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ABSTRACT
This article aims to explain the concept of community-based education as an al-
ternative model of empowerment that can be developed on diamond mining
community in Cempaka District, Banjarbaru, South Kalimantan. The concept of
community-based education that will be presented is expected to provide an
overview of the conceptual strategy of empowerment refers to the condition of
the diamond miners community. This article based on field research with quali-
tative approach. Data were collected through literature study, observation, and
interviews with diamond miners in Pumpung Village, Cempaka District, Ban-
jarbaru. Data anaylised with qualitative method. Conclusions of this article: to
change the paradigm of diamond mining community to gradually abandon their
respective work toward a more productive work requires a unique empowerment
strategy. Community-based education model with an approach that combines
local cultural values and local potential offered as an alternative strategy of
empowerment that can be applied to the diamond mining community.
Keywords: Empowerment, Community Based Education, Social Capital, Dia-

mond Miners

LATAR BELAKANG

Ekonomi kelembagaan sebagai
salah satu paradigma baru dalam
ilmu ekonomi memandang kelem-
bagaan sebagai faktor yang memiliki
peran penting dalam penciptaan
perekonomian yang lebih efisien di
masyarakat. Veblen dalam Pujiati
(2011) mengungkapkan salah satu
pandangannya bahwa perkembangan
ekonomi selalu dikondisikan baik
secara langsung atau tidak langsung
oleh keadaan sosial dan kelembagaan
yang melingkupinya. Teori kelem-
bagaan yang dikemukakan oleh
Samuels dalam Prasad (2003)
mengungkapkan bahwa nilai-nilai
yang terkandung dalam struktur dan
perilaku sosial yang melembaga pada

kelompok tertenu merupakan aspek
yang perlu menjadi perhatian di
samping faktor harga.

Saptana, dkk (2003)
mengungkapkan dalam kehidupan
masyarakat pedesaan, terdapat tiga
lembaga yang menjadi pilar pe-
nopangnya, yaitu kelembagaan
komunitas lokal (communal institu-
tions), kelembagaan pasar (private
sector), dan kelembagaan sistem
politik atau sistem pengambilan
keputusan di tingkat publik (public
sector). Ketiga bentuk kelembagaan
ini merupakan satu kesatuan yang
sinergi dan menjadi fondasi dalam
membangun kekuatan ekonomi di
tingkat pedesaan. Dalam perspektif
Local Economic Development (LED)
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yang dikemukakan oleh ILO (2006),
pemberdayaan komunitas lokal men-
jadi faktor penting dalam pem-
bangunan masyarakat di tingkat lokal
itu sendiri.

Kelembagaan komunitas lokal
pada dasarnya dapat memberikan
efek positif dan negatif dalam pem-
bangunan kehidupan Dasgupta
(2003) mengemukakan jaringan in-
formal yang terbentuk pada skala
komunitas lokal memiliki peran
penting sekaligus bisa menjadi an-
caman pada berbagai aspek ke-
hidupan masyarakat d tingkat lokal.
Humaedi (2011) menunjukkan bah-
wa lembaga tradisi sebagai bentuk
komunitas lokal di satu sisi mampu
menjaga eksistensi kehidupan
masyarakat tetapi pada sisi lain dapat
menjadi faktor pendorong terjadinya
kemiskinan.

Deolalikar (2002) dalam Yus-
tika (2010) mengemukakan hub-
ungan kelembagaan dan kebijakan
dalam upaya pengurangan kemiski-
nan dalam bagan berikut:

Sumber: Deolalikar (2002) dalam
Yustika (2010)

Bagan 1. Hubungan antara
Kelembagaan, Pertumbuhan

Ekonomi, dan Pengurangan Kem-
iskinan

Dari bagan tersebut terlihat
bahwa ketika kelembagaan ekonomi
yang disandingkan dengan berbagai
kebijakan yang dibuat oleh

pemerintah dapat terorganisir dengan
baik, akan terjadi pertumbuhan
ekonomi dan distribusi pendapatan
yang lebih adil bagi masyarakat.
Efek lanjutan dari pertumbuhan
ekonomi dan distribusi pendapatan
yang lebih adil tersebut akan
menghasilkan pertumbuhan ekonomi
yang juga memihak kepada keluarga
miskin sehingga masalah kemiskinan
yang terjadi di masyarakat dapat
dikurangi secara berangsur-angsur.

Pengkajian tentang bentuk dan
pola kelembagaan pada komunitas
lokal akan berperan dalam upaya
penguatan dan pengembangan
perannya untuk peningkatan ke-
hidupan masyarakat lokal. Tidak
dapat dipungkiri bahwa eksistensi
komunitas lokal dalam kegiatan
ekonomi selalu memiliki sisi positif
dan negatif terhadap kehidupan.
Pengenalan dari berbagai sisi akan
memberikan gambaran riil yang
dapat menjadi bahan masukan dalam
pengambilan kebijakan ke arah pen-
guatan peran komunitas lokal terse-
but dalam pembangunan ekonomi
masyarakat.

