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PENDAHULUAN

Fenomena alam adalah
sesuatu yang sangat sulit untuk
dilawan oleh manusia. Berbagai
bencana yang terjadi bisa karena
faktor manusia yang memicunya.
Seperti munculnya illegal logging
dan penambangan yang
berlebihan (ooer explotasi) bisa
membuat banjir bandang dan
sejenisnya. Ini adalah bencana
alam karena ulah manusia. Tetapi
kalau letusan gunung berapi dan
tsunami adalah becana alam yang
terjadi dengan alami dan kita
hanya bisa berhitung dengan
analisis antisipasi kedepan. Tentu
bencana adalah sebuah kejadian
yang mempunyai dampak yang
sangat besar pada kerugian
ekonomi, kerugian sosial, dan juga
kerugian psikologis masyarakat.
Dampak ekonomi sangat lumayan
besar, dimana masyarakat yang

t-ggut di kaki pegunungan
biasanya menggantungkan
hidupnya pada ekonomi pertanian
(alam).

Bisa kita bayangkan berapa

iumiah material yang diderita oleh
masyarakat Tanah Karo di kaki
gunung Sinabung pasca Gurmng
Sinabung mengeluarkan awan
panas dan masyarakat kembali
mengungsi untuk 'tindakan

penyelamatan. Kerugian ditaksir
mencapai Rp 29 Miliar
berdasarkan hasil analisa dan
pemberitaan TV One. Padahal
gunung ytrtg tidak menjadi
perhatian banyak orang, terlebih
badan Vulcanologi nasional
selama lebih dari 400 tahun, sejak
27 Agustus 2010 menunjukkan jati
dirinya. Gunung Sinabung
dikategorikan sebagai gunung tipe
B, karena. tidak pernah
menunjukkan gejala apapun sejak
400 tahun lalu, sehingga lepas dari

STRATEGI PEMBERDAYAAN MASYARAI(AT PASCA
GEMPA GUNUNG SINABUNG

Oleh: Dr. HD. Melva Sitanggang, M.Si

Abstrak

Parodigma pembangunan sekarong ini sudoh mengarah pada pemberdayaon
mosyorokat. Di ero pemerintahon orde boru, masyorakat seringkali mengalami
pemarginalan dalam pembongunan. Kini orientosi pembangunon diorahkan
bogaimana supoyd masyarokat itu diberdoyakon dolam semuo aspek kebijokon
pembangunon. Begitu juga masyarakot di sekitar gunung Sinabung yang pernoh
mengalomi gempo bumi perlu diberdayakan dalam berbagoi konsep pemberdayaan
melolui kebijokan pembangunan. Pemberdayoon masyorokot di sekitor gempa Gunung
Sinabung akan menjadi pembohasan dqlam tu!isan ini.

Kata Kunci : Strategi pemberdaydan masyarakot
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pantauan para ahli di Indonesia.
Namun sejak tanggal29 Agustus
2010, badan Vulcanologi
Indonesia menaikkan tipe gunung
tersebut menjadi tipe A, hanya
dalam hitungan hari. Aktivitas
yarrg ditunjukkan oleh Grrn rng
ini.

Setelah Gunung Sinabung
menunjukkan tanda-tanda tidak
akan meletus dan mengeluarkan

reorientasi dan perubahan
paradigma pembangunan dari
ekonomi sebagai sentral (capital
centered deaelopnent) kepada
manusia sebagai pusat utama
pembangunan (people centered
deaelopment).

Dalam model pembangunan
yang berpusat pada modal,
teknologi, mesin, dan uang
menjadi instrumen pokok dalam

pembangunan,
sedangkan keterlibatan manusia
hanya menjangkau sebagian kecil
golongan yang termasuk ke dalam
kelompok pemilik modal,
penguasa politik, para ahli, dan
sebagian kecil kelompok manusia
sebagai tenaga produksi. Pada
akhirnya strategi pembangunan
semacam ini menciptakan
dehumanisasi; manusia yang
kehilangan jiwa, inisiatif, pasd,
dan tidak berdaya (powerless).
Ketiadaan akses terhadap sumber-
sumber tersebut menyebabkan
masyarakat umum tidak dapat
menikmati berbagai nurcam
kesempatan seperti ekonomi
(pekerjaan), politik, pendidikan,
pelayanan sosial dan pelayanan
publik lainnya.

