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Pengertian

 Keberlanjutan = Keberlanjutan Jangka 

Panjang

 Keberlanjutan mengacu pada kemampuan 

hidup jangka panjang dari suatu komunitas 

. 

 Visi pembangunan berkelanjutan sering 

diartikulasikan dalam pernyataan berikut: 

“Pembangunan yang memungkinkan 

orang untuk memenuhi kebutuhan saat ini 

tanpa mengurangi kemampuan generasi 

penerus untuk memenuhi kebutuhan 

mereka sendiri.

 Diagram berikut menggambarkan 

keterkaitan yang melekat dalam visi 

keberlanjutan



The community development process



Sumber: http://world.std.com/~emagic/mindmap.html

A mental map of your community



Community Development Resources 

(Sumberdaya Pembangunan Masyarakat
Pembangunan masyarakat meliputi alam, manusia, 

sumber daya keuangan dan infrastruktur

Sumber daya alam meliputi hal-hal seperti:

∎ tanah, udara, dan air;

∎ mineral dan logam dan bijih permukaan / 

bawah permukaan;

∎ minyak, gas, dan minyak bumi;

∎ pohon dan tanaman lain;

∎ satwa liar; dan

∎ standar, peraturan dan kebijakan yang 

berkaitan dengan di atas.

Sumber daya manusia meliputi hal-hal seperti:

∎ keluarga dan gaya hidup sehat;

∎ pengembangan keterampilan, 

pendidikan dan pelatihan;

∎ perencanaan karir dan pekerjaan;

∎ praktik perekrutan yang efektif dan legal;

∎ kompensasi dan pensiun pekerja; dan

∎ hukum hak asasi manusia dan 

perburuhan.



Community Development Resources 

(Sumberdaya Pembangunan Masyarakat

Sumber daya keuangan meliputi hal-hal seperti:

∎ penggalangan dana dan pencarian hibah;

∎ bank dan lembaga keuangan lainnya;

∎ dana pinjaman masyarakat dan lingkaran 

pinjaman;

∎ akses ke modal dan pendanaan investasi;

∎ pinjaman pemerintah dan dana program;

∎ koperasi dan bentuk investasi lainnya; dan

∎ kebijakan dan pedoman terkait dengan 

pinjaman keuangan dan pelaporan.

Infrastruktur adalah bagian dari 

sumber daya yang diperlukan efektif 

dalam pengembangan masyarakat 

dan memasukkannya hal-hal yang 

jelas seperti:

∎ bangunan dan struktur fisik;

∎ transportasi dan akses;

∎ sistem komunikasi; dan

∎ listrik, hidro, air limbah, sampah, 

dan pemanas



TUGAS:

Bagaimana kita mendefinisikan 

kualitas hidup?

 Bagaimana Anda menggambarkan komunitas Anda?

 Apa yang membuat komunitas Anda layak huni?

 Apa arti kualitas hidup bagi Anda?

 Apa yang Anda sukai dari komunitas Anda?

 Apa yang ingin Anda pertahankan atau tingkatkan?

 Gambarkan mind map proses anda dengan komunitas sekitar 

anda


