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KATA PENGANTAR

Buku Perencanaan wilayah ini merupakan hasil kajian teoritis dan
praktek yang dilakukan oleh pemerintah di negara negara maju dan yang
sedang perkembangan. Untuk mencapai Sustainability Development
Millenium Goals (SDMG)perlu penetapan langkah-langkah yang
digunakan untuk wilayah Kabupaten kota dan Provinsi tertentu sesuai
dengan tujuan yang telah ditetapkan. Langkah-langkah perencanaan
untuk menetapkan tujuan, meramalkan suatu yang akan terjadi dimasa
yang akan datang, dan memperkirakan berbagai masalah yang muncul,
dan menetapkan lokasi atau wilayah yang dijadikan. Buku ini
membahas pembangunan berkelanjutan (sustainable development), yang
menyangkut aspek ekonomi,  dan aspek sosial, budaya juga lingkungan
hidup.

Semoga buku ini berguna untuk mahasiswa dan perencana wilayah
dan birokrat untuk menciptakan Indonesia yang lebih baik dimasa
medatang.

Medan 29 Maret 2021
Penulis

Dr. Maksum Syahri Lubis
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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 
Perencanaan pengembangan wilayah pada dasarnya adalah upaya 

penerapan konsep-konsep pembangunan ekonomi pada dimensi 

keruangan, atau dapat pula dipandang sebagai akumulasi yang tidak 

terputus dari konsep pembangunan ekonomi yang melihat peluang dan 

penawaran (opportunity and supply side) serta permintaan sebagai 

peluang (demand side market opportunity). Dalam hal ini, peluang dan 

penawaran merupakan kemampuan atau potensi suatu wilayah yang 

dapat dikembangkan, adapun permintaan sebagai peluang merupakan 

potensi suatu wilayah untuk membangun didasarkan atas kebutuhan 

suatu wilayah. Pada prinsipnya perencanaan pengembangan wilayah 

memandang wilayah sebagai suatu cara untuk mengklasifikasikan, dan 

potensi untuk berkembang sesuai dengan kemajuan ekonomi wilayah 

tersebut (Harun, 2007).  

Perencanaan wilayah mengacu pada penetapan langkah-langkah 

pengembangan yang akan diterapkan pada suatu wilayah tertentu 

sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Langkah-langkah tersebut 

antara lain membuat perencanaan tujuan pengembangan, meramalkan 

suatu yang akan terjadi di masa yang akan dating pada suatu wilayah, 

memperkirakan berbagai masalah yang mungkin muncul selama dalam 

proses pengembangan, dan menetapkan lokasi atau wilayah yang tepat 

untuk dijadikan tempat untuk melaksanakan kegiatan yang telah 

ditetapkan (Lase et al., 2018). Kehidupan yang berlangsung pada suatu 

wilayah memiliki dinamika dan selalu ada problematikanya. Situasi, 

kondisi, tata fisik-sosial budaya, ekonomi pengelolaan akan 

memberikan gambaran bagaimana suatu wilayah akan tumbuh dan 

berkembang. Kondisi ini juga mencerminkan proses dinamika yang 

perlu dicermati keberadaannya (Surur et al., 2019).  

Para perencana, yang dalam hal ini merupakan pemangku 

kepentingan perlu melakukan analisis terhadap wilayahnya. Sebelum 
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menetapkan tujuan pengembangan wilayahnya, mereka perlu 

melakukan penelaahan terhadap eksistensi kota dan wilayah, 

mencermati seperti apa organisasi kehidupan kota dan wilayah yang 

meliputi komponen/fungsi, problema/penyakit konteks tertentu untuk 

bisa mendeskripsikan anatomis objek pengamatan (Nandi & Nur, 

2009). 

Perencanaan wilayah menyangkut berbagai bidang ilmu (Rustiadi 

et al., 2009), yaitu: a) Perencanaan wilayah yang berhubungan dengan 

bidang ilmu social dan ekonomi, seperti perencanaan untuk daerah 

perkotaan dan untuk daerah pedesaan, b) Perencanaan wilayah yang 

berhubungan dengan bidang ilmu khusus, seperti perencanaan 

lingkungan, perencanaan permukiman atau perumahan, dan 

perencanaan jalur transportasi. Secara kewilayahan, pengembangan 

wilayah di Indonesia berpedoman pada pengembangan karakter 

multisektor dan lintas regional, sehingga diharapkan secara konkret 

mampu mendorong pembangunan infrastruktur, sekaligus memajukan 

ekonomi kreatif sebagai penopang arus investasi dan pengembangan 

wilayah. Pengembangan wilayah ini harus sejalan dengan usaha 

pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui 

penataan ruang dan perencanaan wilayah yang berkelanjutan (Hafsari 

et al., 2020). 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 pasal 1 

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dinyatakan bahwa 

proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat dalam 

perencanaan pembangunan wilayah adalah berdasarkan atas 

perhitungan sumber daya yang tersedia. Keterbatasan sumber daya 

alam maupun sumber daya manusia dalam upaya pembangunan 

menuntut adanya prioritas pembangunan dengan memperhatikan 

keunggulan wilayah (Ledda, 2020). Dalam menentukan prioritas 

tersebut sangat penting bagi pemangku kepentingan untuk mengacu 

kepada tujuan yang hendak dicapai dalam pengembangan wilayah 

tersebut. Jika seandainya tujuan pembangunan suatu wilayah adalah 

untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi maka pengembangan 

sebaiknya diarahkan pada pertumbuhan sector unggulan atau 
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komoditas unggulan yang akan memberikan nilai tambah tinggi 

(Mawardi, 2007).  

Dalam paradigma modern, konsep perencanaan wilayah 

dipandang sebagai suatu bentuk pengkajian yang sistematis terhadap 

aspek fisik, ekonomi, sosial kelembagaan, dan politik. Kajian terhadap 

aspek-aspek ini ditujukan untuk mendukung dan mengarahkan 

pemanfaatan sumberdaya dalam memilih cara yang terbaik untuk 

meningkatkan produktifitas agar dapat memenuhi kebutuhan 

masyarakat (public) secara berkelanjutan (Tomaney, 2019). Sasaran 

utama dari perencanaan wilayah pada dasarnya adalah untuk 

menghasilkan penggunaan terbaik namun biasanya atas tiga sasaran 

umum: efisiensi, keadilan dan akseptabilitas masyarakat, serta 

berkelanjutan (Pike, 2017). 

Perencanaan kota dapat didefinisikan sebagai proses pengambilan 

keputusan untuk mewujudkan tujuan-tujuan ekonomi, sosial, budaya 

dan lingkungan hidup melalui pengembangan visi tata ruang, strategi 

dan rencana, dan penerapan seperangkat prinsip-prinsip kebijakan, 

alat-alat, mekanisme partisipatif kelembagaan, dan prosedur 

pengaturan (Tambajong, 2017). Perencanaan kota tak terpisahkan dari 

fungsi ekonomi yang mendasar. Ini adalah mekanisme yang ampuh 

untuk menyusun kembali bentuk dan fungsi kota-kota dan wilayah 

untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi secara endogen, membuka 

lapangan kerja dan membangun kemakmuran, sekaligus memenuhi 

kebutuhan kelompok yang paling rentan, terpinggirkan atau yang 

kurang terlayani (Habitat, 2015).  

Dua faktor sosial utama yang sangat berpengaruh dan menentukan 

pengembangan dan perkembangan kota umumnya adalah faktor 

kependudukan yang menjelaskan berkembangnya industrialisasi besar-

besaran menyebabkan semakin meningkatnya penduduk kota-kota 

industri dengan adanya kesempatan memperoleh pekerjaan. Kualitas 

kehidupan bermasyarakatmenjelaskan makin padat penduduk kota 

industri, makin menurun pola kemasyarakatan karena lingkungan 

kehidupan yang mengutamakan efisiensi ekonomis, telah 

menimbulkan degradasi sosial (Ngangi, 2018).  
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Perencanaan pembangunan adalah suatu proses yang 

berkesinambungan dari waktu ke waktu dengan melibatkan 

kebijaksanaan (policy) dari pembuat keputusan berdasarkan sumber 

daya yang tersedia dan disusun secara sistematis (Hudi, 2018). 