Sementara ifu, model
pembangunan yang berpusat pada
manusia @"ople ccntered
deaelopment) menempatkan
manusia sebagai inisiator dan
tujuan pembangunan itu sendiri.
Dalam model ini, pernbangunan
dianggap lebih dari sekadar hasil
ekonomi yang tumbuh dengan
sederhana dan tidak terbagi-bagi.

Korten (2001) mendr
pembangunan berpusat
manusia sebagai
Pembangunan adalah pr
anggota-anggota
masyarakat yang meni
kapasitas perorangan
instifusional mereka
memobilisasi dan n
sumberdaya untuk meng
perbaikan-perbaikan
berkelanjutan dan merat
kualitas hidup sesuai
aspirasi mereka. Definisi
menekankan bahwa prc
fokus pembangunan
hakikakrya terletak pada I
perorangan dan instifusior
karena itu, pembanguna
memertimbangkan asas I
keberlanjutan, dan keter<
Hanya rakyat sendiri y;
menenfukan apa yang set
mereka anggap sebagai p
dalam kualitas hidup mert

Menguabrya
demokratisasi dan sernan
society menyebabkan ma
semakin mendapatkan
yang lebih luas, setidakny
mengemukakan aspiras
kebutuhannya yang me'
fondasi bug k
pembangunan nasional.
konteks inilah,
pemberdayaan masyarak
dikontekstualkan ke
kebijakan pembangunan
demikian,
pembangunan nasional
hanya berfungsi sebagai
dan pemaksa yang m

lumal llmiah Ekonomi pzDtVot.7 No.,

semburan panas, masalah aktivitas
selanjutnya adalah bagaimana
mengembalikan tataaan yang
sudah rusak melalui recovery dan
rekonstruksi ekonomi masyarakat
sebagai upaya memberdayakan
masyarakat di sekitar gunung
Sinabung? Inilah momentum yang
tepat menujukkan paradigma
pembangunan yang baru kepada
masyarakat yaitu paradigma
pemberdayaan masyalakat (socinl
empozoerment).

PEMBAHASAN

Konsep Pemberdayaan

Pemberdayaan masyarakat
(community empowennenf) menjadi
isu utama dalam program dan
orientasi pembangunan nasional
dewasa ini. Mencuakrya model
pembangunan yang berbasis
komunitas ini tidak hanya
didasarkan pada pengalaman
kegagalan strategi dan kebijakan
pembangunan nasional pada masa
lalu, tetapi juga pengalaman
negara-negara maju yang
kemudian mendorong terjadinya

kr
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r lebih dari sekadar hasil

yang tumbuh dengan
ra dan tidak terbagi-bagi.

Korten (2001) mendefinisikan
pembangunan berpusat kepada
manusia sebagai berikut.
Pembangunan adalah proses dari
anggota-anggota suatu
masyarakat yang meningkatkan
kapasitas perorangan dan
institusional mereka untuk
memobilisasi dan mengelola
sumberdaya untuk menghasilkan
perbaikan-perbaikan yartg
berkelanjutan dan merata dalam
kualitas hidup sesuai dengan
aspirasi mereka. Definisi di atas
menekankan bahwa proses dan
fokus pembangunan pada
hakikatnya terletak pada kapasitas
peror€mgan dan institusional. Oleh
karena itu, pembangunan harus
memertimbangkan asas keadilan,
keberlanjutan, dan ketercakupan.
Hanya rakyat sendiri yang bisa
menentukan apa yang sebenarnya
mereka anggap sebagai perbaikan
dalam kualitas hidup mereka.