Salah satu bentuk eksistensi
komunitas lokal dalam kegiatan lokal
yang sampai sekarang masih ber-
tahan adalah penambangan intan
rakyat di Kecamatan Cempaka Kota
Banjarbaru Kalimantan Selatan.
Penambangan intan rakyat tersebut
telah berlangsung sejak lama dan
hingga sekarang masih bertahan. Da-
lam berbagai aspek kegiatan penam-
bangan ini ternyata lebih banyak
memberikan dampak negatif dalam
berbagai aspek. Hasil kajian As’ad
(2005) menunjukkan bahwa kegiatan
penambangan memberikan dampak
negatif terhadap keberlanjutan ling-
kungan hidup di sekitar wilayah
penambangan baik dari aspek fisik,
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kimia, maupun biologi. Menurut pe-
nuturan Lurah Sungai Tiung Keca-
matan Cempaka yang dipaparkan
oleh Azkia (2012) keberadaan tam-
bang intan rakyat ini tidak mampu
menyejahterakan para pendulang
yang berasal dari masyarakat setem-
pat bahkan hanya mengakibatkan
dampak kerusakan lingkungan secara
terus menerus.

Dalam konteks kemiskinan,
keberadaan penambangan intan
rakyat di Daerah Cempaka ternyata
tidak mampu mengangkat derajat
ekonomi masyarakat setempat. Data
BPMPKB Kota Banjarbaru Tahun
2011 sebagaimana tertuang dalam
Buku Putih Sanitasi Kota Banjarbaru
(2012) memaparkan secara statistik
sebaran penduduk miskin di Keca-
matan Cempaka berada pada pering-
kat kedua dari lima kecamatan yang
ada yakni sebanyak 993 Kepala
Keluarga atau sebesar 21,40% dari
total Keluarga miskin di Kota Ban-
jarbaru. Gambaran tersebut dapat
dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1

Jumlah Penduduk Miskin
Perkecamatan Di Kota Banjarba-

ru Tahun 2011

Sumber :
Buku Putih Sanitasi Kota Banjarbaru
(2012)

Temuan Azkia (2012) menya-
takan bahwa masyarakat setempat
yang memilih menjadi pendulang
intan pada dasarnya didasari oleh
motif kesejahteraan yakni pemenu-

han kebutuhan hidup dan pening-
katan taraf perekonomian ke arah
yang lebih baik. Para pendulang
merupakan aktor yang berperan aktif
untuk memilih pekerjaan ini
dibandingkan pekerjaan lain yang
menurut mereka tidak mampu mem-
berikan “kejutan” berlipat gandanya
penghasilan ketika mereka mem-
peroleh intan yang besar dan bernilai
tinggi. Meskipun demikian, ada
aspek yang belum tersentuh dari
temuan tersebut yakni faktor-faktor
lain di luar motif ekonomi pribadi.
Mengingat keberadaan pendulang
sebagai pekerjaan yang melibatkan
banyak orang, perlu ditelusuri peran
komunitas setempat yang membuat
mereka tetap bertahan untuk bekerja
sebagai penambang. Eksistensi
komunitas lokal penambang intan di
Kecamatan Cempaka merupakan
komunitas yang telah melembaga
secara turun temurun dan masih terus
bertahan hingga sekarang. Tentunya
ada nilai-nilai yang melekat dalam
komunitas tersebut hingga tetap ber-
tahan di tengah pro kontra
keberadaan mereka di wilayah terse-
but.

Hal menarik yang perlu
ditelusuri adalah perlunya upaya un-
tuk mentransformasi paradigma dan
perilaku masyarakat penambang da-
lam konteks pemanfaatan lingkungan
secara berkelanjutan untuk kese-
jahteraan hidup. Temuan As’ad
(2005) mengindikasikan minimnya
pengetahuan masyarakat penambang
intan tentang pengetahuan ling-
kungan hidup dan ketidak mampuan
mereka untuk memanfaatkan ling-
kungan sekitar walaupun mereka
memiliki persepsi yang baik untuk
memelihara lingkungan. Dalam
konteks ini, upaya untuk mem-
berdayakan mereka melalui pemben-
tukan pola pikir, kemandirian, dan
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kreativitas untuk mengolah alam
sekitar selain menjadi penambang
perlu dikaji lebih lanjut agar dapat
dirumuskan pula secara sistematis
kebijakan yang dapat diaplikasikan
terkait pemberdayaan masyarakat
penambang tersebut. Salah satu
strategi pemberdayaan alternatif
yang dapat dikembangkan sebagai
solusi adalah implementasi program
pendidikan berbasis komunitas.

Artikel ini bertujuan untuk
menguraikan konsep pendidikan ber-
basis komunitas sebagai alternatif
model pemberdayaan yang dapat
dikembangkan pada komunitas
penambang intan di Kecamatan
Cempaka, Kota Banjarbaru Kaliman-
tan Selatan. Konsep pendidikan ber-
basis komunitas yang akan dipapar-
kan diharapkan dapat memberikan
gambaran mengenai strategi konsep-
tual pemberdayaan mengacu pada
kondisi komunitas masyarakat khu-
susnya penambang intan di Kecama-
tan Cempaka.