Perencanaan sering disamakan dengan sistem politik suatu negara 

seperti kapitalis, sosialis dan campuran. Setiap bentuk campur tangan 

pemerintah dalam masalah ekonomi diartikan juga sebagai 

perencanaan. Oleh sebab itu perencanaan dapat dikatakan sebagai 

teknik atau cara untuk mencapai tujuan dan sasaran tertentu yang telah 

ditetapkan sebelumnya serta telah dirumuskan oleh Badan Perencana 

Pusat. Perencanaan pembangunan ditandai dengan adanya usaha untuk 

memenuhi berbagai ciri-ciri tertentu serta adanya tujuan yang bersifat 

pembangunan tertentu (Zainuddin & Sutjiatmi, 2018). 

Adapun yang menjadi ciri-ciri dalam suatu perencanaan 

pembangunan adalah: Pertama, bahwa usaha yang dicerminkan dalam 

rencana adalah untuk mencapai perkembangan pada aspek sosial 

ekonomi yang menetap (steady social economic growth). Hal ini juga 

dicerminkan dalam bentuk pertumbuhan ekonomi yang positif. Kedua, 

bahwa usaha yang dicerminkan dalam rencana adalah untuk 

meningkatkan pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita 

menunjukkan bahwa ekonomi masyarakat menuju kepada tingkat 

kesejahteraan yang baik. Ketiga, bahwa usaha yang dikembangkan 

adalah untuk mengadakan perubahan struktur pada bidang ekonomi. 

Perubahan struktur ini seringkali disebut sebagai usaha diversifikasi 

ekonomi. Keempat, bahwa usaha yang dikembangkan ditujukan untuk 

perluasan kesempatan kerja dan lowongan kerja bagi masyarakat 

produktif. Dalam hal ini lowongan kerja yang tersedia menandakan 

bahwa industri yang ada diwilayah tersebut mengalami perkembangan. 

Kelima,bahwa usaha yang dilakukan ditujukan untuk pemerataan 

pembangunan atau sering disebut sebagai distributive justice. Keenam, 

bahwa usaha yang dilakukan adalah merupakan pembinaan lembaga-

lembaga ekonomi masyarakat yang berkecimpung dalam kegiatan-

kegiatan pembangunan. Ketujuh, bahwa usaha yang dilakukan 
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dilaksanakan secara terus menerus untuk tetap menjaga stabilitas 

ekonomi (Wibowo, 2008).  

Perencanan pembangunan adalah merupakan aspek kunci dan 

jalan terbaik untuk mengatasi permasalahan kemiskinan, terutama pada 

Negara Sedang Berkembang (NSB) seperti Negara Indonesia 

(Mochtar, 2016). Perencanaan yang dilakukan dengan baik sangat 

diperlukan untuk mengatasi ketimpangan, permasalahan distribusi 

pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pendapatan 

nasional dan pendapatan per kapita, meningkatakan kesempatan kerja 

dan untuk pembangunan secara keseluruhan (Manan, 2017).  

Arah kebijakan pembangunan didasarkan pada permasalahan-

permasalahan yang ada, khususnya pada bidang ekonomi. Kebijakan 

yang diambil tidak semata-mata diarahkan untuk mengejar 

pertumbuhan ekonomi, tetapi juga yang berorientasi pada pemerataan 

ekonomi (antara wilayah desa dan kota) dalam rangka mewujudkan 

pembangunan ekonomi yang berkelanjutan (sustainable economic 

development). Kebijakan pembangunan juga dikhususkan dalam 

rangka meningkatkan kemandirian dan daya saing wilayah (Salim, 

2012).  

Perencanaan pembangunan merupakan sebuah arena kontestasi 

dari para pemangku kepentingan (daerah dan pusat). Perencanaan 

pembangunan harus dapat dilihat sebagai mekanisme operasional yang 

sangat penting dalam pemenuhan hak-hak politik yang merupakan 

pilar penting dalam demokrasi. Dalam perencanaan perlu menentukan 

tujuan dan prioritas serta program-program pembangunan yang 

berkelanjutan dengan memanfaatkan ketersediaan sumber daya yang 

terbatas dari suatu wilayah. Dari berbagai pengalaman perencanaan 

pembangunan di Indonesia, aspirasi masyarakat merupakan aspek 

penting dalam menentukan kebijakan dan arah pembangunan. Namun 

demikian, aspirasi masyarakat belum maksimal diintegrasikan dalam 

pengambilan kebijakan pembangunan. Hal ini karena, peran serta 

masyarakat dalam berbagai proses pengambilan keputusan yang 

berkaitan dengan peraturan, kebijakan dan program yang ditawarkan 

oleh negara belum dijalankan dengan baik (Zainudin, 2016). 
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Perencanaan pembangunan merupakan hal yang sangat penting 

dalam suatu negara. Banyak pakar dan praktisi mengatakan bahwa 

perencanaan pembangunan akan memberikan keyakinan yang kuat 

kepada pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan pembangunan 

(Susanto, 2017). Perencanaan pembangunan yang dilaksanakan secara 

terpusat dipercaya oleh berbagai kalangan sebagai mekanisme 

kelembagaan dan organisasi yang penting dalam mengatasi berbagai 

rintangan utama terkait proses pembangunan serta menjamin 

tercapainya tingkat pertumbuhan yang baik. Untuk mengejar 

ketertinggalan tentu dibutuhkan suatu perencanaan pembangunan 

nasional yang telah dikaji secara komprehensif. Sebuah kerangka 

kebijakan pembangunan yang komprehensif akan memainkan peran 

penting dalam memicu dan memacu pertumbuhan serta mengurangi 

tingkat kemiskinan (Hilman, 2017).  

Perencanaan pembangunan pada hakikatnya merupakan upaya 

konseptual yang akan digunakan untuk mewujudkan tujuan nasional 

bangsa Indonesia yang maju, mandiri, sejahtera, berkeadilan yang 

selaras dengan tujuan yang tercantum dalam alenia keempat 

pembukaan UUD 1945. Hakikat dari pembangunan nasional adalah 

untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, menciptakan kesejahteraan 

umum, melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, dan membantu 

melaksanakan ketertiban dunia dan perdamaian abadi (Fuady, 2012). 

Oleh karena itu, perkembangan yang diharapkan tidak hanya sebatas 

pada aspek ekonomi saja, tetapi juga aspek sosial, budaya, pertahanan 

dan keamanan.  

1.2. Permasalahan Perencanaan Berkesinambungan  

Pembangunan dalam konsep modernisasi telah banyak mengalami 

perubahan. Hal ini berimbas pada munculnya berbagai permasalahan 

yang diakibatkan karena para perencana dan eksekutor belum terlau 

mempertimbangkan proses pembangunan yang komprehensif. 

Misalnya pada pembangunan gedung-gedung bertingkat yang banyak 

memanfaatkan kaca-kaca jendela pada setiap sisinya yang malah 

membuat pemanasan global (global warming). Perencanaan juga perlu 

mempertimbangkan proses yang berkesinambungan yang dituangkan 
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dalam kebijakan-kebijakan yang operasional dengan berbagai pilihan 

alternative, terutama dalam penggunaan sumber daya untuk mencapai 

tujuan-tujuan tertentu pada masa mendatang (Adianti, 2020).  