Menguabrya isu
demokratisasi dan semangat ciztil
society menyebabkan masyarakat
semakin mendapatkan tempat
yang lebih luas, setidaknya dalam
mengemukakan aspirasi dan
kebutuhannya yang merupakan
fondasi bugr kebijakan
pembangunan nasional. Dalam
konteks inilah, wacana
pemberdayaan uusyarakat perlu
dikontekstualkan ke dalam
kebijakan pembangunan. Dengan
demikian, kebijakan
pembangunan nasional ddak
hanya berfungsi sebagai standar
dan pemaksa yang menjamin

adanya kesempatan yang sama
bagi setiap orang, melainkan juga
mampu menyediakan ruang bagi
pemberdayaan masyarakat, baik
dalam perumusan, strategi
implementasinya maupun muatan
program di dalamnya.

Ketidakberdayaan yang
dialami oleh sekelompok
masyarakat telah menjadi diskusi
dan wacana akademis yang cukup
hangat dalam dekade ini.

Kelompok-kelompok
tertentu yang mengalami
diskriminasi dalam suatu
masyarakat seperti kelas ekonomi
rendah, minoritas etnis, wanita,
penyandang cacat dan
sebagainya, adalah orang-orang
yang
ketidakberdayaan.

mengalami
Menurut

Berger dan Nenhaus (1974,
struktur-struktur penghubung
(medinting structures) yang
memungkinkan kelompok-
kelompok lemah
mengekspresikan aspiqasi dan
menunjukkan kemampuannya
terhadap lingkungan sosial yang
lebih luas, kini cenderung
melemah.

Munculnya industrialisasi
yang melahirkan spesialisasi kerja
yang demikian dinamis telah
melemahkan lembaga-lembaga
yang dapat berperan sebagai
struktur penghubung antara
kelompok masyarakat lemah
dengan masyarakat luas.
Organisasi-or$anisasi sosial,
lembaga-lembaga keagamaan, dan
lembaga keluarga ymtg secara

ll

{
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T

tradisional merupakan lembaga
alamiah yang dapat memberikan
dukungan dan bantuan informaf
pemecahan masalah dan
pemenuhan kebutuhan para
anggotanya cenderung semakin
melemah perannya. Oleh karena
ifu, seringkali sistem ekonomi
yang diwujudkan dalam pelbagai
bentuk pembangunan proyek-
proyek fisik, seliain mampu
meningkatkan kualitas hidup
sekelompok orang, tidak jarang
malah rnemarjinalkan kelompok-
kelompok tertentu dalam
masyarakat.

Menurut Sennet & Cabb
(1972) dan Conway (1979),
ketidakberdayaan disebabkan oleh
beberapa faktor, di antaranya
ketiadaan jaminan ekonomi,
ketiadaan pengalaman dalam
arena politik, ketiadaan akses
terhadap informasi, ketiadaan
dukungan finansial ketiadaan
pelatihan-pelatihan, dan adanya
ketegangan fisik maupun
emosional. Empozoermenf diartikan
sebagai pemberian atau
peningkatan kekuasaan Qtower)
kepada masyarakat yang lemah
atau tidak beruntung
(disadztantnge). Iim Ife (1955)
menyatakan, pemberdayaan
menunjuk pada usaha realokasi
kekuasaan melalui pengubahan
struktur sosial. Swift dan Levin
$egn menyatakan,
pernberdayaan adalah zuatu cara
sehingga rakyat, organisasi, dan
komunitas dapat di arahkan agar

mampu
kehidupannya.

menguasar

Dalam literatur pelayanan
kemanusiaan (human sercices),
definisi pemberdayaan memiliki
beberapa dimensi, yaitu; 1. Proses
pengembangan yang dimulai
dengan pertumbuhan individual
dan puncaknya adalah perubahan
sosial yang lebih besar. 2. Suatu
keadaan psikologis yang ditandai
oleh adanya peningkatan
perasaan xlf-esteem, efcacy, dan
kontrol. 3. Pembebasan yang
dihasilkan oleh gerakan sosial,
yang dimulai dari pendidikan dan
politisasi ketidakberdayaan
masyarakat, kemudian melibatkan
upaya-upaya kolekti{ dari
ketidakberdayaan untuk
memeroleh kekuasaan dan
merubah struktur yang masih
opresif.

