SETYA ROHADI dan MULYANTO









Globalisasi budaya telah mengikuti pola yang
sama seperti globalisasi ekonomi.
Televisi, musik, makanan, pakaian, film dan
yang lainnya merupakan bentuk-bentuk
budaya yang serupa di manapun di dunia ini.
Tidak saja budaya menjadi terglobalkan,
tetapi juga menjadi semakin dikomoditikan.
Aktivitas budaya menjadi sesuatu yang
diproduksi, dikemas, dibeli dan dijual bukan
lagi menjadi nilai kekayaan masyarakat.










Pengembangan Budaya memiliki empat
Konteks:
1. Melestarikan dan mengembangkan budaya
lokal
2. Melestarikan dan menghargai budaya
asli/pribumi
3. Multikulturalisme
4. Budaya partisipatori











Tradisi budaya lokal merupakan bagian penting dalam
menanamkan rasa bermasyarakat
Tradisi ini meliputi sejarah lokal dan peninggalan berharga
(heritage)
Pengaruh eksternal dapat memisahkan tradisi-tradisi budaya
lokal.
Strategi yang cermat dari masyarakat diperlukan jika tradisi
tersebut ingin dilestarikan
Masyarakat perlu mengidentifikasi apa komponen yang unik dan
signifikan dari warisan budayanya.
Warisan budaya lokal dapat ditekankan dalam konteks
masyarakat yang beraneka ragam
Tidak semua tradisi budaya lokal perlu dilestarikan seperti
misalnya tradisi rasisme, kekerasan dalam rumah tangga,
alkoholisme dll.
Keaneka ragaman budaya sangat penting dan perlu strategi
pengembangan yang berkeadilan sosial





Melestarikan dan menghargai budaya orangorang pribumi merupakan isu sentral
pengembangan masyarakat.
Ada dua hal yang mendasari :
1. klaim orang pribumi atas
lahan/daerah
dan struktur masyarakatnya
2. banyak kerugian yang diderita orang
pribumi








Tak jarang terjadi, pengembangan masyarakat
merupakan arena penindasan, deskriminasi,
kolonialisme, pemaksaan nilai-nilai barat dengan
mengorbankan nilai-nilai pribumi.
Kontradiksi tersebut perlu diidentifikasi dan
diatasi.
Pengembangan masyarakat dengan masyarakat
pribumi akan berharga jika melibatkan tradisi
budaya pribumi.
Oleh karena itu tujuan pengembangan
masyarakat yang utama mengakui dan
memperkuat budaya pribumi/asli











Pekerja masyarakat harus menyadari bahwa masyarakat tersebut
bukanlahmiliknya.
Ini bukan dimaksudkan bahwa tidak ada peran bagi pekerja
masyarakat non pribumi
Mendekati budaya tradisional dengan respek, itikad baik,
kepekaan adalah hal penting.
Ketidakberdayaan adalah problem utama masyarakat
asli/pribumi
Pekerja masyarakat nonpribumi dapat bertindak sebagai
katalisator, bisa bertindak sebagai penasehat dalam hal-hal
khusus seperti ekonomi, politik yang orang pribumi dapat
melakukan aksi-aksi sosial.
Dan orang pribumi merasakan adanya dukungan dari masyarakat
non pribumi, yang penting bagaimana mengorganisir dukungan
tersebut.
Harus ditekankan bahwa pada akhirnya perjuangan dari mereka
sendirilah yang menentukan









Dalam pemberdayaan harus berbagi peran dan
ketrampilan dengan orang pribumi
Pemberdayaan harus tidak dilakukan dalam bentukbentuk merendahkan skill yang telah dikembangkan
oleh orang-orang pribumi
Idealnya adalah terdapat pekerja masyarakat pribumi
Peran penting lain bagi para pekerja masyarakat non
pribumi bekerja melawan rasisme/penindasan ras
yang lebih luas
Bekerja dengan masyarakat pribumi dapat
mengangkat isu penting tentang gender. Tak jarang
budaya pribumi yang tradisional menindas
perempuan. Berkaitan dengan keadilan sosial









Sangat penting bagi pekerja untuk memiliki
pengetahuan seluas mungkin tentang budaya asli
Disamping itu perlu mendekati masyarakat
dengan rasa hormat, kemauan baik, kepekaan
dan kesadaran diri yang tulus
Bekerja dengan orang pribumi perlu memahami
dua hal yang penting yakni tanah (land) dan
spiritualitas. Banyak konflik yang berkaitan
dengan dua hal tersebut.
Satu inisiatif penting menyusun program
menggunakan nilai-nilai spiritual dan tradisi asli







