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Pengembangan Masyarakat 

(Community Development)
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Program Pengembangan Masyarakat (Community Development), seharusnya 
disesuaikan dengan persoalan yang terjadi secara spesifik pada suatu lokasi tertentu. 
Apabila suatu masyarakat memiliki ekonomi yang kuat sedangkan struktur sosial 
dan politiknya lemah, semestinya aspek yang lemah itulah yang ditangani. Tetapi 
apabila semua aspek kehidupan masyarakat lemah, maka perlu dikembangkan 
program yang lebih integral dengan memperhatikan semua aspek tersebut. Karena 
itu, praktisi pembangunan dan pekerja masyarakat (community worker) harus 
memahami pendekatan holistik yang menjadi kerangka kerja Pengembangan 
Masyarakat. 

Perspektif ekologi saja tidak cukup untuk menjadi landasan Pengembangan 
Masyarakat (Community Development) tanpa memperhatikan perspektif keadilan 
sosial. Perspektif ekologi saja biasanya gagal menjawab persoalan-persoalan 
struktural di masyarakat, misalnya: isu lingkungan yang tidak memperhatikan aspek 
gender (peran perempuan dalam pengelolaan sumberdaya alam), isu perlindungan 
satwa langka yang tidak memperhatikan keterkaitannya dengan budaya masyarakat 
setempat, atau kampanye hemat energi yang tidak mempersoalkan bagaimana 
ketimpangan penggunaannya oleh industri besar dibandingkan dengan pemenuhan 
kebutuhan rakyat miskin.  Sebaliknya, perspektif keadilan sosial saja seringkali tidak 
dapat diwujudkan apabila tidak mempertimbangkan batas-batas kemampuan 
sumberdaya alam dalam pemenuhan kebutuhan manusia. Misalnya pendekatan 
pertumbuhan ekonomi yang sepertinya memperlakukan sumberdaya alam sebagai 
tak ada batasnya sehingga seringkali pembangunan dengan pendekatan ini dituduh 
sebagai penyebab utama terjadinya krisis lingkungan.  

                                                             
1 Disarikan dari : Community Development ; Creating Community Alternatives, Vision, Analysis & Practice; Jim Ife, Longman, 1995. Perhatikan 

beberapa catatan kaki dalam tulisan ini. 
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VISI PEMBANGUNAN MASYARAKAT 

Kedua perspektif di atas (ekologi dan keadilan sosial) penting untuk digunakan 
dalam upaya mengembangkan masyarakat yang setara dan berkelanjutan. Prinsip 
keberlanjutan yang berasal dari perspektif ekologi- digunakan terhadap kehidupan 
masyarakat sehingga muncul istilah ‘masyarakat yang berkelanjutan’ (social 
sustainability), sedangkan  prinsip keadilan juga digunakan untuk isu lingkungan 
sehingga muncul istilah ‘keadilan lingkungan’ (ecocentric justice) yaitu perlunya 
menghargai hak-hak makhluk lainnya (tumbuhan dan satwa) untuk melangsungkan 
hidup. Dengan mengintegrasikan kedua perspektif, program Pengembangan 
Masyarakat menyusun sebuah visi tentang kehidupan masyarakat yang dicita-
citakan: yaitu masyarakat yang berdasarkan kesetaraan, pemberdayaan, tanpa 
ketimpangan struktural, terdapat kebebasan untuk merumuskan kebutuhan dan 
menyelenggarakannya, memiliki rumusan tentang hak-hak dan menjamin 
pelaksanaannya, dan sebagainya. Program Pengembangan Masyarakat memiliki visi 
ini karena itu para pelakunya bekerja untuk mengambil bagian dalam upaya-upaya 
perubahan sosial yang lebih mendasar. 