Sedang pelaksanaan proses
dan pencapaian tujuan
pemberdayaan dilakukan dan
dicapai melalui penerapalr strategi
pemberdayaan. Pemberdayaan
dapat dilakukan melalui tiga
pendekatan, yutl; 1. Pendekatan
mikro. Pemberdayaan dilakukan
terhadap individu melalui
bimbingan, konseling, stress
managemef intervensi krisis.
Tujuan utamanya adalah
membimbing atau melatih
individu dalam menjalankan
tugas-tugas kehidupannya. Model
ini sering disebut pendekatan
yang hrpusat pada tugas (task
centered approach). 2. Pendekatan
mezzo. Pemberdayaan dilakukan

dengan menggunakan ke

sebagai media int
Pendidikan dan p€

dinamika kelompok, t
digunakan sebagai strateg
meningkatkan ke:
pengetahuan, keterampile
sikap individu agar r
kemampuan meml
permasalahan yang dihac
3. Pendekatan makro. Pen
ini disebut strategi sister
(large-system strategy),
sasaran perubahan di
pada sistem lingkungar
lebih luas seperti per
kebijakan, perencanaan
kampanye, aksi sosial
pengorganisasian
pengembangan mas
merupakan beberapa
dalam pendekatan ini.

Tulisan ini lebih mr

strategi pemberdayaan
pendekatan makro-struktu
ini didasarkan pada b

pengalaman bahwa
pemberdayaan
pendekatan mikro dan
telah banyak dijalankan
hasilnya tidak cukup
karena terkendala oleh ha
hambatan struktural
bersumber dari k,

pemerintah yang
membuka akses bagi ma
bawah unfuk men
sumber-sumber penting
mendukung tercapainya n

sosial vertikal secara

misalnya, kesempatan
mendapatkan posisi
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pencapaian tujuan

avaan dilakukan dan
relalui penerapan strategi
avaan. Pemberdayaan
tilakukan melalui tiga
an, vaifu; 1. Pendekatan
'emberdayaan dilakukan

individu melalui
n, konseling, stress
ret, intervensi krisis.

utananya adalah
ring atau melatih

dalam menjalankan
3s kehidupannya. Model
rg disebut pendekatan
pusat pada tugas (task
zTrprrmch). 2. Pendekatan

'emberdayaan dilakukan

dengan menggu-nakan kelompok
sebagai media intervensi.
Pendidikan dan pelatihan,
dinamika kelompok, biasanya
digunakan sebagai strategi dalam
meningkatkan kesadaran,
pengetahuan, keterampilan, dan
sikap individu agar memiliki
kemampuan memecahkan
permasalahan yang dihadapinya.
3. Pendekatan makro. Pendekatan
ini disebut strategi sistem besar
(large-system strategy), karena
sasaran perubahan diarahkan
pada sistem lingkungan yang
lebih luas seperti perumusan
kebijakan, perencanaan sosial,

kampanye, aksi sosial lobi,
pengorganisasian dan
pengembangan masyarakat,
merupakan beberapa strategi
dalam pendekatan ini.