METODE

Artikel ini disusun berdasarkan
hasil penelitian dengan
menggunakan pendekatan kualitatif
dan telaah dokumen. Data dikumpul-
kan melalui studi literatur, observasi,
dan wawancara langsung dengan
sejumlah penambang intan di Desa
Pumpung, Kecamatan Cempaka Ko-
ta Banjarbaru. Analisis data
menggunakan analisis deskriptif
kualitatif.

PEMBAHASAN

Pendidikan Berbasis Komunitas,
Sebuah Alternatif Model Pem-
berdayaan

Merubah paradigma masyara-
kat tentunya bukanlah perkara yang
ringan. Dalam konteks masyarakat
sebagai sebuah komunitas yang
memiliki kekhasan tersendiri, dalam
hal ini komunitas penambang intan;
salah satu pendekatan pemberdayaan
yang dapadt dikembangkan yakni
pendidikan berbasis komunitas. Pen-
didikan berbasis komunitas (commu-
nity-based education) merupakan
mekanisme yang memberikan pelu-
ang bagi setiap orang untuk mem-
perkaya ilmu pengetahuan dan
teknologi melalui pembelajaran se-
umur hidup. Kemunculan paradigma
pendidikan berbasis komunitas
dipicu oleh arus besar modernisasi
yang menghendaki terciptanya dem-
okratisasi dalam segala dimensi ke-
hidupan manusia, termasuk di bidang
pendidikan. Mau tak mau pendidikan
harus dikelola secara desentralisasi
dengan memberikan tempat seluas-
luasnya bagi partisipasi masyarakat.
(Sudjana, 2000) Sebagai im-
plikasinya, pendidikan menjadi
usaha kolaboratif yang melibatkan
partisipasi masyarakat di dalamnva.
Partisipasi pada konteks ini berupa
kerja sama antara warga dengan
pemerintah dalam merencanakan,
melaksanakan, menjaga dan
mengembangkan aktivitas pendidi-
kaan. Sebagai sebuah kerja sama,
maka masyarakat diasumsi mempu-
nyai aspirasi yang harus diakomodasi
dalam perencanaan dan pelaksanaan
suatu program pendidikan. (Effendi,
2008)

Pendidikan berbasis komunitas
merupakan perwujudan demo-
kratisasi pendidikan melalui perlua-
san pelayanan pendidikan untuk
kepentingan masyarakat. Pendidikan
berbasis komunitas menjadi sebuah
gerakan penyadaran masyarakat un-
tuk terus belajar sepanjang hayat da-
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lam mengisi tantangan kehidupan
yang berubah-ubah. Secara konsep-
tual, pendidikan berbasis komunitas
adalah model penyelenggaraan pen-
didikan yang bertumpu pada prinsip
“dari masyarakat, oleh masyarakat
dan untuk masyarakat”. Pendidikan
”dari masyarakat” artinya pendidik
memberikan jawaban atas kebutuhan
masyarakat. Pendidikan ”oleh
masyarakat” artinya masyarakat
ditempatkan sebagai subyek/pelaku
pendidikan, bukan objek pendidikan.
Pada konteks ini, masyarakat dituntut
peran dan partisipasi aktifnya dalam
setiap program pendidikan, terutama
pada saat pelaksanaanya. Adapun
pengertian pendidikan ”untuk
masyarakat” artinya masyarakat dii-
kutsertakan dalam semua program
yang dirancang untuk menjawab
kebutuhan mereka. Secara singkat
dikatakan, masyarakat perlu
diberdayakan, diberi peluang dan
kebebasan untuk mendesain, me-
rencanakan, membiayai, mengelola
dan menilai sendiri apa yang diper-
lukan secara spesifik di dalam, untuk
dan oleh masyarakat sendiri. (Si-
hombing, 1999).

Di dalam Undang-undang No
20/2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional pasal 1 ayat 16, arti dari
pendidikan berbasis masyarakat ada-
lah penyelenggaraan pendidikan ber-
dasarkan kekhasan agama, sosial,
budaya, aspirasi, dan potensi
masyarakat sebagai perwujudan pen-
didikan dari, oleh, dan untuk
masyarakat. Dengan demikian nam-
pak bahwa pendidikan berbasis
komunitas pada dasarnya merupakan
suatu pendidikan yang memberikan
kemandirian dan kebebasan pada
masyarakat untuk menentukan bi-
dang pendidikan yang sesuai dengan
keinginan masyarakat itu sendiri.