Berdasarkan kriteria waktu ada tiga macam perencanaan 

pembangunan berkesinambungan, yaitu: perencanaan jangka panjang, 

perencanaan jangka menengah dan perencanaan jangka pendek. Dalam 

menyusun suatu rencana, para pemangku kepentingan perlu terlebih 

dahulu menentukan setiap tahapan pembangunannya, mulai dari tujuan 

jangka panjang hingga pada jangka pendek sehingga langkah-langkah 

kegiatan dapat tersusun dan tujuan kegiatan dapat dievaluasi. 

Pembangunan yang direncanakan pada tujuan jangka panjang, 

menengah maupun pendek harus saling berhubungan sehingga 

pembangunan yang dilaksanakan pada jangka pendek merupakan 

pendukung bagi pembangunan jangka menengah atau jangka panjang. 

Dengan demikian, pembangunan yang dilaksanakan akan sesuai 

dengan yang diharapkan (Rosana, 2018). Pembangunan yang demikian  

akan memenuhi prinsip efisiensi dan akan meminimalisir hambatan 

dalam pembangunan berkelanjutan (Lawalata, 2013).  

Pembahasan mengenai pembangunan berkelanjutan (sustainable 

development) sebenarnya bukan hanya menyangkut aspek ekonomi 

saja akan tetapi juga menyangkut aspek sosial, budaya maupun 

lingkungan hidup (Miyanti, 2014). Oleh karena itu, tidaklah 

mengherankan apabila permasalahan yang terjadi akibat pembangunan 

mengacu pada aspek-aspek tersebut. Pembangunan yang dapat 

berdampak pada status sosial suatu masyarakat. Mereka yang 

bermukim di wilayah pembangunan akan memperoleh dampak yang 

paling besar. Banyak kasus yang mengindikasikan hal tersebut, mereka 

yang berada pada wilayah pembangunan akan memperoleh keuntungan 

yang membuat mereka memperoleh status sosial yang tinggi di 

masyarakat.  

Pembangunan di suatu wilayah juga akan berdampak pada budaya 

yang ada diwilayah tersebut. Dampak yang ditimbulkan tergantung 

pada seberapa kuat masyarakat yang ada di wilayah tersebut dalam 

memegang kebudayaannya. Banyak kasus yang menunjukkan bahwa 
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pembangunan di suatu wilayah berdampak pada memudarnya 

kebudayaan di dalam masyarakat dan sebagian lagi tetap 

mempertahankan kebudayaan mereka sekalipun tergerus oleh 

pembangunan. Dampak lain yang ditimbulkan oleh pembangunan 

adalah rusaknya lingkungan hidup yang ada di wilayah pembangunan. 

Pada umumnya pembangunan yang direncanakan berada di wilayah 

perkebunan, hutan lindung maupun wilayah dengan penduduk yang 

sedikit. Oleh karena itu, tidak jarang pembangunan yang dilakukan 

tanpa perencanaan berkelanjutan justru memberikan dampak yang 

negatif bagi lingkungan hidup.  

Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan untuk 

memenuhi keperluan hidup manusia kini dengan tanpa mengabaikan 

keperluan hidup manusia masa depan (Suweda, 2011). Oleh karena itu, 

dalam perencanaannya, pembangunan harus mempertimbangkan 

dampak yang ditimbulkan terhadap aspek sosial, budaya dan 

lingkungan hidup. Kajian terhadap ketiga aspek tersebut akan 

memberikan alternatif yang akan menguntungkan bagi kemaslahatan 

masyarakat dan juga lingkungan hidup. 

Bila dikaitkan dengan lingkungan maka pembangunan 

berkelanjutan dapat juga didefinisikan sebagai kemajuan yang 

dihasilkan dari interaksi aspek lingkungan hidup, dimensi ekonomi dan 

aspek sosial politik sedemikian rupa, masing-masing terhadap pola 

perubahan yang terjadi pada kegiatan manusia dapat menjamin 

kehidupan manusia yang hidup pada masa kini dan masa mendatang 

dan disertai akses pembangunan sosial ekonomi tanpa melampaui batas 

ambang lingkungan (Ernawi, 2009). Oleh karena itu, tidaklah salah 

apabila matra untuk pembangunan berkelanjutan, meliputi: 

keberlanjutan pertumbuhan ekonomi, keberlanjutan sosial budaya, dan 

keberlanjutan lingkungan hidup/ekologi (Pohan, 2009).  

Tujuan pembangunan berkelanjutan telah menjadi komitmen 

bersama baik pada tingkat nasional maupun pada tingkat daerah. 

Capaian keberlanjutan pembangunan wilayah tentu saja bukan sekedar 

masalah trade off antara tujuan ekonomi dan lingkungan. Kompleksitas 

issue dan masalah pembangunan menjadi tantangan dalam pencapaian 
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pembangunan berkelanjutan. Issue pertumbuhan ekonomi yang tinggi 

dengan segala kontroversinya, kesenjangan sosial, dan masalah 

kerusakan lingkungan menimbulkan biaya yang harus dibayar sebagai 

risiko atas pembangunan yan dilaksanakan (Erlinda, 2016). 
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BAB II 

KONSEP PEMBANGUNAN BERKESINAMBUNGAN 

2.1. Pembangunan Berkesinambungan 

Pembangunan berkelanjutan merupakan upaya untuk memenuhi 

kebutuhan dasar masyarakat dan berkembang menjadi kesempatan 

untuk memuaskan aspirasi manusia untuk hidup lebih baik (Yorisca, 

2020). Pembangunan berkelanjutan dapat digambarkan sebagai pilar 

dasar yang mendukung pembangunan yang bersifat berkelanjutan, baik 

dalam aspek sosial (dikenal sebagai kebutuhan standar manusia), aspek 

lingkungan hidup (dikenal sebagai ekologi atau bumi), dan aspek 

ekonomi (dikenal sebagai uang atau keuntungan) (Runa, 2012). 

Konsep pembangunan berkelanjutan mulai dirumuskan pada akhir 

tahun 1980-an sebagai respon terhadap strategi pembangunan 

sebelumnya. Pembangunan berkelanjutan lebih terfokus pada tujuan 

utama pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Hal ini terbukti telah 

menimbulkan degradasi kapasitas produksi maupun kualitas 

lingkungan hidup akibat dari eksploitasi sumber daya yang berlebihan 

(Rivai & Anugrah, 2011).  

Konsep dasar keberlanjutan/berkelanjutan (sustainability) secara 

singkat adalah pembangunan yang menyiapkan perbaikan aspek sosial, 

ekonomi, serta lingkungan (Salsabila et al., 2020). Dasar dari konsep 

pembangunan berkelanjutan berawal dari penggunaan sumber daya 

alam secara besar-besaran untuk menaikkan kemakmuran rakyat 

(ekonomi) namun tanpa memperhatikan penggunaan sumber daya 

alam dan teknologi canggih yang kemudian menyebabkan kerusakan 

lingkungan (Cahyani, 2020). 

Pembangunan berkelanjutan ditetapkan sebagai metode resmi 

untuk mengoreksi dampak yang ditimbulkan pembangunan terhadap 

ekologi lingkungan sekitarnya. Dampak yang dievaluasi tidak hanya 

berkaitan dengan aspek negatif saja, tetapi juga berkaitan dengan aspek 

positifnya. Pembangunan secara samar-samar menjadi salah satu yang 

akan memenuhi kebutuhan masyarakat saat ini tanpa mengorbankan 
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kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka 

sendiri (Roldán & Henao, 2017). Komisi Brundtland mendefinisikan 

pembangunan berkelanjutan sebagai kemampuan untuk membuat 

membangun secara berkelanjutan untuk memastikan bahwa 

pembangunan akan memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan 

kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka 

sendiri (Kates et al, 2005). Pada sisi lain, Shiva (2010: 240) 

menunjukkan bahwa pemahaman umum tentang prinsip keberlanjutan 

justru akan berbahaya, apabila perencana yang akan dijalankan tidak 

menghormati batasan lingkungan hidup dan kebutuhan untuk 

menyesuaikan aktivitas manusia dengan keberlanjutan sistem alam. 