Tulisan ini lebih menyoroti
strategi pemberdayaan melalui
pendekatan makro-struktural. Hal
ini didasarkan pada beberapa
pengalaman bahwa upaya
pemberdayaan melalui
pendekatan mikro dan mezzo
telah banyak dijalankan, tetapi
hasilnya tidak cukup efektif
karena terkendala oleh hambatan-
harnbatan struktu-ral yang
bersumber dari kebijakan
pemerintah yffilg kurang
membuka akses bagi rnsyarakat
bawah untuk menjangkau
sumber-sumber penting yang
mendukung tercapainya mobilitas
sosial vertikal secara adil,
misalnya, kesempatan untuk
mendapatkan posisi dalam

kekuasaan, mendapatkan
pelayanan publik di bidang
kesehatan, pendidikan, dan
sebagainya, yang berkualitas
terpusat di kota-kota besar dan
hanya bisa dijangkau oleh warga
masyarakat tertenfu. Sementara,
masyarakat kelas bawah,
penyandang cacat, kaum
perempuan, dan masyarakat
pedesaan secara umum kurang
terfasilitasi.

Impementasi Pemberdayaan
Masyarakat Sekitar Gunung
Sinabung

Setelah melihat teori
pemberdayaan masyarakat di atas,

saya tidak ingin terpaku pada
uraian teoritis aPa ifu
pemberdayaan masyarakat. Y*g
dibutuhkan oleh masyarakat di
sekitar gunung Sinabung adalah
impiementasi langsung
bagaimana supaya mereka bisa
normal kembali melakukan
kegiatan dan aktivitas lehingga
kehidupan ekonomi mereka bisa
kembali normal. Setidaknya
konsep pemberdayaan itu datang
dari pemerintahan daerah sebagai

regulator, dalam hal ini
Kabupaten Tanah Karo. Apa yang
harus dilakukan oleh Pemkab
Tanah Karo secara pendekatan
sistem (systcm approach) sehingga
masyarakat mengalami
pemberdayaan? Ada beberapa hal:

Pertama," pemetaan kerugian
akibat gempa atau bencana
Gunung Sinabung oleh

untuk
dan

masih
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Pemerintah Kabupaten Tanah
Karo. Salah satu kelemahan dari
perumusan kebijakan publik kita
selama ini adalah database yang
tidak lengkap. Dengan adanya
database berapa lerugian yang
dialami oleh masyarakat maka
solusi yang diambil bisa mencapai
sasarirn dengan baik. Data ada
sebuah acuan dalam perencanaan
kebijakan yang matang.

Kedua, penataan kembali
sarana dan prasarana yang rusak
sebagai pendukung pertumbuhan
ekonomi. Kita ketahui bersama
masyarakat disekitar Gunung
Sinabung adalah mayoritas hidup
dari pertanian (95'/"). Tentu
fasilitas pendukung pertanian
seperti jalan raya yang rusak berat
segera mungkin kembali
diperbaiki untuk kemajuan
pertanian masyarakat. Sarana
transportasi sangat penting dalam
menunjang sistem ekonomi.
Transportasi terkait dengan cost
opersional. Semakin tinggi cost
operasional masyarakat petani,
iika tidak dibarengi dengan harga
komoditi pertanian maka petani
akan sangat mergui.
Pembangunan sarana pendukung
perlu dilakukan sebagai prasyarat
rehabilitasi masyarakat di sekitar
Gempa.

Ketiga, membangun sarana
kesehatan dengan mengotimalkan
kembali puskesmas dan
menambah fasilitas puskesma
sebagai pusat kesehatan. Dampak
kesehatan tentu sangat merugikan
masyarakat. Kesehatan

masyarakat berdampak pada
produktivitas dalam bekerja.
Dalam struktur masyarakat yang
sehat, maka produktivitas kerja
akan semaki" tirgg.

Keempat, penataan kembali
tempat sekolah atau gedung
Sekolah yang rusak. Sekolah
adalah pusat pengembangan
SDM. Jika kondisi sekolah bagus
maka psikologis masyarakat bisa
terobati. Mengingat sekolah
adalah tumpuan orang tua agar
SDM anaknya bisa meningkat
sehingga kedepan kehidupannya
lebih baik.

