasi kondisi perubahan ke 

depan), 

2. mampu mengarahkan dirinya sendiri, 

3. memiliki kekuatan untuk berunding, 

4. memiliki bargaining power yang memadai dalam melakukan 

kerjasama yang saling menguntungkan, dan  

5. bertanggungjawab atas tindakannya. 



Pada prinsipnya, pemberdayaan masyarakat ialah 

upaya atau proses untuk menumbuhkan kesadaran, 

kemauan, dan kemampuan masyarakat dalam 

mengenali, mengatasi, memelihara, melindungi, dan 

meningkatkan kesejahteraan mereka sendiri 

(Notoatmodjo, 2007). 



      perlu diperhatikan prinsip dari pemberdayaan 

masyarakat   

      berikut ini: Menumbuh-kembangkan potensi 

masyarakat. 

     Mengembangkan gotong-royong masyarakat Menggali 

kontribusi masyarakat dalam pembangunan kesehatan. 

 ….. 



… 

 Bekerja untuk dan bersama masyarakat 

 KIE Berbasis masyarakat (sebanyak mungkin 

menggunakan dan memanfaatkan potensi lokal) 

 Menjalin kemitraan, dengan LSM dan ormas 

lain. 

 Desentralisasi. 



Berdasarkan paparan tersebut diatas, tampak bahwa secara 

bertahap pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk: 

•Menumbuhkan kesadaran, pengetahuan, dan 

pemahaman akan kesehatan individu, kelompok, 

dan masyarakat. 

•Menimbulkan kemauan yang merupakan 

kecenderungan untuk melakukan suatu tindakan atau 

sikap untuk meningkatkan kesehatan mereka. 

•Menimbulkan kemampuan masyarakat untuk 

mendukung terwujudnya tindakan atau perilaku sehat. 



kategori umum mengenai kemandirian masyarakat di 

bidang kesehatan sudah bisa ditetapkan yaitu: 



Mereka mampu mengenali masalah kesehatan dan 

faktor-faktor yang mempengaruhi masalah kesehatan 

terutama di lingkungan tempat tinggal mereka sendiri. 1 



Mereka mampu mengatasi masalah kesehatan secara 

mandiri dengan menggali potensi-potensi masyarakat 

setempat. 2 



Mampu memelihara dan melindungi diri mereka dari 

berbagai ancaman kesehatan dengan melakukan 

tindakan pencegahan. 3 



Mampu meningkatkan kesehatan secara dinamis dan 

terus-menerus melalui berbagai macam kegiatan 

seperti kelompok kebugaran, olahraga, konsultasi dan 

sebagainya. 
4 



Berdasarkan pandangan tersebut, maka secara garis besar 

bagan dari upaya untuk pemberdayaan masyarakat memang 

tergantung dari beberapa faktor yang terkait seperti gambar 

di bawah ini. 

SASARAN
TAHU

(KNOWLEDGE)

MAU
(ATTITUDE)

MAMPU

LAKSANA
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INFO:

-BHW SUATU

MASALAH KES= 

MASALAH BAGI YBS

-PENGETAHUAN
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INFO: 
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KES YBS

DPT DICEGAH
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TTG BGMN

MENGATASI/

MENCEGAH

MASALAH KES

TSB (SECARA

LEBIH DETIL)

PERA-

TURAN

PER-UU-AN

YANKES

YG MEMA-

DAI &

GRATIS

DUKUNGAN SARANA

SARANA

/SUMBER

DAYA

LAIN

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT



Masyarakat memang perlu mengetahui mengenai masalah 

kesehatan dalam lingkungannya, maupun mengenai 

masalah yang umum terjadi dalam lingkungan tempat 

tinggalnya.  



Untuk mencapai tujuan pemberdayaan secara menyeluruh, 

perlu adanya dukungan sarana dari pemerintahan maupun 

instansi yang terkait.  



Aspek Pemberdayaan 

Masyarakat 



Ditinjau dari lingkup dan obyek pemberdayaan 

mencakup beberapa aspek yaitu : 

1.Peningkatan kepemilikan aset (sumberdaya fisik dan 

finansial) serta kemampuan (secara individu & 

kelompok) untuk memanfaatkan aset tersebut demi 

untuk perbaikan kehidupan mereka. 

 … 



 … 

2. Hubungan antar individu dan kelompok, kaitannya 

dengan kepemilikan aset dan pemanfaatannya. 

3. Pemberdayaan dan reformasi kelembagaan. 

4. Pengembangan jejaring dan kemitraan – kerja , 

baik di tingkat lokal, regional, maupun global 



Unsur-unsur  pemberdayaan 

masyarakat 



Untuk merealisasikan pemberdayaan masayarakat 

tersebut, perlu memperhatikan 4 unsur-unsur pokok 

berikut ini :Aksesibilitas informasi, karena informasi 

merupakan kekuasaan baru kaitannya dengan : 

peluang, layanan, penegakan hukum, efektifitas 

negoisasi dan akuntabilitas.… 



 Keterlibatan atau partisipasi, yang menyangkut 

siapa yang dilibatkan dan bagaimana mereka 

terlibat dalam kesluruhan proses pembangunan 



 … 

• Akuntabilitas, kaitannya dengan 

pertanggujngjawaban publik atas segala kegiatan 

yang dilakukan dengan mengatas-namakan rakyat. 