Konsep pembangunan berkelanjutan didasarkan pada konsep 

pembangunan (baik ada aspek sosial-ekonomi, maupun yang sejalan 

dengan kendala ekologi), konsep kebutuhan (yang berkaitan dengan 

redistribusi sumber daya untuk menjamin kemaslahatan untuk semua), 

dan konsep generasi mendatang (adanya kemungkinan penggunaan 

sumber daya jangka panjang untuk memastikan kemaslahatan bagi 

generasi mendatang) (Klarin, 2018). Konsep pembangunan 

berkelanjutan memang menyiratkan adanya batasan (bukan bersifat 

absolut) tetapi batasan yang diberlakukan oleh keadaan teknologi dan 

organisasi sosial saat ini pada sumber daya lingkungan dan oleh 

kemampuan biosfer untuk menyerap efek aktivitas manusia (Holden et 

al, 2014).  

Tujuan keseluruhan dari pembangunan berkelanjutan (SD) adalah 

adanya stabilitas ekonomi dan lingkungan hidup jangka panjang. Ini 

hanya dapat dicapai melalui integrasi dan pengakuan terhadap 

keberlanjutan terhadap aspek ekonomi, sosial dan lingkungan hidup 

selama proses pembangunan (Emas, 2015). Prinsip utama 

pembangunan berkelanjutan adalah adanya integrasi dalam 

memecahkan masalah lingkungan, sosial, dan ekonomi ke dalam 

semua aspek kehidupan (Davies, 2013). Pada praktiknya, 

pembangunan berkelanjutan tidak hanya membutuhkan integrasi 

terhadap tujuan ekonomi, lingkungan, dan sosial tetapi juga 
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mempertimbangkan segala kebijakan yang ada berkaitan dengan lintas 

sektor, wilayah, dan generasi (Duran et al, 2015).  

Pembangunan yang mempertimbangkan lintas sektor akan 

membutuhkan penghapusan fragmentasi. Penghapusan fragmentasi 

akan membuat kebijakan pembangunan yang diambil dapat terjadi 

secara merata disemua aspek kehidupan, seperti ekonomi, pertanian, 

perumahan, dan aspek sosial-ekonomi lainnya. Adapun pembangunan 

yang mempertimbangkan aspek wilayah akan memungkinkan 

pembangunan mempertahankan kelestarian lingkungan hidup pada 

wilayah pembangunan. Dengan mempertimbangkan wilayah 

pembangunan, maka segala pertimbangan ekologi, cuaca, dan geografi 

akan diintegrasikan dalam perencanaan pembangunan sehingga 

pembangunan yang dilaksanakan menjadi ramah lingkungan, tidak 

merusak lingkungan hidup. 

Pembangunan berkelanjutan juga harus mempertimbangkan aspek 

generasi yang dalam hal ini berhubungan erat dengan perkembangan 

teknologi. Teknologi yang dikuasai setiap generasi dari masa ke masa 

selalu mengalami perubahan dan peningkatan. Oleh karena itu, 

kebutuhan atas teknologi tidak dapat dihindari maupun dihalangi. Ini 

artinya, masalah lingkungan, sosial, dan ekonomi harus diintegrasikan 

melalui proses pengambilan keputusan untuk bergerak menuju 

pembangunan yang benar-benar berkelanjutan (Kammer & 

Christopherson, 2018).  

Perlu diketahui bahwa pembangunan keberlanjutan baru saja 

dikembangkan dan penerimaan masyarakat terhadapnya agak rendah 

tetapi dengan kreasi teknis, akademis dan ilmiah terkini yang 

dilaksanakan tanpa henti dan produktif akan mengurangi hambatan 

tersebut. Mengingat minat bahwa pendekatan pembangunan dengan 

paradigma baru ini telah bangkit secara global, dan mengingat kajian 

terhadap pembangunan merupakan kajian multidisiplin yang bersifat 

transdisipliner (Mineur, 2007) maka perencanaan pembangunan yang 

akan dijalankan harus terlebih dahulu dikaji melalui berbagai disiplin 

ilmu sehingga proses pembangunan yang akan dijalankan tidak 

setengah-setengah.  
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Pembangunan berkelanjutan yang akan dicapai mengacu pada 

kesepakatan global dan nasional yang mencakup 17 (tujuh belas) aspek 

kehidupan bermasyarakat, yaitu: (1) tanpa kemiskinan; (2) tanpa 

kelaparan; (3) kehidupan sehat dan sejahtera; (4) pendidikan 

berkualitas; (5) kesetaraan gender; (6) air bersih dan sanitasi layak; (7) 

energi bersih dan terjangkau; (8) pekerjaan layak dan pertumbuhan 

ekonomi; (9) industri, inovasi dan infrastruktur; (10) berkurangnya 

kesenjangan; (11) kota dan permukiman yang berkelanjutan; (12) 

konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab; (13) penanganan 

perubahan iklim; (14) ekosistem lautan; (15) ekosistem daratan; (16) 

perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh; (17) kemitraan 

untuk mencapai tujuan.   

 

 
Gambar 1. Sustainable Development Goals (SDGs) 

Sumber: https://www.google.com 

2.2. Pentingnya Pembangunan Berkelanjutan 

Pembangunan yang berkelanjutan dilakukan untuk menjamin 

terpenuhinya SGDs yang merupakan rangkaian dari pembangunan 

ekonomi, sosial, dan ekologi. Sehingga dengan adanya pembangunan 

yang berkelanjutan tersebut, maka tercapai tujuan dari negara dengan 

adanya pembangunan masyarakat yakni peningkatan taraf hidup yang 
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pada akhirnya akan bermuara pada kesejahteraan rakyat (Ramadhani 

dan Prihantoro, 2020). Adanya pembangunan yang berkelanjutan 

dalam semua aspek tersebut, hanya dapat terjamin apabila 

dimanifestasikan dalam bentuk hukum yang berkelanjutan (Ardharani, 

2017).  

Pembangunan berkelanjutan disepakati sebagai pembangunan 

yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan hak 

pemenuhan kebutuhan-kebutuhan generasi yang akan datang. Untuk 

mencapai adanya suatu pembangunan yang berkelanjutan, maka 

dibutuhkan pembangunan hukum yang berkelanjutan. untuk 

mengetahui bagaimana penjaminan hukum dalam mencapai 

pembangunan nasional dan bagaimana cara dalam mencapai 

pembangunan nasional yang berkelanjutan (Khairina et al., 2020).  

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable 

Development Goals (SDGs) adalah agenda yang berhasil disahkan 

pada pertemuan tahunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang ke-

70 September 2015 lalu. SDGs merupakan kelanjutan Millennium 

Development Goals (MDGs) yang disepakati oleh negara anggota PBB 

pada tahun 2000 dan berakhir pada akhir tahun 2015 (Panuluh & Fitri, 

2016). MDG memiliki delapan tujuan pembangunan millennium, yakni 

menanggulangi kemiskinan dan kelaparan, mencapai pendidikan dasar 

untuk semua, mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan 

perempuan, menurunkan angka kematian anak, meningkatkan 

kesehatan ibu, memerangi HIV/AIDS, malaria, dan penyakit menular 

lainnya, memastikan kelestarian lingkungan hidup, mengembangkan 

kemitraan global untuk pembangunan (Lisbet, 2013). 

The Millennium Development Goals (MDGs) adalah delapan 

tujuan pembangunan internasional yang harus dicapai pada tahun 2015 

mengatasi kemiskinan, kelaparan, kematian ibu dan anak, penyakit 

menular, pendidikan, ketidaksetaraan gender, kerusakan lingkungan 

dan kemitraan global (Lomazzi et al, 2014) . Selain itu, MDGs saling 

bergantung dan sangat mempengaruhi satu sama lain. Misalnya, 

mempromosikan kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan 

tidak hanya memungkinkan kondisi yang lebih baik bagi perempuan 
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tetapi juga meningkatkan manajemen rumah tangga yang mengarah 

pada kesehatan dan pendidikan yang lebih baik untuk anak-anak dan 

pendapatan yang lebih tinggi bagi keluarga (LoBue & Kaluse, 2013). 