Sementara itu di lingkungan
akademik para ahli juga memberikan
batasan pendidikan berbasis komuni-
tas. Galbraith (1992) dalam Sudjana
(2000) menjelaskan bah-
wa:”community-based education
could be defined as an educational
process by which individuals (in this
case adults) become more competent
in their skills, attitudes, and concepts
in an effort to live in and gain more
control over local aspects of their
communities through democratic
participation.” (pendidikan berbasis
komunitas dapat diartikan sebagai
proses pendidikan di mana individu-
individu atau orang dewasa menjadi
lebih berkompeten dalam ketrampi-
lan, sikap, dan konsep mereka dalam
upaya untuk hidup dan mengontrol
aspek-aspek lokal dari masyara-
katnya melalui partisipasi demokra-
tis)

Pendapat lebih luas tentang
pendidikan berbasis komunitas
dikemukakan oleh Smith (2008) ada-
lah sebagai berikut:”community-
based education defined as a process
designed to enrich the lives of indi-
viduals and groups by engaging with
people living within a geographical
area, or sharing a common interest,
to develop voluntar-ily a range of
learning, action, and reflection op-
portunities, determined by their per-
sonal, social, econornic and political
need.”(pendidikan berbasis komuni-
tas adalah sebuah proses yang
didesain untuk memperkaya ke-
hidupan individual dan kelompok
dengan mengikutsertakan orang-
orang dalam wilayah geografi, atau
berbagi mengenai kepentingan
umum, untuk mengembangkan
dengan sukarela tempat pembelaja-
ran, tindakan, dan kesempatan re-
fleksi yang ditentukan oleh pribadi,
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sosial, ekonomi, dan kebutuhan poli-
tik mereka)

Dengan demikian, pendekatan
pendidikan berbasis komunitas ada-
lah salah satu pendekatan yang
menganggap masyarakat sebagai
agen sekaligus tujuan, melihat pen-
didikan sebagai proses dan
menganggap masyarakat sebagai
fasilitator yang dapat menyebabkan
perubahan menjadi lebih baik. Dari
sini dapat ditarik pemahaman bahwa
pendidikan dianggap berbasis
komunitas jika tanggung jawab
perencanaan hingga pelaksanaan be-
rada di tangan masyarakat. Pendidi-
kan berbasis komunitas bekerja atas
asumsi bahwa setiap masyarakat
secara fitrah telah dibekali potensi
untuk mengatasi masalahnya sendiri.
Baik masyarakat kota ataupun desa,
mereka telah memiliki potensi untuk
mengatasi masalah mereka sendiri
berdasarkan sumber daya yang
mereka miliki serta dengan memobi-
lisasi aksi bersama untuk memeca-
hkan masalah yang mereka hadapi.

Dalam UU Sistem Pendidikan
Nasional No. 20/2003 di dalam pasal
55 tentang Pendidikan Berbasis
Masyarakat/Komunitas disebutkan
sebagai berikut :
a. Masyarakat berhak menyeleng-

garakan pendidikan berbasis
komunitas pada pendidikan for-
mal dan nonformal sesuai dengan
kekhasan agama, lingkungan so-
sial, dan budaya untuk kepent-
ingan masyarakat.

b. Penyelenggara pendidikan ber-
basis komunitas mengembangkan
dan melaksanakan kurikulum dan
evaluasi pendidikan, serta mana-
jemen dan pendanaannya sesuai
dengan standar nasional pendidi-
kan.

c. Dana penyelenggaraan pendidi-

kan berbasis komunitas dapat
bersumber-dari penyelenggara,
masyarakat, pemerintah,
pemerintah daerah dan/atau sum-
ber lain yang tidak bertentangan
dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

d. Lembaga pendidikan berbasis
komunitas dapat memperoleh
bantuan teknis, subsidi dana, dan
sumber daya lain secara adil dan
merata dari pemerintah dan/atau
pemerintah daerah.

e. Ketentuan mengenai peran serta
masyarakat sebagaimana dimak-
sud pada ayat (1), ayat (2), ayat
(3), dan ayat (4) diatur lebih
lanjut dengan peraturan
pemerintah.

Dari kutipan tersebut nampak
bahwa pendidikan berbasis komuni-
tas dapat diselenggarakan dalam
jalur formal maupun nonformal, serta
dasar dari pendidikan berbasis
masyarakat adalah kebutuhan dan
kondisi masyarakat, serta masyarakat
diberi kewenangan yang luas untuk
mengelolanya. Karena itu dalam
proses penyelenggaraannya perlu
memperhatikan tujuan yang sesuai
dengan kepentingan masyarakat
setempat.

