
Terminologi
Pembangunan Masyarakat, serta Identifikasi 

Kondisi Masyarakat Pesisir 
dan Pulau-pulau Kecil

Dr. Ir. Hj. Khodijah Ismail, M.Si



▪ Pembangunan Masyarakat/Pembangunan Komunitas adalah suatu proses 
melalui usaha dan prakarsa masyarakat sendiri maupun kegiatan pemerintahan 
dalam rangka memperbaiki kondisi ekonomi, sosial dan budaya. 

▪ Pembangunan Masyarakat Desa = Rural Community Development 
▪ Komunitas / community = masyarakat yang berada dalam batas-batas wilayah 

tertentu
▪ Proses perubahan yang bersifat multi dimensi menuju kondisi semakin 

terwujudnya hubungan yang serasi antara NEEDS and RESOURCES melalui 
pengembangan kapasitas masyarakat untuk membangun

DEFINISI



Fokus Perhatian Pembangunan 
Masyarakat :
1. Pembangunan (Ekonomi dan 
peningkatan kesejahteraan)
2. Masyarakat (Pengelolaan, pembinaan, 
pelayanan)

Teori-teori Pembangunan:
▪ Teori Modernisasi
▪ Teroi Ketergantungan
▪ Teori Pasca Ketergantungan
▪ Teori Alternatif

Pembangunan Masyarakat terdiri dari:
▪ Proses
▪ Program
▪ Gerakan
▪ Metode



Apa kegunaan Pembangunan Masyarakat?
 Untuk mengatasi masalah sosial dan komunitas

 Untuk membangun kapasitas organisasi masyarakat adat setempat 

dan kelompok masyarakat akar rumput

 Untuk masyarakat yang kurang beruntungdengan membangun 

modal sosial dan inklusi sosial 

Pembangunan harusnya dapat  meningkatkan pilihan, 

keberlanjutan sikap positif, meningkatkan fungsi 

lembaga dan meningkatkan kualitas hidup

Model-model Pembangunan

❑ Model Pembangunan yang Berorientasi pada Pertumbuhan (ECONOMIC 
GROWTH)

❑ Model Pembangunan Kebutuhan Dasar/Kesejateraan (BASIC NEEDS)
❑Model Pembangunan yang Berpusat pada Manusia (PEOPLE CENTERED)



Bagaimana pembangunan 

masyarakat desa saat ini?
Ada beberapa komponen 

yang harus dikembangkan:

1. Kemitraan, serta  

pemberian layanan

2. Aksi, serta  

perencanaan dan 

penentuan prioritas 

3. Asumsi, serta inisiatif

4. Akses, serta 

penyebaran

5. Koordinasi, serta 

inisiatif khusus

6. Emosi

7. Terkait dengan gairah

Apa yang dibutuhkan?:

1. Infrastruktur yang memadai diperlukan untuk 
mendukung kegiatan ekonomi dan kehidupan 
masyarakat. 

2. Ekonomi yang sehat sebagian tergantung pada mulai 
bisnis baru, akses ke modal ventura, meningkatkan 
efisiensi perusahaan yang ada atau pembentukan 
industri atau perusahaan baru. 

3. Pengaturan kebijakan dapat membantu memposisikan 
daerah pedesaan dan regional dalam posisi yang 
kompetitif secara ekonomi, adil secara sosial, dan 
ramah lingkungan.

4. Pemberian layanan di masyarakat pedesaan yang 
memungkinkan ekonomi lokal dan sistem sosial 
berfungsi, mempertahankan lapangan kerja, populasi 
dan kualitas hidup di daerah pedesaan.



Pengembangan masyarakat mungkin 

bukan pendekatan terbaik jika:

 Kita sudah tahu apa yang ingin kita lakukan . Jika hasil yang ingin kita 

capai, dan kegiatan yang akan digunakan, sudah diputuskan maka 

tidak ada ruang bagi masyarakat untuk menentukan hasil dan 
kegiatan. 

 Kita memiliki waktu terbatas atau pendanaan jangka pendek . 

Pengembangan masyarakat adalah proses jangka panjang. 

Keterlibatan dan perencanaan bisa memakan waktu satu tahun atau 

lebih, dan itu bisa memakan waktu beberapa tahun untuk 

membangun kapasitas anggota masyarakat dan memastikan hasil 
yang berkelanjutan.

 Fokus kita adalah meningkatkan keterampilan individu tertentu.



Istilah kunci :

 Komunitas : Komunitas seringkali merupakan wilayah geografis; misalnya, wilayah pemerintah 

daerah atau kota tertentu. Komunitas juga dapat didefinisikan berdasarkan minat, identitas, atau 

karakteristik bersama. Komunitas dalam pengertian pengembangan masyarakat mengacu 

pada warga daerah, dan biasanya tidak merujuk pada penyedia layanan atau organisasi.