MDGs telah memfokuskan perhatian dunia pada kebutuhan negara-

negara termiskin dan terdorong serta komitmen donor untuk 

pencapaian tujuan bersama (United Nation, 2013).  

MDG pertama menargetkan orang miskin secara langsung  

mereka yang hidup dengan kurang dari satu dolar sehari sementara 

enam MDG berikutnya berfokus pada penyebab utama kemiskinan, 

seperti kurangnya akses ke pendidikan, perawatan kesehatan, dan 

pekerjaan; ketidaksetaraan jenis kelamin; kondisi perumahan yang 

buruk; dan degradasi lingkungan (Perucci, 2008). Tujuan kedelapan 

adalah mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan, dan 

berfokus pada bagaimana negara-negara industri dapat bekerja dengan 

negara-negara miskin untuk meningkatkan standar hidup yang terakhir 

(Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan, 2007).  

Komitmen Millennium Summit untuk pencapaian delapan tujuan 

pembangunan unik pada dasarnya menciptakan sebuah mosaik, dengan 

setiap tujuan menambahkan pikselnya ke gambaran yang lebih besar 

dari dunia yang lebih baik di mana kelaparan, kemiskinan, penyakit 

dan buta huruf tidak lagi menghambat kehidupan dan potensi, di mana 

laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama dan di mana 

batas negara menghilang ketika negara-negara bekerja sama untuk 

membangun dan mendukung pembangunan regional dan global (Njoki, 

2015).  

MDGs adalah tanggung jawab nasional, di bawah kepemilikan 

nasional. FAO dan badan-badan PBB lainnya siap membantu negara-

negara mencapai tujuan, tetapi tanggung jawab atas pencapaian mereka 

terletak tepat pada pemerintah nasional (United Nations Development 

Group, 2003). Millennium Development Goals (MDGs) adalah target 

dunia yang terikat waktu dan terukur untuk menangani kemiskinan 

ekstrem dalam berbagai dimensinya; kemiskinan pendapatan, 

kelaparan, penyakit, perumahan yang tidak layak sambil 
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mempromosikan kesetaraan gender, pendidikan dan kelestarian 

lingkungan (MDGs Nigeria Report 2010).  

MDGs sebagian besar terkonsentrasi, meskipun tidak secara 

eksklusif, pada hasil sosial sebagai kunci prioritas pembangunan, 

seperti infrastruktur dan energi, tidak ada dalam daftar (Chopra et al, 

2009). MDGs berfokus pada kuantitas (misalnya, angka partisipasi 

yang tinggi) hanya untuk melihat penurunan kualitas pendidikan di 

banyak masyarakat. SDGs merupakan upaya pertama masyarakat 

dunia untuk fokus pada kualitas pendidikan pembelajaran dan peran 

pendidikan dalam mencapai dunia yang lebih manusiawi: “pendidikan 

untuk pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup berkelanjutan, hak 

asasi manusia, kesetaraan gender, promosi budaya perdamaian dan 

non-kekerasan, kewarganegaraan global, dan apresiasi terhadap 

keragaman budaya dan kontribusi budaya untuk pembangunan 

berkelanjutan. " (Pronyk et al, 2012). 

Pembangunan berkelanjutan merupakan agenda politik 

pembangunan dunia atau pembangunan global (Zhu, 2017). Menurut 

World Commision for Environment and Development, 1987 (dalam 

Kurniawan, 2012) pembangunan berkelanjutan didefinisikan sebagai 

“pembangunan yang memenuhi kebutuhan-kebutuhan hari ini 

tanpamengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi 

kebutuhan-kebutuhannya”. Pembangunan berkelanjutan ini harus 

dilaksanakan oleh seluruh masyarakat dan seluruh negara tanpa 

memperhatikan kriteria apapun. Hal tersebut dikarenakan 

pembangunan berkelanjutan merupakan suatu upaya global dengan 

tujuan global yang menargetkan seluruh manusia dan makhluk yang 

ada dibumi agar ekosistem terjaga dan kehidupan terus berjalan 

(Alisjahbana et al., 2018).   

Good governance sejatinya memiliki peran yang sangat penting 

dalam pelaksanaan dan menjaga pembangunan berkelanjutan 

(Hardjasoemantri, 2003). Tata kelola yang baik dalam pembangunan 

berkelanjutan bisa diamati sebagai upaya untuk bersinergi dan 

menyatukan pembangunan manusia atau sosial, lingkungan, serta 

ekonomi. Dengan dilaksanakannya semua prinsip yang tersedia 
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didalamnya oleh pemerintah, korporasi atau swasta, dan masyarakat 

sipil dapat melengkapi satu sama lain dan saling berpartisipasi pada 

proses yang sedang dilakukan. Good governance selanjutnya akan 

berguna sebagai bagian yang saling melengkapi 3 aktor tersebut dalam 

suatu wadah dan memiliki tujuan bersama  (Azhar & Azzahra, 2020). 
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BAB III 

KONSEP PENGEMBANGAN WILAYAH 

3.1. Indeks Pembangunan Manusia 

Tidak banyak yang menyadari bahwa sebenarnya negara yang 

mampu tetap bersatu selama ratusan tahun, pada dasarnya adalah 

negara yang berhasil dalam proses pembangunannya. Banyak negara 

yang terpecah oleh proses referendum, namun hanya dua negara yang 

terbukti sukses melawan referendum, yaitu Kanada dan Inggris. 

Referendum dilaksanakan di Inggris, khususnya di wilayah Irlandia 

Utara (1973) dan Skotlandia (2014). Meski sekitar 8 abad lampau 

Irlandia dan Skotlandia dijajah oleh Inggris, fakta menunjukkan di 

kedua referendum, rakyat kedua wilayah tidak mau melepaskan diri 

dari Inggris. Hal ini menunjukkan bahwa rakyat di kedua wilayah 

tersebut merasa lebih terjamin hidupnya bergabung di bawah naungan 

Inggris, daripada memerdekakan diri mereka. Artinya, pemerintah 

Kanada dan Inggris mampu menciptakan incentive compatibility agar 

semua elemen di kedua negara tersebut tetap berada di bawah naungan 

Kanada dan Inggris (Pradiptyo et al., 2018).  

Selama era Orde Baru dan Reformasi, narasi yang digunakan 

dalam proses pembangunan cenderung menggunakan pendekatan Arus 

utama (mainstream) ekonomi, dengan pertumbuhan ekonomi sebagai 

indikator utama. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi di level makro, 

ternyata tidak serta merta menciptakan pemerataan kesejahteraan di 

tingkat mikro. Selama ini belum ada singkronisasi antara indikator di 

level mikro dengan di level makro (Nasution, 2017). Meski strategi 

pembangunan yang digunakan selama ini menggunakan pendekatan 

multi disiplin, antara lain sosial, ekonomi dan lingkungan, namun 

ketiganya dijalankan secara terpisah dan belum terkait satu dengan lain 

(Kartodiharjo, 2018). Sesuai arahan RPJPN 2005-2025, sasaran 

pembangunan jangka  menengah  2020-2024 adalah mewujudkan 

masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui 

percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan 
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terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan 

keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber 

daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing (RPJPN 2020-2025). 

 

 
Gambar 2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia 2010-2019 

Sumber : BPS, 2019.  

 

Gambar 3. Jumlah Penduduk Miskin Indonesia 2006-2020 

Sumber: BPS, 2020. 