Kelima, pembangunan dan
penataan rumah masyarakat yang
rusak berat Pemerintah perlu
memberikan bantuan dalam skala
minimal untuk memperbaiki
rumah yang rusak. Rumah adalah
pusat dan awal dari segala
perencanaan dalam melakukan
aktivitas kehidupan. Dengan
memebrikan bantuan
pembangunan rumah yang rusak
maka masyarakat secara
psikologis akan dapat hidup
normal kembali.

Keenam, penataan kembali
lembaga-lembaga desa yang
sudah hancur. Kelembagaan desa
adalah perangkat-perangkat yang
perlu dibenahi karena dari sini
banyak sosialisasi yang bisa
dilakukan. Perangkat desa seperti
BPD dan sejenisnya harus kembali
dioptimalkan agar bisa menjadi
pusat pertemuan masyarakat
dalam melakukan berbagai
kegiatan peemrintahan desa.

Ketujuh, pemberian
kebutuhan dasar (basic n,

berhubungan dengan
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sangat ampuh member
masyarakat setempat.
memberikan bibit yang
dan baik kepada nursve
sekitar masyarakat
Sinabung akan
masyarakat kembali untul
sesuai dengan pekerjaar
hari mereka, yakni bertanj
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bantuan modal

R

masyarakat dengan
tingkat kemiskinan nut
Modal ini harus sesuai
kemampuan masyarakal
masyarakat yang kaya m,
modal, tetapi masyarakar
tidak mendapatkan. I
penduduk bisa menajd
dalam memberikan mo
Masalah utama dan r
bugr masyarakat kita
miskinya pern
Permodalan melalui konv
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turnol llmiah Ekonomi p2DS,Vot. t 
^b. 

)

tumol llmioh Ekonomi P2DS, Vol. 7 No. 2, Desember 2OlO



kat berdampak pada
vitas dalam bekerja.
truktur masyarakat yang
raka produktivitas kerja
iakin tinggi.
tntpnt, penataan kembali
sekolah atau gedung
yang rusak. Sekolah
pusat pengembangan

ca kondisi sekolah bagus
ikologis masyarakat bisa

Mengingat sekolah
umpuan orang fua agar
raknva bisa meningkat

kedepan kehidupannya
k.

inn, pembangunan dan
r runah masyarakat yang
erat. Pemerintah perlu
kan bantuan dalam skala

untuk memperbaiki
ang rusak. Rumah adalah
lan awal dari segala
Lairn dalam melakukan

kehidupan. Dengan
k?n bantuan
Irnan rumah yang rusak

masvarakat secara
rs akan dapat hidup
embali.
lLtint, penataan kembali
'lembaga desa yang
Lrre-rlr. Kelembagaan desa
erangkat-perangkat yang
L,enahi karena dari sini
sosialisasl yang bisa

n- Perangkat desa seperti
sejenisnya harus kembali
lkan agar bisa menjadi
prertemuan masyarakat

melakukan berbagai
peemrintahan desa.

Ketujuh, pemberian bantuan
kebutuhan dasar (basic need) yang
berhubungan dengan masalah
pertanian rakyat. Mengingat
sebagian besar masyarakat adalah
petani maka pemberian bibit
pertanian sesuai dengan kultur
pertanian masyarakat setempat
sangat ampuh memberdayakan
masyarakat setempat. Dengan
memberikan bibit yang unggul
dan baik kepada masyarakat di
sekitar masyarakat Gunung
Sinabung akan memacu
masyarakat kembali untuk bekerja
sesuai dengan pekerjaan sehari-
hari mereka, yakni bertani.

Kednlapan, Pernberian
bantuan rnodal kepada
masyarakat dengan melihat
tingkat kemiskinan masyarakat.
Modal ini harus sesuai dengan
kemampuan masyarakat. jangnlah
masyarakat yang kaya menikmati
modal tetapi masyarakat miskin
tidak mendapatkan. Database

penduduk bisa menaidi aflran
dalam memberikan modal ini'
Masalah utama dan mendasar
bagi masyarakat kita adalah
miskinya permodalan.
Permodalan melalui konvesnional
kepada Bank selama ini sangat
sulit didapat oleh masyarakat.
Masyarakat kita terbentur dengan
persyaratan dan birokrasi lainnya.