ENAM (6) DIMENSI PENGEMBANGAN MASYARAKAT 

Kehidupan masyarakat memiliki banyak dimensi yang tidak dapat dipisahkan 
satusama lain. Kesejahteraan masyarakat tidak melulu hanya pemenuhan 
kebutuhan ekonomi, tetapi juga berarti pemenuhan kebutuhan sosial-politik, 
budaya dan reliji.  Krisis lingkungan 
terjadi karena pengembangan 
ekonomi yang membesar-besarkan 
kecenderungan konsumtif manusia, 
sebaliknya krisis ekonomi dapat 
terjadi karena kemiskinan sumber-
daya alam atau konflik sosial-politik.  
Karena itu, Pengembangan 
Masyarakat secara holistik memiliki 
enam (6) dimensi yang satu sama lain 
seringkali sulit dipisahkan atau 
dibedakan2. 

 

                                                             
2 Sama seperti tulisan pertama, silakan untuk mengkritisi Kerangka Kerja Pengembangan Masyarakat yang dipaparkan pada tulisan ini,  apakah 

Anda sependapat dengan penulis atau tidak.  Dalam prakteknya (khususnya di Indonesia), Pengembangan Masyarakat biasanya bersifat sektoral 

(pertanian, kesehatan, ekonomi alternatif, dsb.).  
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Penjelasan untuk setiap dimensi dalam Pengembangan Masyarakat ditampilkan 
dalam tabel berikut ini: 

NO DIMENSI PENJELASAN 

1.  Pengembangan sosial 
(social development) 

 Pengembangan sosial seringkali dianggap sama dengan 
pengembangan masyarakat (community development) dalam 
pandangan yang sempit (tradisional). Dalam paparan ini, 
pengembangan sosial merupakan bagian dari konsep 
pengembangan masyarakat (community development). 

 Pengembangan sosial dalam prakteknya, meliputi beberapa 
kategori kegiatan sbb.: 

 Kegiatan pelayanan sosial (isu-isu yang muncul, misalnya: 
kurangnya fasilitas rekreasi/ olahraga, kurangnya rumah 
penampungan, rumah kumuh, perlunya panti jompo, 
kenakalan remaja, dsb.) 

 Pusat kegiatan masyarakat (yaitu pengembangan sarana, 
kegiatan dan organisasi untuk interaksi sosial, misalnya: 
pendidikan non-formal, latihan, forum politik lokal, 
penelitian, kelompok diskusi, rekreasi/olahraga, dsb. 
terutama untuk kebutuhan anak-anak dan generasi muda) 

 Kegiatan perencanaan sosial (misalnya: pembentukan 
komite masyarakat yang terlibat dalam penentuan prioritas 
kegiatan/program sosial di lingkungan masyarakatnya) 

 Kegiatan animasi sosial (kegiatan-kegiatan untuk 
meningkatkan interaksi antar anggota masyarakat 
sehingga mereka memiliki perasaan kolektivitas dan 
kesiapan untuk berpartisipasi membangun 
masyarakatnya). 

2.  Pengembangan 
ekonomi (economic 
development) 

 Pengembangan ekonomi dalam konsep pengembangan 
masyarakat (community development), merupakan pandangan 
alternatif terhadap ekonomi global yang didominasi oleh 
industri besar (kapitalistik).  Karena itu, gagasan utamanya 
adalah pengembangan ekonomi masyarakat yang bermanfaat 
bagi masyarakatnya sendiri (otonomi ekonomi). 

 Secara garis besar, pengembangan ekonomi dalam 
prakteknya, meliputi dua kategori kegiatan sbb.: 

 Pengembangan ekonomi tradisional (yaitu pengembangan 
ekonomi lokal untuk berpartisipasi dalam pengembangan 
ekonomi yang lebih luas, misalnya: menarik investor dari 
luar, mengembangkan industri lokal, pengembangan 
pariwisata). 