 

Faktor lain dari keberhasilan pembangunan adalah keberanian dan 

kemauan untuk berinovasi. Berbagai strategi inovasi hanya akan 
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berhasil dengan dukungan penuh pemerintah daerah/desa dan 

partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat akan tumbuh dengan 

sendirinya ketika pemerintah daerah/desa mampu memberikan 

pelayanan optimal kepada masyarakat dengan memenuhi prinsip 

transparansi dan akuntabilitas (Affandi dan Anugerah, 2017). Masalah 

pokok dalam pembangunan daerah adalah terletak padapenekanan 

terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan 

padakekhasan daerah yang bersangkutan (endogenous development) 

dengan menggunakan potensi sumber daya manusia, kelembagaan, dan 

sumberdaya fisik secara lokal (daerah). Setiap upaya pembangunan 

ekonomi daerah mempunyai tujuan utamauntuk meningkatkan jumlah 

dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah. Dalam upaya untu 

mencapai tujuan tesebut. Pemerintah daerah dan masyarakatnya harus 

secara berama-sama mengambil inisiatif pembangunan daerah (Satria 

et al., 2017). 

Didalam melakukan pembangunan, setiap Pemerintaah Daerah 

memerlukan perencanaan yang akurat serta diharapkan dapat 

melakukan evaluasi terhadap pembangunan yang dilakukannya. 

Seiring dengan semakin pesatnya pembangunan bidang ekonomi, maka 

terjadi peningkatan permintaan data dan indikator-indikator yang 

menghendaki ketersediaan data sampai tingkat Kabupaten/ Kota. 

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional, perencanaan adalah suatu proses 

untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan 

pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. 

Pembangunan dalam UU ini Pembangunan Nasional dimaksud upaya 

yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka 

mencapai tujuan bernegara (Hasan, 2018). 

Pembangunan nasional adalah serangkaian upaya pembangunan 

yang berkesinambungan dan meliputi seluruh aspek kehidupan 

masyarakat , bangsa serta Negara dengan maksud mewujudkan tujuan 

nasional yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu 

melindungi segenap bangsa serta seluruh tumpah darah Indonesia, 

mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, 
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serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berlandaskan 

kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial (Jegiftha et al., 

2018). Pembangunan daerah merupakan suatu usaha yang sistematik 

dari berbagai pelaku, baik umum, pemerintah, swasta maupun 

kelompok masyarakat lainnya pada tingkat yang berbeda untuk 

menghadapi saling ketergantungan dan keterkaitan aspek fisik, sosial, 

ekonomi dan aspek lingkungan lainnya sehingga peluang baru untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah dapat ditangkap secara 

berkelanjutan (Luthans, 2009). Dalam hubungan ini pembangunan 

daerah diarahkan untuk memanfaatkan secara maksimal potensi 

sumber daya alam dan mengembangkan sumber daya manusia dengan 

meningkatkan kualitas hidup, keterampilan, prakarsa dengan 

bimbingan dan bantuan dari pemerintah (Nugroho, 2012). 

Dengan mempertimbangkan pembangunan nasional dan daerah, 

serta potensi pembangunan, tujuan dan strategi masa depan di bawah 

ini diusulkan bahwa dalam pembangunan ekonomi daerah didasarkan 

pada pertimbangan terhadap lingkungan dan penanggulangan 

kemiskinan untuk merumuskan studi master plan pengembangan jalan 

(Beaty et al., 2018). 

3.2. Model Pengembangan Wilayah  

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pendapatan masyarakat per 

kapita yang merata, dan tingkat pengangguran yang rendah merupakan 

tolak ukur utama bagi kemajuan pembangunan suatu wilayah. 

Sedangkan tolak ukur lainnya seperti stabilitas politik, kepastian 

hukum, kelembagaan sosial, budaya, dan kelestarian lingkungan hidup 

berperan untuk menjamin kesinambungan kemajuan dan pemerataan 

dari waktu ke waktu.  

Dalam kontek Indonesia, adanya kesenjangan pembangunan antar 

wilayah telah menyebabkan tidak tercapainya salah satu trilogi 

pembangunan nasional, yaitu pemerataan pembangunan dan hasil-

hasilnya. Karena itu, kesadaran akan perlunya perencanaan wilayah 

menjadi bagian dari perencanaan pembangunan nasional hingga kini 

terus berkembang. Disadari bahwa pengembangan wilayah tidak hanya 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi merupakan suatu proses 
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perbaikan tatanan sosial, ekonomi, hukum, politik, lingkungan hidup, 

dan kesejahteraan masyarakat yang langgeng (sustainable welfare). 

Tujuan tersebut dapat dicapai apabila wilayah bersangkutan 

mempunyai kondisi yang dinamis untuk menghadapi persaingan. Oleh 

karena itu meskipun konsep pengembangan wilayah telah banyak 

dibahas dan dikembangkan, namun konsep pembangunan pada suatu 

wilayah harus tetap mengacu pada kondisi wilayah itu sendiri (inward 

looking). Pemilihan prioritas pembangunan yang mengacu pada 

kebutuhan masyarakat dalam bidang ekonomi, sosial, hukum, politik, 

dan bidang-bidang lainnya merupakan keharusan yang tidak dapat 

diabaikan apabila kesejahteraan masyarakat yang diutamakan.  

Konsep pembangunan dengan berbagai dimensi yang diterapkan 

pada suatu wilayah sering menemukan kenyataan bahwa konsep 

tersebut memerlukan modifikasi atau penyesuaian kearah karakteristik 

lokal. Pengembangan pada umumnya mencakup berbagai dimensi 

pembangunan yang dilaksanakan secara bertahap. Pada tahap awal 

kegiatan pengembangan wilayah biasanya ditekankan pada 

pembangunan fisik untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, 

kemudian diikuti dengan pembangunan sistem sosial dan politik. 

Namun begitu, tahapan ini bukanlah merupakan suatu ketentuan yang 

baku, karena setiap wilayah mempunyai potensi pertumbuhan yang 

berbeda dengan wilayah lainnya. Potensi SDA, kondisi sosial, budaya, 

ekonomi masyarakat, ketersediaan infrastruktur, dan lainnya sangat 

berpengaruh pada penerapan konsep pengembangan wilayah yang 

digunakan.  

Secara garis besar, berikut ini dapat dikemukakan beberapa model 

konvensional tentang pengembangan wilayah (Mangiri, 2000; Widiati, 

2000).   

A. Pengembangan Wilayah Berbasis Sumber Daya  

Konsep pengembangan wilayah berbasis sumber daya ini 

terdapat pilihan strategi yakni: 

a) Pengembangan wilayah berbasis input, tetapi surplus sumber 

daya manusia 

b) Pengembangan wilayah berbasis input, tetapi surplus sumber 

daya alam 
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c) Pengembangan wilayah berbasis sumber daya modal dan 

manajemen 

d) Pengembangan wilayah berbasis seni, budaya, dan keindahan 

alam 

e) Pengembangan wilayah berbasis penataan ruang (lokasi 

strategis)  

B. Pengembangan Wilayah Berbasis Komoditas Unggulan 

Ada beberapa kreteria mengenai komoditas unggulan, 

diantaranya:  

a) Komoditas unggulan harus mampu menjadi penggerak utama 

(primer mover) pembangunan perekonomian  

b) Komoditas unggulan mempunyai keterkaitan ke depan dan ke 

belakang (forward dan backward linkages) yang kuat, baik 

sesama komoditas unggulan maupun komoditas-komoditas 

lainnya.  

c) Komoditas unggulan mampu bersaing dengan produk sejenis 

dari wilayah lain (Competitiveness) di pasar nasional maupun 

pasar internasional, baik dalam harga produk, biaya produksi, 

maupun kualitas pelayanan.  

