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Tinjauan Mata Kuliah 
 

akikat pembangunan adalah suatu proses perubahan dari kondisi yang 

kurang baik menuju ke arah yang lebih baik. Pembangunan 

masyarakat memiliki berbagai dimensi, misalnya pembangunan perumahan 

dan pemukiman, pembangunan ketenagakerjaan, pembangunan sarana dan 

prasarana sosial ekonomi, pemberdayaan pemerintah desa, termasuk yang 

berkaitan dengan kegiatan sektor informal dan berbagai sektor pembangunan 

lainnya yang ada di pedesaan atau pun perkotaan.  

Ada berbagai model pembangunan, satu di antaranya adalah model 

pembangunan masyarakat. Model ini lebih banyak melihat potensi yang ada 

di tengah masyarakat untuk dapat dikembangkan agar masyarakat tersebut 

tidak banyak tergantung dari pihak lain. Singkatnya, model pembangunan 

masyarakat searah dengan salah satu maksud yang ada dalam peraturan 

perundang-undangan tentang peningkatan kemampuan daerah dalam 

berotonomi atau dapat mengolah sendiri komunitasnya. Model pembangunan 

masyarakat ini tidak dapat berjalan secara otomatis, melainkan perlu ada 

intervensi khusus yang dilakukan ke dalam masyarakat. 

Di dalam mata kuliah Pembangunan Masyarakat Desa dan Kota ini akan 

diuraikan konsep-konsep pembangunan masyarakat dari berbagai sudut. 

Selengkapnya melalui Modul 1 Anda terlebih dulu akan diajak untuk 

memahami konsep dasar dan teori pembangunan, serta pendekatan dan 

indikator pembangunan. Setelah Anda menguasai konsep dasar 

pembangunan, pada Modul 2 akan dijelaskan tentang pengertian dan teori 

pembangunan masyarakat yang meliputi perkembangan studi pembangunan 

masyarakat, pembangunan masyarakat sebagai proses dan pembangunan 

masyarakat sebagai metode. Kemudian pada Modul 3 akan dijelaskan tentang 

desa dan masyarakatnya dimulai dari latar belakang dan proses timbulnya 

desa, tipologi desa, serta masyarakat desa sebagai satu komunitas. 

Pada Modul 4 dibahas tentang masalah dan aspek pembangunan 

masyarakat desa di antaranya tentang lingkungan, prasarana dan teknologi 

desa, ketenagakerjaan, kemiskinan, kelembagaan sosial ekonomi masyarakat 

desa, dan pemberdayaan pemerintah desa. Dalam Modul 5 Anda akan 

mempelajari berbagai dimensi permasalahan yang berkaitan dengan 

pembangunan masyarakat kota yang dimulai dari hakikat kota dan fungsinya. 

Kemudian pola ekologi dan urbanisasi akan dibahas pada Modul 6. Berbagai 
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masalah kehidupan masyarakat kota akan dipelajari pada Modul 7, dan pada 

Modul 8, dibahas sektor pembangunan masyarakat kota yang cenderung 

memerlukan penanganan serius dalam mengatasi masalah yang ada. Terakhir 

Modul 9, menekankan pada dua aspek utama yakni partisipasi masyarakat 

dalam pembangunan, dan peran yang dapat dimainkan pemerintah dalam 

proses pembangunan. 

Cara yang efektif dalam mempelajari modul ini adalah mempelajarinya 

secara sistematis sesuai urutan pada Analisis Instruksionalnya, kemudian Jika 

Anda telah sampai pada modul tertentu perhatikan secara teliti Tujuan 

Instruksional Khusus (TIK) pada setiap modul. Ini sangat membantu Anda 

untuk mencapai tujuan spesifik yang diuraikan pada setiap kegiatan belajar. 

Jawablah setiap pertanyaan yang terdapat pada setiap kegiatan belajar, lalu 

cocokkan jawaban Anda dengan jawaban yang telah tersedia di setiap akhir 

kegiatan belajar. Apakah Anda telah menjawabnya secara benar atau belum. 

Jika belum, periksa dan pelajari kembali materi pelajaran sebelumnya, 

terutama pada bagian yang belum dipahami secara baik. 

Setelah mempelajari mata kuliah ini Anda diharapkan dapat 

mengaplikasikan konsep-konsep pembangunan masyarakat dalam berbagai 

aspek kebijakan pemerintah dan kegiatan masyarakat.  
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Masalah dan Aspek-aspek

Pembangunan Perkotaan

(8)

Pola Ekologi dan Urbanisasi

(7)

Masyarakat Kota

(6)

Kota dan Fungsinya

(5)

Partisipasi Masyarakat dan Peranan

Pemerintah dalam Pembangunan

(9)

Pembangunan Masyarakat

(2)

Konsep dan Teori Pembangunan

(1)

Masalah dan Aspek-aspek

Pembangunan Masyarakat Desa

(4)

Desa dan Masyarakatnya

(3)

 