Dalam hubungan ini, pendidi-
kan nonformal berbasis komunitas
adalah pendidikan nonformal yang
diselenggarakan oleh warga
masyarakat yang memerlukan
layanan pendidikan dan berfungsi
sebagai pengganti, penambah
dan/pelengkap pendidikan formal
dalam rangka mendukung pendidi-
kan sepanjang hayat. Pendidikan
nonformal berfungsi mengem-
bangkan potensi peserta didik
dengan penekanan pengetahuan dan
keterampilan fungsional. Pendidikan
nonformal meliputi pendidikan ke-
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cakapan hidup, pendidikan anak usia
dini, pendidikan kepemudaan, pen-
didikan pemberdayaan perempuan,
pendidikan keaksaraan, pendidikan
keterampilan dan pelatihan kerja,
pendidikan kesetaraan serta pendidi-
kan lain yang ditujukan untuk
mengembangkan kemampuan peser-
ta didik. Satuan pendidikan nonfor-
mal terdiri atas lembaga kursus, lem-
baga pelatihan, kelompok belajar,
pusat kegiatan belajar masyarakat,
majelis taklirn serta satuan pendidi-
kan yang sejenis. (Sihombing, 1999)

Menurut Galbraith (1992) da-
lam Sudjana (2000), pendidikan ber-
basis komunitas memiliki prinsip-
prinsip sebagai berikut:

a. Self determination (menentukan
sendiri). Semua anggota
masyarakat memiliki hak dan
tanggung jawab untuk terlibat da-
lam menentukan kebutuhan
masyarakat dan mengidentifikasi
sumber-sumber masyarakat yang
bisa digunakan untuk merumus-
kan kebutuhan tersebut.

b. Self help (menolong diri sendiri).
Anggota masyarakat dilayani
dengan baik ketika kemampuan
mereka untuk menolong diri
mereka sendiri telah didorong
dan dikembangkan. Mereka men-
jadi bagian dari solusi dan mem-
bangun kemandirian lebih baik
bukan tergantung karena mereka
beranggapan bahwa tanggung
jawab adalah untuk kesejahteraan
mereka sendiri.

c. Leadership development
(pengembangan kepemimpinan).
Para pemimpin lokal harus di-
latih dalam berbagai ketrampilan
untuk memecahkan masalah,
membuat keputusan, dan proses
kelompok sebagai cara untuk

menolong diri mereka sendiri
secara terus-menerus dan sebagai
upaya mengembangkan
masyarakat.

d. Localization (lokalisasi). Potensi
terbesar untuk tingkat partisipasi
masyarakat tinggi terjadi ketika
masyarakat diberi kesempatan
dalam pelayanan, program dan
kesempatan terlibat dekat dengan
kehidupan tempat masyarakat
hidup.

e. Integrated delivery of service
(keterpaduan pemberian pela-
yanan). Terdapat hubungan an-
taragensi di antara masyarakat
dan agen-agen yang menjalankan
pelayanan publik dalam memen-
uhi tujuan dan pelayanan publik
yang lebih baik.

f. Reduce duplication of service.
Pelayanan Masyarakat seha-
rusnya memanfaatkan secara
penuh sumber-sumber fisik, keu-
angan dan sumber daya manusia
dalam lokalitas mereka dan men-
goordinir usaha mereka tanpa
duplikasi pelayanan.

g. Accept diversity (menerima
perbedaan). Menghindari pem-
isahan masyarakat berdasarkan
usia, pendapatan, kelas sosial,
jenis kelamin, ras, etnis, agama
atau keadaan yang menghalangi
pengembangan masyarakat
secara menyeluruh. Ini berarti
pelibatan warga masyarakat perlu
dilakukan seluas mungkin dan
mereka didorong/dituntut untuk
aktif dalam pengembangan,
perencanaan dan pelaksanaan
program pelayanan dan aktifitas-
aktifitas kemasyarakatan.

h. Institutional responsiveness
(tanggung jawab kelembagaan).
Pelayanan terhadap kebutuhan
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masyarakat yang berubah secara
terus-menerus adalah sebuah
kewajiban dari lembaga publik
sejak mereka terbentuk untuk
melayani masyarakat. Lembaga
harus dapat dengan cepat
merespon berbagai perubahan
yang terjadi dalam masyarakat
agar manfaat lembaga akan terus
dapat dirasakan.

i. Lifelong learning (pembelajaran
seumur hidup) Kesempatan pem-
belajaran formal dan informal ha-
rus tersedia bagi anggota
masyarakat untuk semua umur
dalam berbagai jenis latar
belakang masyarakat (Sudjana,
2000).

Dengan berbagai karakteristi-
knya, konsep pendidikan berbasis
komunitas sebenarnya merupakan
perwujudan dari upaya penguatan
modal sosial yang berkembang da-
lam suatu kelompok masyarakat.
Konsep modal sosial sendiri oleh
Bourdieu (1986) dalam Adhikari,
2009), didefinisikan sebagai kum-
pulan sumberdaya yang dibutuhkan
oleh individual atau kelompok se-
hinggadapat memiliki jaringan hub-
ungan institusional yang lebih tahan
lama agar saling mengakui dan
menghargai. Definisi berpengaruh
lainnya tentang modal sosial
menghubungkan modal sosial dalam
menciptakan hasil pendidikan dan
modal manusia (Coleman 1990 da-
lam Adhikari, 2009).