• Kapasitas organisasi lokal, kaitannya dengan 

kemampuan bekerjasama, mengorganisir warga 

masuyarakat, serta mobilisasi sumberdaya untuk 

memecahkan masalah-masalah yang mereka hadapi 



Peran Petugas Kesehatan 

Dalam Pemberdayaan 

Masyarakat 



Peran petugas kesehatan dalam proses untuk 

pemberdayaan masyarakat adalah sebagai 

berikut: 



Memfasilitasi masyarakat melalui kegiatan-kegiatan 

maupun program-program pemberdayaan masyarakat 

meliputi pertemuan dan pengorganisasian masyarakat. 1 



Memberikan motivasi kepada masyarakat untuk 

bekerja sama dalam melaksanakan kegiatan 

pemberdayaan agar masyarakat mau berkontribusi 

terhadap program tersebut. 
2 



Mengalihkan pengetahuan, keterampilan, dan teknologi 

kepada masyarakat dengan melakukan pelatihan-

pelatihan yang bersifat vokasional. 3 



Ciri Pemberdayaan Masyarakat 



Community leader: petugas kesehatan melakukan 

pendekatan kepada tokoh masyarakat atau pemimpin 

terlebih dahulu. Misalnya Camat, lurah, kepala adat, 

ustad, dan sebagainya. 1 



Community organization: organisasi seperti PKK, 

karang taruna, majlis taklim, dan lainnnya merupakan 

potensi yang dapat dijadikan mitra kerja dalam upaya 

pemberdayaan masyarakat. 
2 



Community Fund: Dana sehat atau Jaminan 

Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM) yang 

dikembangkan dengan prinsip gotong royong sebagai 

salah satu prinsip pemberdayaan masyarakat. 
3 



Community material : setiap daerah memiliki potensi 

tersendiri yang dapat digunakan untuk memfasilitasi 

pelayanan kesehatan. Misalnya, desa dekat kali 

penghasil pasir memiliki potensi untuk melakukan 

pengerasan jalan untuk memudahkan akses ke 

puskesmas. 

4 



Community knowledge: pemberdayaan bertujuan 

meningkatkan pengetahuan masyarakat dengan 

berbagai penyuluhan kesehatan yang menggunakan 

pendekatan community based health education. 
5 



Community technology: teknologi sederhana di 

komunitas dapat digunakan untuk pengembangan 

program kesehatan misalnya penyaringan air dengan 

pasir atau arang. 
6 



Community Decision Making : Pengambilan keputusan 

oleh masyarakat melalui proses menemukan masalah, 

merencanakan dan melakukan pemecahannya. 7 



Berdasarkan ciri-ciri dari pemberdayaan masyarakat 

tersebut, kita perlu mengajukan beberapa 

pertanyaan antara lain: 



siapakah masyarakat yang menjadi 

konteks program? 1 



berkaitan dengan faktor-faktor apa saja 

yang sekiranya dapat mempengaruhi 

pemberdayaan masyarakat? 
2 



apakah pemberdayaan masyarakat ini 

merupakan proses atau merupakan 

outcome? 
3 



PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

UPAYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ATAU PENGEMBANGAN 
PERAN-AKTIF MASYARAKAT MELALUI PROSES PEMBELAJARAN
YG TERORGANISASI DG BAIK (COMMUNITY ORGANIZATION) 

MENGIDENTIFIKASI

MASALAH 

& PENYEBABNYA

MERUMUSKAN

ALTERNATIF2

PEMECAHAN

MENETAPKAN

& MELAKSANAKAN

PEMECAHAN

MEMANTAU &

EVALUASI UTK

SUSTAINABILITY

PROSES

PEMBE-

LAJARAN

FASILITASI

/PENDAMPINGAN
FASILITASI

/PENDAMPINGAN

FASILITASI

/PENDAMPINGAN

FASILITASI

/PENDAMPINGAN



Indikator Hasil Pemberdayaan 

Masyarakat 



Input, meliputi :  SDM (pemimpin, toma, toga, kader), 

jumlah dana yang digunakan, bahan-bahan, dan alat-

alat yang mendukung kegiatan pemberdayaan 

masyarakat. 
1 



Proses, meliputi : jenis dan jumlah KIE/ penyuluhan 

yang dilaksanakan, frekuensi pelatihan yang 

dilaksanakan, jumlah tokoh masyarakat yang terlibat, 

adanya siklus pengambilan keputusan di masyarakat 

dan pertemuan-pertemuan yang dilaksanakan. 
2 



Output, meliputi : jumlah dan jenis usaha kesehatan 

yang bersumber daya masyarakat, jumlah masyarakat 

yang telah meningkatkan pengetahuan dan perilakunya 

tentang kesehatan, jumlah anggota keluarga yang 

memiliki usaha meningkatkan pendapatan keluarga, 

dan meningkatnya fasilitas umum di masyarakat. 

3 



Outcome dari pemberdayaan masyarakat mempunyai 

kontribusi dalam menurunkan angka kesakitan, angka 

kematian, dan angka kelahiran serta meningkatkan 

status gizi masyarakat. 4 



Selamat, Saudara telah selesai mempelajari kegiatan belajar 3 
Modul Strategi Penerapan Promosi Kesehatan pada klien di Tatanan 

Klinik dan Komunitas 
. Apakah Saudara telah mengerti dan memahami materi yang telah 

dipelajari? 
Jika sudah maka Saudara dapat melanjutkan Belajar Ke Kegiatan 

Belajar Selanjutnya 
Namun jika belum, pelajarilah kembali pada materi yang menurut 

Saudara belum Saudara kuasai 
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