Disini tidak saja meningkatkan dan melindungi
budaya asli, tetapi juga menerima dan mengakui
dalam komunitas yang lebih luas.
Hal ini merupakan tugas yang kompleks dan
rumit, yang memerlukan kepekaan individual,
kecanggihan politik, ketrampilan
komunitas,kesabaran dan kegigihan, kemampuan
negosiasi dan advokasi dan lain-lain.
Pendekatan multi strategi tersebut dapat
membuahkan hasil, tetapi memerlukan proses
panjang dan melelahkan.









Istilah ini lazim menunjuk pada kelompok etnis
yang berbeda, tinggal di satu masyarakat, tapi
tetap mempertahankan budaya yang berbeda
Mobilitas personal setelah abad XX cukup besarbesaran
Kebiasaan dalam budaya yang relatif homogen
tampak hilang, masyarakat harus sampai pada
kehidupan yang multikultural
Kebijakan multikultural dan politik sangat
komplek
Hal ini merupakan aspek yang penting dari
pembangunan budaya masyarakat










Tantangan untuk pengembangan masyarakat diharapkan
membantu mempertahankan integritas keanekaragaman
budaya. Perlu upaya-upaya untuk itu.
Benturan nilai-nilai budaya sering menimbulkan
ketegangan dan ketidak stabilan.
Pekerja masyarakat hendaknya tertantang untuk
memecahkan kesulitan ini
Banyak strategi yang dapat digunakan untuk multicultural
community work, meskipun perlu disesuaikan dengan
kondisi lokal
Prinsip-prinsip universal dari keadilan sosial dan hak asasi
manusia dapat dimanfaatkan
Sangat penting bagi pekerja masyarakat untuk ingat
bahwa budaya tidak statis, norma, nilai, praktek budaya
setiap saat dapat mengalami perubahan









Aspek terakhir pengembangan masyarakat
adalah partisipasi
Aktivitas budaya merupakan fokus penting untuk
identitas masyarakat, partisipasi, interaksi sosial
dan pengembangan masyarakat.
Agar masyarakat sehat perlu mendorong
partisipasi
Seperti halnya dengan aktivitas pengembangan
masyarakat lain, isu golongan, gender, ras/etnis
perlu diakui untuk mendorong partisipasi budaya









Budaya partisipatif juga memiliki potensi untuk
mencapai lebih dari memperkuat modal sosial
Aktivitas budaya memiliki potensi untuk
peningkatan kesadaran, ekplorasi penindasan,
menghubungkan problem personal dan politik
dan mengungkap problem sosial.
Problem-problem masyarakat kadangkala dapat
ditangani melalui ekspresi budaya dengan
menggunakan format tradisional
Bahkan trauma dapat diangkat dan dipulihkan
melalui pengembangan budaya masyarakat.







Lingkungan merupakan komponent penting
dari masyarakat
Perlu dicakup secara terpadu terhadap
pengembangan masyarakat
Isu lingkungan kadang kala sangat penting
dalam menyadarkan masyarakat secara
keseluruhan dan dapat menjadi katalisator
untuk aksi masyarakat.
Pengembangan lingkungan dapat juga dilihat
sebagai gerakan menembus batas-batas
masyarakat lokal



Perhatian terhadap lingkungan sering terkait dengan
kebutuhan manusia yang mendesak seperti kelangsungan
hidup, air bersih, makanan sehat, dan udara bersih



Juga seperti halnya dengan bentuk-bentuk lain dalam
pengembangan masyarakat, isu kelas, gender dan
ras/etnis sangat penting



Pengembangan lingkungan perlu mengatasi problemproblem serta stereotipe ini



Oleh sebab itu perlu ditekankanbahwa pengembangan
lingkungan dan aktivitas lingkungan ditempatkan dalam
konteks yang lebih luas pembangunan masyarakat terpadu








Dalam pengembangan masyarakat penting untuk
memperhatikan perkembangan personal
(personal growth) dan pengembangan personal
(personal development)
Masyarakat tempat yang lebih untuk
pengembangan personal
Ide tersebut dikaitkan dengan aktivitas yang
berbeda-beda yang mencakup bertemu dengan
masyarakat.
Perkembangan personal telah menjadi industri
yang individualis dan personal, bahwa hal itu
telah dikemas dan komodifikasi