Menurut Putnam (1995) dalam
Adhikari (2009), bahwa modal sosial
mengacu kepada ciri organisasi so-
sial, seperti jaringan, norma dan ke-
percayaan yang memfasilitasi
koordinasi dan kinerja agar saling
menguntungkan. Dia melihat modal

sosial sebagai bentuk barang publik
berbeda dengan pengaruhnya ter-
hadap kinerja ekonomi dan politik
pada level kolektif. Dia menekankan
bahwa partisipasi orang-orang dalam
kehidupan asosiasional
menghasilkan institusi publik lebih
efektif dan layanan lebih baik. Put-
nam, et al (dalam Suharto, 2007)
menyatakan modal sosial adalah
penampilan organisasi sosial, seperti
kepercayaan, norma-norma (atau hal
timbal balik), dan jaringan (dari
ikatan-ikatan masyarakat), yang
dapat memperbaiki efisiensi
masyarakat dengan memfasilitasi
adanya koordinasi dan kerjasama
bagi keuntungan bersama. Narayan
(dalam Suharto, 2007) menyatakan
modal sosial adalah aturan-aturan,
norma-norma, kewajiban-kewajiban,
hal timbal balik dan kepercayaan
yang mengikat dalam hubungan so-
sial, struktur sosial dan pengaturan-
pengaturan kelembagaan masyarakat
yang memungkinkan para anggota
untuk mencapai hasil sasaran indi-
vidu dan masyarakat mereka.

Blakeley dan Suggate, dalam
Suharto (2007) menyatakan bahwa
unsur-unsur modal sosial adalah: (1)
Kepercayaan, tumbuhnya sikap sal-
ing percaya antar individu dan antar
institusi dalam masyarakat; (2) Ko-
hesivitas, adanya hubungan yang erat
dan padu dalam membangun solidar-
itas masyarakat; (3) Altruisme, pa-
ham yang mendahulukan kepent-
ingan orang lain; (4) Perasaan tidak
egois dan tidak individualistik yang
meng-utamakan kepentingan umum
dan orang lain di atas kepentingan
sendiri; (5) Gotong-royong, sikap
empati dan perilaku yang mau meno-
long orang lain dan bahu-membahu
dalam melakukan berbagai upaya
untuk kepentingan bersama; dan (6)
Jaringan, dan kolaborasi sosial,
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membangun hubungan dan kerjasa-
ma antar individu dan antar institusi
baik di dalam komunitas sendiri/ ke-
lompok maupun di luar komuni-
tas/kelompok dalam berbagai
kegiatan yang memberikan manfaat
bagi masyarakat.

Implementasi pendidikan ber-
basis komunitas pada dasarnya akan
membantu dalam memperkuat
berbagai unsur pokok dari modal so-
sial itu sendiri. Hasbullah (2006)
mengetengahkan enam unsur pokok
yang membangun modal sosial yaitu:
1) Participation in a network. Ke-
mampuan sekelompok orang untuk
melibatkan diri dalam suatu jaringan
hubungan sosial, melalui berbagai
variasi hubungan yang saling
berdampingan dan dilakukan atas
dasar prinsip kesukarelaaan (volun-
tary), kesamaan (equality), kebeba-
san (freedom), dan keadaban (civili-
ty). Kemampuan anggota kelompok
atau anggota masyarakat untuk selalu
menyatukan diri dalam suatu pola
hubungan yang sinergis akan sangat
besar pengaruhnya dalam menen-
tukan kuat tidaknya modal sosial
suatu kelompok. 2) Reciprocity. Ke-
cenderungan saling tukar kebaikan
antar individu dalam suatu kelompok
atau antar kelompok itu sendiri. Pola
pertukaran terjadi dalam suatu kom-
binasi jangka panjang dan jangka
pendek dengan nuansa altruism tanpa
mengharapkan imbalan.  Pada
masyarakat dan kelompok-kelompok
sosial yang terbentuk yang memiliki
bobot resiprositas kuat akan me-
lahirkan suatu masyarakat yang
memiliki tingkat modal sosial yang
tinggi. 3) Trust. Suatu bentuk keingi-
nan untuk mengambil resiko dalam
hubungan-hubungan sosialnya yang
didasari oleh perasaan yakin bahwa
yang lain akan melakukan sesuatu