d) Komoditas unggulan di suatu wilayah memiliki keterkaitan 

dengan wilayah lain (Complementarity) baik dalam hal pasar 

(konsumen) maupun pemasokan bahan baku (jika bahan baku 

di wilayah sendiri tidak mecukupi atau tidak tersedia sama 

sekali).  

e) Komoditas unggulan memiliki status teknologi (state of the 

art) yang terus meningkat, terutama melalui inovasi teknologi.  

f) Komoditas unggulan mampu menyerap tenaga kerja 

berkualitas secara optimal sesuai dengan skala produksinya.  

g) Komoditas unggulan bisa bertahan dalam jangka waktu 

tertentu, mulai dari fase kelahiran (increasing), pertumbuhan 

(growth), hingga fase kejenuhan (maturity) atau penurunan 

(decreasing). Begitu Komoditas unggulan yang satu memasuki 

tahap kejenuhan/penurunan, maka Komoditas unggulan 

lainnya harus mampu menggantikannya.  

h) Komoditas unggulan tidak rentan terhadap gejolak eksternal 

dan internal. 

i) Pengembangan Komoditas unggulan harus mendapatkan 

berbagai bentuk dukungan misalnya keamanan, sosial, budaya, 
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informasi, dan peluang pasar, kelembagaan, fasilitas 

intensif/disintensif dan lainnya.  

j) Pengembangan Komoditas unggulan berorientasi pada 

kelestarian sumber daya dan lingkungan.  

C. Pengembangan Wilayah Berbasis Efisiensi (Free Market 

Mechanism) 

Konsep ini menekankan pengembangan wilayah melalui 

pembangunan bidang ekonomi yang porsinya lebih besar 

dibandingkan bidang-bidang lainnya. Pembangunan ekonomi itu 

sendiri dijalankan dalam kerangka pasar bebas atau pasar 

persaingan sempurna. Strategi pengembangan wilayah yang 

bertumpu pada prinsip efisiensi merupakan pilihan yang cukup sulit 

bagi para perencana pembangunan (Planer) maupun pengambil 

keputusan (decision maker). Tidak jarang sebuah wilayah pada 

awalnya mampu menerapkan prinsip efisiensi, tetapi pada 

perjalanan selanjutnya terpaksa prinsip tersebut harus ditinggalkan. 

Ada beberapa pedoman yang perlu diperhatikan dalam menyusun 

strategi efisiensi ini, diantaranya :  

a) Mengacu pada visi dan misi pembangunan wilayah yang 

bersangkutan serta visi dan misi pembangunan di wilayah yang 

lebih luas.  

b) Mengacu pada kapabilitas sumber daya yang dimiliki dan tetap 

berorientasi pada pelaksanaan misi dan pencapaian visi 

pengembangan wilayah itu.  

c) Memperhitungkan secara akurat jangka waktu yang diperlukan 

untuk pencapaian visi dan misi. Semakin kuat kapabilitas 

sumber daya semakin cepat waktu (tahapan) yang dibutuhkan 

untuk pencapaian visi dan misi. 

d) Mengacu pada prioritas kebutuhan masyarakat di wilayah yang 

bersangkutan.  

D. Pengembangan Wilayah Menurut Pelaku Pembangunan 

Strategi pengembangan wilayah dapat pula ditempuh dengan  

mengedepankan peranan pelaku pembangunan nasional. Menurut 

United Nations (1968), pelaku pembangunan ekonomi dipilah menjadi 

lima kelompok, yaitu :  

a) Usaha kecil /rumah tangga (household), seperti petani, 

nelayan, pedagang dan usaha kecil/rumah tangga lainnya.  
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b) Usaha lembaga sosial (nonprofil institution) seperti 

pendidikan, rumah sakit, lembaga keagamaan, dan usaha 

lembaga sosial lainnya.  

c) Lembaga bukan keuangan (nonfinancial institution) seperti 

usaha pertambangan, perkebunan, industri tekstil, semen, 

mobil, dan berbagai bentuk usaha di sektor riil lainnya.  

d) Lembaga keuangan (financial institution) seperti bank, 

asuransi, pegadaian, pasar modal, dan lembaga keuangan 

lainnya.  

e) Pemerintah (government) baik pemerintah pusat maupun 

pemerintah daerah, melalui BUMN dan BUMD.  

Di Indonesia disamping keempat pelaku pembangunan ekonomi 

diatas, dapat pula ditambahkan satu lagi pelaku pembangunan ekonomi 

lainnya yang mempunyai dasar hukum sangat kuat sebagaimana 

tercatum dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu koperasi. Meskipun 

berbeda pendekatan konsep-konsep pengembangan wilayah 

sebagaimana telah diuraikan diatas sama-sama memuat dua aspek 

pembahasan, yakni materi yang bersifat sektoral dan materi yang 

bersifat spasial (keruangan). Kajian sektoral merupakan perwujudan 

dan trasformasi sumber daya alam yang berlangsung dalam suatu 

wilayah dalam skala yang rinci. Antara lain menyangkut jenis, input, 

output, produktifitas, kapasitas, pertumbuhan, dan perkembangan 

aktifitas masyarakat di suatu wilayah. Dengan kata lain, kajian sektoral 

merupakan kajian yang menyatakan ukuran dari aktifitas masyarakat 

suatu wilayah dalam mengolah sumber daya yang dimilikinya.  

Sementara aspek spasial merupakan kajian yang menunjukkan 

arah (direction) dari kegiatan sektoral, sehingga lebih merupakan 

jawaban dari pertanyaan dimana aktifitas masyarakat berlangsung, 

kearah mana aktifitas berkembang secara optimal. Dalam kontek 

pengkajian pengembangan wilayah, kedua aspek diatas merupakan 

satu kesatuan. Pembagian materi ke dalam dua aspek tersebut hanya 

dimaksudkan untuk memudahkan dalam penyusunan dan pencarian 

data-data maupun indikator-indikator yang dibutuhkan. 
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BAB IV 

EMPAT PILAR PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN 

Tujuan pembangunan berkelanjutan yang didalamnya mencakup 

17 (tujuh belas) capaian pada prinsipnya dapat dikelompokkan menjadi 

empat aspek, antara lain: sosial, ekonomi, lingkungan hidup, serta 

hukum dan tata kelola. Keempat aspek ini kemudian dijadikan pilar 

bagi bangsa Indonesia dalam menetapkan rencana pembangunan 

berkelanjutan bagi  dalam skala nasional maupun regional. Berikut ini 

akan dijelaskan terkait keempat pilar pembangunan berkelanjutan.  

4.1. Pilar Pembangunan Sosial  
Pembangunan yang direncanakan secara berkelanjutan akan 

memberikan dampak pada aspek sosial. Oleh karena itu, untuk 

menjamin keberlangsungan sosial masyarakat, maka pembangunan 

harus menjaga agar masyarakat Indonesia untuk dapat: mengakhiri 

kemiskinan dalam segala bentuk dan dimanapun; menghilangkan 

kelaparan, mencpai ketahanan pangan dan gizi yang baik serta 

meningkatkan pertanian berkelanjutan; menjamin kehidupan yang 

sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia; 

menjamin kualitas pendidikan yang insklusif dan merata serta 

meningatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua; serta 

mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan 

(Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, 2017a). 

Untuk dapat mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dan 

dimanapu, pemerintah (pusat dan daerah) dalam hal ini perlu 

mempertimbangkan dan memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan 

aspek sosial masyarakat. Pemerintah perlu memberikan jaminan 

kepada masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang layak bagi 

seluruh lapisan masyarakat. Pelayanan yang dapat diberikan dapat 

berupa pemberian akses terhadap aspek: layanan kesehatan, layanan 

pemukiman layak huni, layanan pendidikan, serta penanganan dan 

pengendalian bencana.   
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 Program layanan yang meliputi layanan kesehatan, layanan 

pemukiman layak huni, layanan pendidikan, serta penanganan dan 

pengendalian bencana menjadi dasar bagi pemerintah untuk menjamin 

keberlanjutan sosial. Pelayanan kesehatan yang dapat diterima 

masyarakat untuk dapat hidup dengan layak dapat dilakukan melalui 

program jaminan kesehatan, program jaminan sosial ketenagakerjaan, 

program keluarga berencana (KB) dan imunisasi dasar lengkap, 

maupun program keluarga harapan. Pelayanan pemukiman layak huni 

yang dapat diterima masyarakat dapa dilakukan melalui program 

rumah murah dan pemberian kredit perumahan dengan bunga rendah 

serta ketersediaan air minum, penerangan, dan sanitasi pada semua 

wilayah di seluruh Indonesia.  