 Pengembangan ekonomi alternatif (yaitu pengembangan 
ekonomi yang berbasis pada otonomi ekonomi, misalnya: 
mengembangkan koperasi, bank masyarakat, usaha 
simpan pinjam, dan alat tukar lokal. 
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NO DIMENSI PENJELASAN 

3.  Pengembangan politik 
(political development) 

 Dalam banyak literatur, pengembangan politik seringkali 
disebut pengorganisasian masyarakat (community organizing). 
Dalam paparan ini, pengembangan politik merupakan bagian 
dari konsep pengembangan masyarakat (community 
development).3 

 Pada pengembangan politik, isu pemberdayaan sangat 
mengemuka karena itu dalam program-program yang 
dilaksanakan, penting untuk melakukan analisis sosial (analisis 
kekuasaan) baik dalam level makro maupun lokal. Tujuan 
programnya adalah untuk mengembangkan kapasitas 
masyarakat secara keseluruhan di dalam arena politik yang 
lebih luas, serta mengembangkan kemampuan individu dan 
kelompok-kelompok dalam masyarakat untuk berperanserta 
dalam politik lokal. 

 Pengembangan politik lokal dalam prakteknya, meliputi 
kegiatan sbb.: 

 Penyadaran masyarakat (terutama untuk penyadaran kritis 
tentang keterhubungan individu dengan struktur yang lebih 
luas) 

 Pengorganisasian masyarakat (terutama untuk 
mengembangkan struktur politik lokal yang lebih otonom 
yang menegakkan demokrasi dan kesetaraan antar 
golongan, etnis, gender).  

 Pengembangan politik yang lebih luas, meliputi kegiatan sbb.: 

 Pengorganisasian masyarakat (terutama untuk 
mengembangkan kemampuan dalam melakukan aksi 
sosial dalam arena politik yang lebih luas: regional, 
nasional, bahkan internasional). 

 Aksi sosial (yaitu aksi-aksi untuk mempengaruhi dan 
berhubungan dengan arena politik yang lebih luas, 
misalnya: menyampaikan aspirasi mengenai kebijakan 
nasional yang akan berpengaruh terhadap lokal). 

4.  Pengembangan 
budaya (cultural 
development) 

 Dalam era komunikasi dan informasi yang terbuka dan tanpa 
batas saat ini, sulit bagi suatu masyarakat untuk tetap 
mempertahankan kebudayaan lokalnya yang unik.  Dalam 
globalisasi budaya itu, seringkali terjadi penggolong-golongan 
budaya, misalnya: budaya yang tinggi dan rendah, budaya 
maju dan terbelakang, budaya tradisional dan modern, dsb. 
sehingga memunculkan inferioritas pada suatu kelompok 
budaya tertentu. 

                                                             
3 Pendapat penulis buku ini berbeda dengan kalangan CO,  yang menyatakan bahwa kerangka kerja pengorganisasian rakyat (community 

organizing) seharusnya mencakup pengembangan masyarakat (community development) dan bukan sebaliknya. 
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NO DIMENSI PENJELASAN 

 Pengembangan kebudayaan adalah bagian yang penting 
dalam pengembangan masyarakat (community development), 
yaitu untuk menumbuhkan sikap krits terhadap identitas 
budaya, menghargai dan bangga pada identitasnya sendiri, 
menghargai keberagaman budaya dan dapat hidup 
berdampingan dalam perbedaan (keberagaman) tersebut.  

 Pengembangan budaya dalam prakteknya, meliputi kegiatan 
sbb.: 

 Mempertahankan dan menghargai budaya lokal (local 
culture) dengan menghidupkan kembali elemen-elemen 
penting kebudayaan lokal agar timbul perasaan identitas 
kebudayaan dan kebanggaan terhadapnya. Tetapi, harus 
dipertimbangkan agar tidak dimunculkan budaya elitis dan 
budaya yang tidak relevan dengan keseluruhan nilai (visi) 
masyarakat. 

 Mempertahankan dan menghargai budaya asli (indigenous 
culture) dengan kegiatan yang sama seperti di atas, tetapi 
isu ini dianggap khusus karena masyarakat asli seringkali 
menjadi kelompok yang tersingkir oleh ekspansi budaya 
lain. 