seperti yang diharapkan dan akan
senantiasa bertindak dalam suatu po-
la tindakan yang saling mendukung.
Tindakan kolektif yang didasari sal-
ing percaya akan meningkatkan
partisipasi masyarakat dalam
berbagai bentuk dan dimensi teruta-
ma dalam konteks kemajuan bersa-
ma. Hal ini memungkinkan masyara-
kat untuk bersatu dan memberikan
kontribusi pada peningkatan modal
sosial. 4) Social norms. Sekumpulan
aturan yang diharapkan dipatuhi dan
diikuti oleh masyarakat dalam suatu
entitas sosial tertentu. Aturan-aturan
ini biasanya ter-institusionalisasi,
tidak tertulis tapi dipahami sebagai
penentu pola tingkah laku yang baik
dalam konteks hubungan sosial se-
hingga ada sangsi sosial yang diberi-
kan jika melanggar. Norma sosial
akan menentukan kuatnya hubungan
antar individu karena merangsang
kohesifitas sosial yang berdampak
positif bagi perkembangan masyara-
kat. Oleh karenanya norma sosial
disebut sebagai salah satu modal so-
sial. 5) Values. Sesuatu ide yang te-
lah turun temurun dianggap benar
dan penting oleh anggota kelompok
masyarakat. Nilai merupakan hal
yang penting dalam kebudaya-an,
biasanya ia tumbuh dan berkembang
dalam mendominasi kehidupan ke-
lompok masyarakat tertentu serta
mempengaruhi aturan-aturan bertin-
dak dan berperilaku masyarakat yang
pada akhirnya membentuk pola cul-
tural. dan 6) Proactive action.
Keinginan yang kuat dari anggota
kelompok untuk tidak saja ber-
partisipasi tetapi senantiasa mencari
jalan bagi keterlibatan anggota ke-
lompok dalam suatu kegiatan
masyarakat. Anggota kelompok
melibatkan diri dan mencari kesem-
patan yang dapat memperkaya hub-
ungan-hubungan sosial dan
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menguntung-kan kelompok.  Per-
ilaku inisiatif dalam mencari infor-
masi berbagai pengalaman, mem-
perkaya ide, pengetahuan, dan be-
ragam bentuk inisiatif lainnya baik
oleh individu mapun kelompok,
merupakan wujud modal sosial yang
berguna dalam membangun
masyarakat.

Pendidikan Berbasis Masyarakat
dengan Pendekatan Nilai Budaya
dan Potensi Lokal untuk Komuni-
tas Penambang Intan di Kecama-
tan Cempaka, Kota Banjarbaru

Hasil observasi dan wawancara
dengan sejumlah penambang menun-
jukkan bahwa pada dasarnya mereka
tidak sepenuhnya ingin bekerja se-
bagai penambang. Faktor keterbata-
san modal, pendidikan dan ket-
erampilan menjadi beberapa alasan
yang dikemukakan sebagai penyebab
bertahannya mereka sebagai penam-
bang intan. Pengharapan untuk hidup
yang lebih layak melalui pekerjaan
alternatif di luar penambang
mengemuka ketika proses wa-
wancara dilakukan. Aktivitas sosial
yang mereka lakukan di luar bekerja
sebagai penambang biasanya terjadi
pada hari Jum’at saat kegiatan
penambangan diliburkan. Pada hari
tersebut, para penambang akan ban-
yak berada di lingkungan rumahnya
dan berinteraksi lebih intens dengan
tetangga di lingkungan tempat mere-
ka tinggal.

Wilayah Kecamatan Cempaka
sendiri masih memiliki potensi alam
yang dapat diolah seperti untuk
kegiatan bertani dan berkebun. Po-
tensi ini masih belum tergarap secara
optimal mengingat pola pikir
penambang yang menganggap
penghasilan dari kegiatan menam-
bang jauh lebih besar walaupun tidak

setiap saat. Di sisi lain, struktur
masyarakat Cempaka yang masih
lekat dengan nilai-nilai religiusitas
Islam sebenarnya merupakan potensi
yang perlu diperhatikan sebagai
modal untuk memberdayakan
masyarakat setempat khusunya para
penambang.

Mengacu pada situasi ini, salah
satu pendekatan yang dapat dikem-
bangkan terkait langkah pendidikan
berbasis masyarakat adalah melalui
pendekatan nilai budaya dan potensi
lokal. Dalam konsep pendidikan ber-
basis potensi lokal, menurut Suratno,
dkk (2013), ada beberapa hal yang
perlu mendapat perhatian yakni:
a. Pendekatan kemanusiaan, yaitu

bahwa warga belajar sebagai
subyek dalam pembelajaran, se-
hingga warga belajar mempunyai
kesempatan untuk mengem-
bangkan potensi yang dimilikin-
ya. Warga belajar tidak lagi
dipandang sebagai individu yang
kosong, tidak tahu dan tidak
terampil apa-apa, tetapi warga
belajar merupakan sosok individu
yang memiliki kemampuan untuk
dikembangkan lebih lanjut

b. Kemitraan dalam mengem-
bangkan berbagai potensi yang
ada di desa/daerah perlu dil-
aksanakan antara berbagai pihak
yang terkait. Dengan adanya
kemitraan, maka akan terjalin
kerjasama yang harmonis untuk
saling mendukung dalam hal
pemanfaatan potensi yang ada
untuk dapat dimanfaatkan dalam
pelaksanaan pembelajaran

c. Pendekatan  edukatif dan
partisipasi dalam menggali po-
tensi yag ada di daerah dapat
meningkakan peran serta setiap
pihak untuk mengembangkannya,
sehingga potensi tersebut dapat
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dimanfaatkan dalam penyeleng-
garaan pembelajaran.

d. Berkelanjutan, melalui pendeka-
tan ini diharapkan semua potensi
yang dimiliki terus tergali, se-
hingga pemanfaatannya dapat
digunakan secara maksimal
sesuai dengan kebutuhan.

e. Pendekatan  sosial,  budaya  dan
agama  merupakan salah satu
cara dalam menggali potensi
yang ada di masyarakat. Budaya
masyarakat banyak sekali
jenisnya, tergantung dari daerah
masing-masing, sehingga dengan
keragaman budaya tersebut dapat
merupakan salah satu potensi
yang dapat digunakan dan
dikembangkan untuk kegiatan
pembelajaran.

