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Tinjauan Mata Kuliah 
   

ata Kuliah Pembangunan yang Bertumpu pada Komunitas ini dikemas 

untuk peserta Program Studi D-I Pengelolaan Lingkungan Fakultas 

Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Terbuka. 

Pemahaman tentang mata kuliah ini akan memberikan wawasan kerakyatan 

pada pola pengelolaan lingkungan yang akan Anda lakukan dalam praktik 

sehari-hari. 

Mata kuliah ini terdiri dari 9 modul dan disajikan sedemikian rupa 

sehingga diharapkan akan membantu Anda memahami dasar-dasar 

pembangunan bertumpu pada komunitas dan mampu menyusun program 

pembangunan bersama masyarakat. 

Untuk itu materi kuliah tersebut disusun dalam modul-modul sebagai 

berikut. 

Modul 1 : Dasar-dasar Pembangunan Bertumpu pada Komunitas, 

dengan maksud agar Anda dapat memahami latar belakang, 

rasional dan dasar-dasar pembangunan bertumpu pada 

komunitas. 

Modul 2 : Penyuluhan dan Pendampingan, dengan maksud agar Anda 

dapat memahami dasar-dasar komunitas, penyuluhan dan 

pendampingan kepada kelompok masyarakat. 

Modul 3 : Pembangunan Partisipatif, dengan maksud agar Anda dapat 

memahami dasar-dasar pembangunan yang melibatkan 

berbagai pelaku secara partisipatif. 

Modul 4 : Perencanaan Partisipatif, dengan maksud agar Anda dapat 

memahami proses perencanaan partisipatif yang melibatkan 

kelompok masyarakat. 

Modul 5 : Teknik Survei Swadaya, dengan maksud agar Anda dapat 

memahami dan menguasai teknik survei kampung/desa 

sendiri. 

Modul 6 : Teknik Penetapan Prioritas, dengan maksud agar Anda dapat 

memahami dan menguasai teknik penetapan prioritas dalam 

pembangunan lingkungan. 
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Modul 7 : Teknik Penyusunan Rencana Tindak, dengan maksud agar 

Anda dapat memahami dan menguasai teknik penyusunan 

rencana tindak dalam pembangunan lingkungan. 

Modul 8 : Teknik Pengorganisasian Masyarakat, dengan maksud agar 

Anda dapat memahami dan menguasai teknik 

pengorganisasian kelompok masyarakat khususnya untuk 

pengambilan keputusan. 

Modul 9 : Teknik Penyusunan Program Pembangunan Lingkungan, 

dengan maksud agar Anda dapat memahami dan menguasai 

teknik penyusunan program pembangunan lingkungan 

dengan memperhatikan berbagai kebutuhan, sumber 

daya/potensi dan kendala yang ada. 

 

Keempat modul yang pertama memberikan Anda pemahaman tentang 

dasar-dasar pembangunan dengan melibatkan kelompok masyarakat/ 

komunitas sebagai pelaku utama, sedangkan lima modul berikutnya 

memberikan Anda bekal untuk bekerja bersama kelompok masyarakat dalam 

menyusun program pembangunan lingkungan. 

Secara skematik hubungan antarmodul tersebut dapat Anda lihat dalam 

Analisis Kompetensi sebagai berikut. 
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