 Partisipasi : Dalam pengembangan masyarakat, partisipasi mengacu pada keterlibatan penuh 

dan kepemimpinan anggota masyarakat dalam merencanakan, mengembangkan, 

menyampaikan dan mengevaluasi tindakan atau inisiatif masyarakat. anggota masyarakat 

harus berpartisipasi dengan cara yang berarti bagi mereka dan bagi proyek pengembangan 

masyarakat itu sendiri. Dibutuhkan waktu untuk membangun partisipasi penuh dan bermakna

 Konsultasi : Konsultasi adalah proses meminta anggota masyarakat melalui survei, wawancara, 

atau kelompok fokus untuk pendapat atau preferensi mereka tentang suatu masalah. Ini bukan 

partisipasi dalam arti pengembangan masyarakat.



Perbedaan antara pekerjaan berbasis masyarakat, yang 

melibatkan masyarakat, dan pekerjaan pengembangan 

masyarakat, yang dipimpin oleh masyarakat.
 Pekerjaan berbasis komunitas  Pekerjaan pengembangan masyarakat

✓ Masalah atau masalah didefinisikan oleh 

lembaga dan profesional yang 

mengembangkan strategi untuk 

menyelesaikan masalah dan kemudian 

melibatkan anggota masyarakat. Tanggung 

jawab yang berkelanjutan untuk program ini 

dapat diserahkan kepada anggota 

masyarakat dan kelompok masyarakat

 Karakteristik:

a.Kekuasaan pengambilan keputusan 

berada di tangan agensi.

b.Masalah atau masalah didefinisikan oleh 

agen.

 c.Ada batas waktu yang ditentukan.

 d.Hasil sudah ditentukan sebelumnya, sering 

kali perubahan perilaku atau tingkat 

pengetahuan tertentu

➢ Kelompok-kelompok masyarakat didukung 

untuk mengidentifikasi masalah, 

merencanakan dan mengimplementasikan 

strategi untuk mengurangi dan menyelesaikan 

masalah mereka

 Karakteristik:Hubungan kekuasaan antara agen 

dan anggota masyarakat terus dinegosiasikan.

 Masalah atau masalah pertama kali dinamai 

oleh komunitas, kemudian didefinisikan 

dengan cara yang memajukan kepentingan 

bersama komunitas dan agensi.

 Durasi kerja lebih lama.

 Hasil yang diinginkan adalah peningkatan 

kapasitas anggota masyarakat.

 Hasil jangka panjang yang diinginkan biasanya 

mencakup perubahan di tingkat lingkungan 

atau masyarakat.



Pengembangan masyarakat yang

efektif harus:

 Upaya jangka panjang

 Terencana dengan baik

 Inklusif  dan adil

 Holistik dan terintegrasi ke dalam gambaran yang lebih besar

 Diinisiasi dan didukung oleh anggota masyarakat

 Bermanfaat bagi masyarakat

 Didasarkan pada pengalaman yang mengarah pada praktik 

terbaik



Karakteristik Masyarakat Pesisir 

dan Pulau-pulau Kecil

Mengetahui karakteristik masyarakat pesisir dan pulau-pulau 

diperlukan agar program pembangunan masyarakat sesuai 

dengan kondisi, permasalahan dan kebutuhan mayarakat itu 

sendiri

 Sifat dan karakteristik masyarakat pesisir sangat dipengaruhi 

oleh jenis kegiatan mereka spt upaya penangkapan ikan, 

kolam ikan, perusahaan pengolahan ikan dan pertanian pesisir 

yg mereka lakukan

Masyarakat pesisir memiliki karakteristik tertentu yg spesifik dan 

unik. Properti ini terkait erat dg sifat bisnis di perikanan itu sendiri. 

Yg dipengaruhi lingkungan, musim dan pasar. Masyarakat 

nelayan sangat peka dengan harga



Beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam 

penyusunan profil sosial ekonomi masyarakat pesisir 

adalah sebagai berikut:

 Persiapan profil yang baik dari komunitas pesisir, adalah bahwa 

pembuatan profil tidak merujuk pada pendekatan dalam satu komunitas 

administratif saja, tetapi mengacu pada pendekatan yang mencakup 

lebih dari satu wilayah administratif (dengan banyak komunitas). Oleh 

karena itu, diperlukan suatu profil yang menggambarkan kondisi nyata 

masyarakat pesisir secara komprehensif dan objektif.

 Kondisi data dan informasi tentang masyarakat pesisir masih dimiliki oleh 

lembaga / sektor, sementara mereka masih tumpang tindih antar sektor, 

sehingga data dan informasi perlu disinkronkan / diorganisir agar dapat 

digunakan dengan mudah untuk setiap pengguna

 Ketersediaan data dan informasi masih sangat kurang, sehingga perlu 

untuk mengumpulkan data dan informasi. Dalam hal ini, profil masyarakat 

pesisir yang dipersiapkan untuk memfasilitasi penyediaan data dan 

informasi adalah valid dan akurat untuk digunakan dalam rencana 

pembangunan masyarakat pesisir dan meningkatkan kesejahteraanya
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