Dalam proses pembelajaran,
warga belajar menjadi subyek pem-
belajaran, sehingga dalam pembela-
jaran lebih berorientasi pada learner
centered. Pembelajaran yang ber-
pusat pada warga belajar mem-
berikan kesempatan yang seluas-
luasnya kepada warga belajar untuk
terlibat dalam perencanaan, pelaksa-
naan, dan penilaian pembelajaran,
sehingga tutor berperan sebagai fasil-
itator yang memfasilitasi warga bela-
jar dalam melakukan kegiatan pem-
belajaran. Pembelajaran yang berori-
entasi kepada  student centered  akan
menumbuhkan kreativitas warga
belajar, karena warga belajar diberi
kesempatan untuk mengembangkan
gagasan sesuai dengan potensi yang
dimilikinya. Strategi yang tepat
digunakan untuk melibatkan warga
belajar adalah pembelajaran
partisipatif. Suratno, dkk (2013)
menguraikan pelaksanaan pembela-
jaran berbasis potensi lokal dil-
aksanakan dengan berdasarkan pada
indikator sebagai berikut:

a) program belajar disusun ber-
dasarkan kebutuhan dan potensi
lokal yang didasarkan pada ana-
lisis profit, efisiensi dan kualitas;

b) proses pembelajaran lebih bersi-
fat  sudent centered, dengan indi-
kator: (1) pembelajaran meni-
tikberatkan pada keaktifan siswa,
(2) kegiatan belajar dilakukan
secara kritis dan analitk, (3) tutor
berperan sebaga fasilitator;

c) Strategi yang digunakan, meni-
tikberatkan pada keaktifan warga
belajar, dengan menggunakan
pembelajaran partisipatif;

d) Potensi lokal yang dimanfaatkan
dalam pembelajaran adalah: ling-
kungan alam, sosial, budaya,
teknologi, pasar, lembaga keu-
angan, kemitraan;

e) Tutor dipilih dari masyaraat
setempat, memiliki kemampuan
untuk melaksanakan tugasnya,
diakui keberadaannya oleh
masyarakat

Terkait pendekatan nilai bu-
daya, figur tokoh-tokoh agama yang
ada di di wilayah Kecamatan Cem-
paka memiliki kedudukan yang pent-
ing. Masyarakat setempat masih
memiliki kecenderungan untuk patuh
terhadap tokoh agama yang sering
disebut sebagai Tuan Guru sebagai
panutannya. Kedudukan dan peran-
annya sangat kuat dalam masyarakat,
karena Tuan Guru dipandang
masyarakat sebagai orang yang
memiliki keunggulan ilmu dan
pengetahuan, sehingga dapat men-
ampilkan pribadi yang penuh
ketauladanan, mempunyai otoritas
yang tidak tergoyahkan dan kharis-
matik. Dukungan dari Tuan Guru ini
tentunya dapat menjadi pendamping
atau bahkan tokoh sentral dalam
keberhasilan program pendidikan
berbasis komunitas yang memadukan
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nilai budaya dan potensi lokal khu-
susnya di masyarakat penambang
intan Kecamatan Cempaka.

PENUTUP

Kesimpulan

Merubah paradigma komunitas
penambang intan untuk secara perla-
han meninggalkan pekerjaan yang
mereka geluti ke arah pekerjaan yang
lebih produktif memerlukan strategi
pemberdayaan yang khas. Model
pendidikan berbasis komunitas
dengan pendekatan yang memadukan
nilai budaya dan potensi lokal dita-
warkan sebagai strategi alternatif
pemberdayaan yang dapat diap-
likasikan pada masyarakat penam-
bang intan di Kecamatan Cempaka,
Kota Banjarbaru.

Rekomendasi

Beberapa rekomendasi yang
diajukan dalam artikel ini antara lain:

1. Perlu dilakukan penyusunan
perencanaan terkait rancangan
startegi pendidikan berbasis nilai
budaya dan potensi lokal.
Perencanaan harus melibatkan
pengelola, tutor dan warga bela-
jar. Komponen  yang direncana-
kan menyangkut identifikasi
kebutuhan belajar dan potensi,
perumusan tujuan, penentuan ba-
han/materi pembelajaran, sumber
dana, metode, dan penentuan
waktu yang tepat. Keterlibatan
pihak pemerintah setempat dan
tokoh-tokoh agama perlu di-
perkuat agar perencanaan yang
dibuat lebih komprehensif dan
aplikatif.

2. Keterlibatan pihak perguruan
tinggi perlu pula diintenskan
terutama melalui program-
program pengabdian masyarakat

baik oleh para dosen maupun
mahasiswa dari berbagai fakultas
dan jurusan yang relevan.
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