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Prinsip  Pembangunan 
Masyarakat



Prinsip bertindak sebagai pengidentifikasi 

utama untuk sebuah konsep sampai ke 

tingkat paling sederhana

Analisis prinsip-prinsip ini dapat menawarkan 

wawasan lebih jauh kepada seseorang tentang 

konsep yang mereka coba pahami.

Prinsip Pembangunan 

Masyarakat



Beberapa prinsip dalam pembangunan 

masyarakat:

 Pemberdayaan

 Karakter dan Penampilan: peserta aktif dalam pengembangan 

masyarakat memiliki visualisasi yang jelas tentang apa yang 

mereka inginkan untuk komunitas mereka, hal-hal seperti karakter 

dan penampilan sangat penting.

 Inklusi dan Keragaman: inklusi didefinisikan sebagai tindakan yang 

diambil untuk memastikan bahwa setiap orang dihargai sama dan 

memiliki akses yang sama ke sumber daya. Keragaman biasanya 

mengacu pada ciri-ciri yang ada dalam kelompok-gender, ras, 

status sosial ekonomi, agama, pandangan politik

 Perencanaan dan Persiapan: perencanaan dan persiapan dapat 

sangat bermanfaat bagi masyarakat saat melewati proses 

pengembangan masyarakat



lanjutan
 Kolaborasi dan Partisipasi: Kolaborasi membantu menyatukan orang-

orang dari berbagai latar belakang yang mungkin memiliki akses ke 

sumber daya yang berbeda . Partisipasi memungkinkan seseorang untuk 

memberikan pengaruh apa pun yang mereka miliki pada saat itu selama 

proses - mereka dapat memberikan masukan dan memberikan umpan 

balik

 Kesadaran: dapat memantau kemajuan proses dan perbaikan yang 

diimplementasikan

 Transparansi dan Kepercayaan: Karena tidak semua orang di komunitas 

akan dapat berpartisipasi penuh atau memiliki suara mereka dalam 

proses pengembangan masyarakat,



Lima Prinsip Pembangunan Ekonomi 

Masyarakat
 KEBERLANJUTAN

 BERBASIS MASYARAKAT

 PATISIPASI BERBAGAI 

PESERTA

 BERBASIS ASET

 KEANDALAN DIRI

Sumber:https://www.sfu.ca/ced/n

ews_events/5_principlesofCED.ht

ml

Keberlanjutan mengacu pada kesinambungan 
lingkungan, sosial, budaya, keuangan, dan kesejahteraan 
masyarakat.

Berbasis komunitas di CED berarti suatu proses 
perencanaan usaha atau komunitas yang berfokus pada 
kepentingan bersama dari komunitas yang lebih luas 
serta para peserta individu

adalah oleh berbagai anggota komunitas / proyek yang 
luas dan beragam dalam hal kelas, usia, budaya, jenis 
kelamin, dan kemampuan.

CED dibangun berdasarkan sumber daya dan aset 
komunitas lokal serta memenuhi kebutuhan.

CED mengurangi ketergantungan ekonomi masyarakat 
dengan menganalisis aliran kekayaan masuk, keluar dan di 
dalam masyarakat

https://www.sfu.ca/ced/news_events/5_principlesofCED.html


❑ Langkah 1: Identifikasi Masalah
Baik metode formal maupun informal dapat 
digunakan untuk mengidentifikasi masalah, 
kapasitas, dan kebutuhan masyarakat.

❑ Langkah 2: Identifikasi Stakeholder
Libatkan komunitas / pemangku kepentingan 
organisasi. Libatkan warga yang mengalami \
masalah 

❑ Langkah 3: Identifikasi Strategi
Libatkan komunitas dalam diskusi masalah, dan 
identifikasi kemungkinan alternatif untuk 
mengatasi masalah alternatif penelitian

❑ Langkah 4: Identifikasi Sumberdaya

Pilih strategi yang sesuai. Identifikasi sumber 

daya natura dan uang tunai lokal untuk 

dihubungkan dengan sumber daya lain untuk 

mengimplementasikan strategi program spesifik  

dengan masyarakat

Elemen penting dari Pusat Pengembangan 

Masyarakat dan Ekonomi:

❑ Langkah 5: Terapkan

Bekerja sama dengan masyarakat 

menerapkan strategi dengan 

penekanan pada kepemimpinan dan 

kolaborasi bersama.

❑ Langkah 6: Evaluasi

Melalui evaluasi formatif dan sumatif 

menilai dampak program 

pada audiens target dan orang lain 

untuk  menentukan apakah 

tujuan dan sasaran yang dinyatakan 

tercapai..



Elemen 
penting 
dari 
Pusat 
Pengemb
angan 
Masyara
kat dan 
Ekonomi



Tugas

 Jelaskan definisi pengembangan masyarakat

 Jelaskan Keterlibatan pemerintah dalam pembangunan masyarakat

 Jelaskan makna anggota masyarakat dalam pembangunan masyarakat

 Jelaskan apa pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan 

masyarakat pesisir? 

 Jelaskan dampak kejahatan dalam pembangunan masyarakat

 Sumber: https://www.universalclass.com/articles/business/basic-

fundamentals-and-principles-of-community-development.htm

referensi
 https://ced.msu.edu/about-cced/principles-of-community-

development
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