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-----------------------------------------------------------------------------------------Abstrak
Kemiskinan yang kita hadapi dan harus ditanggulangi bersama merupakan masalah pembangunan yang
bersifat multidimensi. Keterbelakangan dan pengangguran yang kemudian meningkat menjadi ketimpangan,
baik antar golongan penduduk, antar sektor, maupun antar daerah adalah wujud nyata dari keadaan
kemiskinan.
Menyadari adanya kelemahan dari strategi yang telah dikembangkan, maka pada saat memasuki Pelita VI,
pemerintah dengan segala kemampuannya memperkecil kelemahan tersebut dengan pembangunan sosial
melalui pembaharuan. Strategi yang memadukan antara pertumbuhan dan pemerataan pada dasarnya
mempunyai tiga arah. Pertama pemihakan dan pemberdayaan masyarakat, Kedua, pemantapan otonomi dan
pendelegasian wewenang dalam pengelolaan pembangunan di daerah, dan Ketiga, modernisasi melalui
penajaman dan pemantapan arah perubahan struktur sosial, ekonomi, dan budaya.
Dalam mengatasi dampak krisis ekonomi, sejak tahun anggaran 1998/1999 pemerintah telah mengambil
kebijakan dan Iangkah-langkah dalam bentuk berbagai program Jaring Pengaman Sosial (JPS). Salah satu
bentuk program JPS untuk menanggulangi dampak krisis ekonomi maka pemerintah telah mengambil
kebijaksanaan dan langkah-Iangkah strategis dalam bentuk program CBEC (Community Based
Development Dealing With Economic Crisis). Program CBEC dimaksudkan sebagai pemberdayaan
masyarakat dan kelembagaan masyarakat dalam rangka penanganan akibat krisis di 15 kelurahan di DKI
Jakarta. Adanya program CBEC dilatarbelakangi oleh krisis ekonomi yang berkepanjangan, jumlah keluarga
pra KS dan KS-I cenderung meningkat, pengangguran dan PHK Sangat tinggi, terlalu banyaknya program
top down approach sehingga menimbulkan kurangnya partisipasi masyarakat. Disamping itu
Iembagalembaga masyarakat di kelurahan seperti LKMDIK, PKK kurang berfungsi, dan adanya
keterbatasan aparat baik secara kuantitas maupun kualitas untuk melakukan pendampingan secara intensif
dalam pemberdayaan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan.
Program CBEC bertujuan untuk membantu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan,
membantu memelihara sanitasi dan prasarana dasar, membantu memelihara kesehatan, pangan dan
pendidikan, dan membantu penguatan peran masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, serta
mengembangkan model pembangunan di kelurahan. Salah satu kelurahan yang menjadi sasaran Program
CBEC adalah kelurahan Jelambar Kecamatan Grogol Jakarta Barat. Dalam penelitian ini akan diketahui
mengenai: proses pemberdayaan masyarakat yang dilakukan melalui program CBEC, serta tahapan
pemberdayaan dari tahap persiapan sampai pada tahap terminasi.
Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Dalam

penelitian ini ada tahapan yang harus dilalui yaitu: tahap persiapan, tahap assessment, tahap perencanaan
alternatif kegiatan, tahap pemformulasian rencana aksi, tahap pelaksanaan kegiatan, tahap evaluasi serta
tahap terminasi.
Penelitian ini dilakukan di wilayah sasaran CBEC di Kelurahan Jelambar dengan difokuskan di RW 04, RW
05, RW 07 serta RW 08. Adapun alasan pemilihan wilayah tersebut karena dari 11 RW lainnya keempat
RW tersebut merupakan yang paling kumuh dibandingkan dengan RW lainnya, penduduknya sangat padat,
tingkat mata pencahariannya sebagai pedagang kecil paruh waktu,banyak penduduk yang terkena program
PHK, serta banyak penduduk yang tergolong Pra KS dan KS 1.Penelitian dilakukan selama 6 bulan
terhitung dari Bulan September 2000 sampai dengan Bulan Februari 2001.
Dari permasalahan yang ada di wilayah sasaran program, maka intervensi yang dilakukan adalah dengan
pemberian pinjaman dana bergulir kepada masyarakat, pembenahan fisik serta pelatihan untuk pengurus
Unit Pemberdayaan Masyarakat (UPM). Untuk menjaga independensi program pasca proyek maka telah
dibentuk forum warga, pembentukan alur pertanggungjawaban UPM, serta adanya kesepakatan untuk
melakukan pendampingan dari pihak independen.
Selanjutnya penelitian ini menyimpulkan dan merekomendasikan mengenai program yang telah dijalankan.
Rekomendasi didasarkan pada permasalahan yang ada, kepada pihak terkait dengan pelaksanaan program
CBEC yaitu kepada pengurus UPM, LKM dan Forum warga serta kepada pemerintah.