Kerembilan, memobilisasi
masyarakat dengan gerakan
kolektif untuk melakukan gotong
royong bersama dalam hal
penangarum yang bersifat
kepentingan umum. Iika

masyarakat bersama-sama
melakukan pekerjaan pengerjaan
yang berhubungan dengan
kepentingan mereka bisa menekan
cost yang terlalu besar. Semangat
gotong royong perlu dilakukan
Pemkab sebagai fasilitator.

Ke sepuluh, Meciptakan pasal
murah disekitar masyarakat
Gunung Sinabung. Ini sangat
penting karena kondisi ekonomi
masyarakat sudah hampir lumpuh
karena selama ini mengungsi.
Tentu aktivitas mereka sempat
terhenti. Bagaimana
membangkitkan ini kembali bisa
dimulai dari melakukan operasi
pasar murah kepada kebutuhan
pokok masyarakat. Pasar murah
seringkali dianggap sebagai upaya
memberdayakan ekonomi
masyarakat karena daya beli
masyarakat sangat rendah.
Masyarakat sempat berhenti
aktivitasnya, ini sangat merugikan
dan membuat masyarakat
kehilangan pendapatan.
Pemerintah Kabupaten (femtab;
Tanah Karo bisa mengawasi ini
denganbaik.

PENUTUP

Masih banyak yfflg bisa
dilakukan. Kesepuluh hal di atas

sangatlah prinsipil. Penanganan
bencana membutuhkan komihren
yang tinggf dari Pemerintah
daerah Tanah Karo. Secara khusus
tidak ada strategi yang sangat
ampuh. Strategi yang paling
ampuh adalah niat dan komitmen.
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Memberdayakan yang ada dengan
optimal dan tepat sasaran akan
sangat menolong masyarakat di
sekitar Gunung Sinabung.
Penderitaan masyarakat di sekitar
Gunung Sinabung, iuga adalah
penderitaan kita. Pemerintah
sebagai fasilitator perlu
memberikan perhatian khusus.
Minimal mereka punya komitmen
tingg dan dengan sendirinya
masyarakat akan berbenah.
Pemerintah Tanah Karo cukup
memberikan hal yang bersifat
umum tetapi langsung bermanfaat
bag masyarakat banyak.
Masyarakat dengan sendirinya
akan terus berusaha, tetapi hal
yang beisifat vital seperti jalan,
rumah sakit, sekolah harus sesgera
mungkin diperbaiki sebagai upaya
memberdayakan masyarakat di
sekitar Gunung Sinabung. bd
adalah bagian dari rekonstruksi
dan recovery dengan cata
memberdayakan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA.

Cooperrider D. L. & \A/hitrey D.
2006. A Positive Revolution in
Change: Appreciative Lrquiry
(Vol.1, pp.2-3)

Sairin, Sjafri. 2A02. Perubahan Sosial
Masyarakat Indonesia.
Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Standing Conference for
Community Development
(2001). Strntegk Framework for
Community Datelopment.
http : / / www.sccd.org.uk

United States Depatrrrent of
Agricultue (2005). C-ommunity
Deoelopment Technical
Assistance: Handbook.
http:/ /ocdi.usda.goy

Agpulo, Remigio, 8.,
Modernization, Deuelopment, and
Gailization: Reflections on the
Prospects of Political Systems in
the First, Second and thirdWorlds
dalam Kenneth E. Bauzon (ed),
Deoelopment and Democrati sation
in the ThirdWorld: Myths, Hopes
and Renlities; Washington:
Crane Russak,1992.

Anoninu Panduan Program Inpres
Dem Tertinggal; ]akarta: Badan
Perencanaan Pembangunan
Nasional - Departemen Dalam
Negeri,1994.

turnal llmlah Ekonoml P2DS,Vol.7 No.2" Desember 2070