 Mengembangkan penghargaan terhadap keberagaman 
budaya (multiculturalism) dengan memperkenalkan prinsip-
prinsip keadilan dan hak-hak asasi manusia sebagai nilai-
nilai yang lebih universal dalam menjalankan kehidupan 
masyarakat yang multi-budaya. 

 Mengembangkan budaya partisipatif (participatory culture) 
sebagai alternatif dari budaya tradisi (terutama bertujuan untuk 
mendorong masyarakat luas untuk berpartisipasi dan 
menghidupkan kegiatan-kegiatan kebudayaan daripada hanya 
sekedar sebagai penonton) 

5.  Pengembangan 
lingkungan 
(environmental 
development) 

 Pengembangan lingkungan adalah upaya untuk memperbaiki 
lingkungan secara menyeluruh (bukan berdasarkan isu-isu 
spesifik, seperti: isu polusi, isu sampah/limbah, isu kesehatan 
lingkungan, dsb.). Karena itu, pengembangan lingkungan 
memerlukan penyadaran masyarakat tentang pentingnya 
memahami hubungan lingkungan (dalam arti luas) dengan 
kehidupan masyarakat/manusia, baik dalam perspektif lokal, 
maupun global.  

 Kegiatan-kegiatan pengembangan lingkungan a.l.: penyadaran, 
pendidikan, pengorganisasian masyarakat, perencanaan, dsb. 
yang berkaitan dengan upaya mengembangkan pembangunan 
(sosial-ekonomi) yang ramah lingkungan dan menggunakan 
prinsip keberlanjutan.  
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NO DIMENSI PENJELASAN 

6.  Pengembangan 
individu/spiritual 
(personal/ spiritual 
development) 

 Pengembangan individu dalam konsep pengembangan 
masyarakat, lebih banyak dianggap sebagai  bagian dari 
masalah karena menumbuhkan individualisme dan persaingan 
bebas, serta mempopulerkan idiom: “Saya bisa lakukan apa 
saja yang saya mau”. Hal ini berarti mengindahkan realitas 
struktur masyararakat, adanya keterbatasan lingkungan, 
adanya perbedaan antar individu, serta mendorong sikap yang 
eksploitatif dan menyalahkan orang yang tidak mampu 
berkompetisi. 

 Justru karena itu, pengembangan individu dalam 
pengembangan masyarakat menjadi penting, yaitu untuk 
memenuhi kebutuhan individu melalui jaringan dan interaksi 
dalam masyarakatnya, ketimbang melalui profesionalisme dan 
kesuksesan pribadi.   
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KECENDERUNGAN UNTUK SPESIALISASI DI KALANGAN LSM 

Di kalangan LSM, kebanyakan program Pengembangan Masyarakat dilakukan 
untuk menangani salahsatu atau beberapa aspek tertentu saja sedangkan aspek 
lainnya tidak diperhatikan. Seringkali keterbatasan kemampuan dan sumberdaya 
yang dimiliki menjadi alasannya. Kalangan LSM yang berorientasi pada 
pengembangan ekonomi masyarakat, tidak memperhatikan aspek sosial-politik. 
Sementara kalangan LSM yang berorientasi pada isu-isu politik dan demokrasi, 
tidak mempertimbangkan aspek ekonomi dan kebutuhan dasar lainnya. Barangkali 
ini bisa menjadi pembagian tugas di kalangan LSM, tetapi juga bisa 
menjerumuskan LSM pada pendekatan yang parsial dan linear, tanpa memahami 
pendekatan holistik yang sebenarnya menjadi kerangka kerja Pengembangan 
Masyarakat. Hal ini juga menjadi suatu yang merugikan ketika masing-masing tidak 
berfikir saling melengkapi melainkan saling menegasikan peran pihak yang lainnya. 
Padahal, pengembangan jaringan kerjasama sebenarnya merupakan prasyarat yang 
penting bagi usaha-usaha pengembangan masyarakat yang lebih berarti. 