Ketersediaan layanan pendidikan dasar, menengah, dan tinggi 

dengan biaya yang terjangkau pada seluruh wilayah Indonesia adalah 

sesuatu yang mutlak disediakan pemerintah. Layanan pendidikan 

merupakan bagian dari program pembelajaran seumur hidup untuk 

menjamin ketersediaan sumber daya manusia Indonesia yang memiliki 

daya saing global. Ketersediaan sumber daya yang baik akan menjamin 

kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia.  

Pelayanan dalam hal penanganan dan pengendalian bencana 

adalah perlu untuk menjamin keberlangsungan sosial masyarakat. 

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada pada wilayah tropis 

merupakan berkah tersediri bagi masyarakat Indonesia. Namun, kita 

juga harus menyadari adanya potensi bencana yang tidak kecil 

terkandung didalamnya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan 

Geofisika (BMKG) mencatat banyak terjadi bencana di wilayah 

Indonesia seperti banjir bandang, erupsi gunung berapi, tanah longsor, 

gema bumi, badai tropis maupun kebakaran dan kekeringan. 

4.2. Pilar Pembangunan Ekonomi 
Pembangunan yang direncanakan secara berkelanjutan juga akan 

memberikan dampak pada aspek ekonomi. Oleh karena itu, untuk 

menjamin keberlangsungan ekonomi masyarakat, maka pembangunan 

harus menjaga agar masyarakat Indonesia untuk dapat: menjamin akses 

energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan modern bagi semua; 
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meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang insklusif dan berkelanjutan, 

kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang 

layak untuk semua; membangun infrastruktur yang tangguh, 

meningkatkan industri yang inklusif dan berkelanjutan, serta 

mendorong inovasi; mengurangi kesenjangan intra dan antar-negara; 

serta menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan 

global untuk pembangunan berkelanjutan (Kementerian Perencanaan 

Pembangunan Nasional, 2017b). 

Untuk menjamin akses energi yang terjangkau dalam perencanaan 

pembangunan berkelanjutan, pemerintah dalam hal ini 

menyelenggarakan program yang menjamin ketersediaan energi untuk 

kebutuhan masyarakat secara menyeluruh. Beberapa program yang 

telah dilaksanakan dan akan dilaksanakan antara lain: membatasi 

konsumsi energi listrik per kapita, menyediakan instalasi jaringan gas 

rumah tangga, mencari dan mengembangkan energi terbarukan, serta 

menyediakan dan mengembangkan energi primer.  

Seain itu, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam 

bagian dari perencanaan pembangunan berkelanjutan perlu 

mempertimbangkan pertumbuhan industri yang mampu memberikan 

kesempatan kerja dan pekerjaan yang layak bagi masyarakat produktif. 

Beberapa program yang dapat menjamin hal tersebut antara lain: 

menyediakan lowongan kerja untuk masyarakat produktif untuk 

meningkatkan pendapatan per kapita, memberikan kemudahan dan 

keringanan kredit bagi usaha UMKM, membuat kebijakan yang 

mampu meningkatkan devisa negara terutama pada sektor pariwisata, 

serta meningkatkan kunjungan wisatawan lokal maupun mancanegara. 

Aspek lain yang juga akan berdampak pada pertumbuhan 

ekonomi adalah pembangunan infrastruktur yang mampu 

meningkatkan industri inklusif. Beberapa program yang dilakukan 

pemerintah antara lain: pembangunan jalan tol, rel kereta api, bandara, 

pelabuhan maupun pelabuhan yang akan memberikan kemudahan 

akses transportasi. Kemudahan transportasi akan menjamin kelancaran 

roda perekonomian masyarakat, terutama pada bidang pertanian, 

perkebunan, dan perdagangan.    
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Pembangunan infrastruktur juga dapat dipermudah dengan 

memanfaatkan akses industri manufaktur. Penggunaan sejumlah 

peralatan modern seperti mesin industri dan dilaksanakan melalui  

program manajemen yang teratur dan terukur untuk melakukan 

traspofmasi barang mentah menjadi barang jadi dan layak jual menjadi 

lebih mudah dan cepat. Tahapan-tahan dalam industri manufaktur 

membutuhkan sebuah proses untuk berproduksi dan terintegrasi 

dengan berbagai macam komponen yang dapat digunakan. Industri 

manufaktur cukup banyak memberikan kontribusi terhadap devisa 

negara, baik berupa product domestik bruto maupun pendapatan per 

kapita. 

  Kesenjangan ekonomi antar wilayah juga perlu mendapat 

perhatian dalam menjamin terlaksananya pembangunan berkelanjutan. 

Oleh karena itu, pemerintahan Indonesia memberikan otonomi daerah 

untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah yang ada di seluruh 

Indonesia. Ini memungkinkan setiap pemerintahan daerah dapat 

melaksanakan pembangunannya dengan berpedoman kepada kebijakan 

perekonomian untuk menumbuhkan dan meningkatkan ekonomi 

masyarakat. 

Kemitraan global juga perlu ditingkatkan hingga mampu 

menopang perekonomian secara menyeluruh. Kemitraan akan 

membantu dalam memecahkan permasalahan ekonomi masyarakat 

seperti lowongan kerja (melalui penyediaan tenaga kerja Indonesia), 

ekspor barang dan jasa (non-migas) skala global melalui digital 

information, serta penyelesaian permasalahan hukum antar negara.    

4.3. Pilar Pembangunan Lingkungan 
Pembangunan yang direncanakan secara berkelanjutan juga akan 

memberikan dampak pada aspek lingkungan. Oleh karena itu, untuk 

menjamin keberlangsungan lingkungan hidup di wilayah 

pembangunan, maka pembangunan harus menjaga agar masyarakat 

Indonesia untuk dapat: menjamin ketersediaan serta pengelolaan air 

bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua; menjadikan kota 

dan pemukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan; menjamin 

pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan; mengambil tindakan 
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cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya; melestarikan 

dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan 

samudra untuk pembangunan berkelanjutan; serta melindungi, 

merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem 

daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, 

memulihkan degradasi lahan serta menghentikan kehilangan 

keanekaragaman hayati (Kementerian Perencanaan Pembangunan 

Nasional, 2017c). 

Ketersediaan air minum dan sanitasi adalah hal yang mutlak untuk 

diakses seluruh masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah 

berkewajiban untuk menyediakan pelayanan dalam hal pengelolaan air 

bersih yang layak untuk digunakan masyarakat luas baik yang berada 

diperkotaan maupun di pedesaan. Untuk tetap menjaga kelestarian air 

bersih di lingkungan, masyarakat perlu menjaga dan memperhatikan 

pola hidupnya, seperti melestarikan daerah aliran sungai (DAS), tidak 

membuang sampah ke dalam sungai, mengelola limbah hasil industri 

yang akan berakibat pada rusaknya sumber air bersih. 

Ketersediaan air bersih sangat penting dalam meningkatkan 

kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Demikian pula dengan 

ketersediaan sanitasi yang penting dalam menjaga kesehatan 

masyarakat. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) adalah 

program pemerintah yang berfokus untuk meningkatkan kesehatan 

masyarakat melalui penyediaan sanitasi di lingkungan masyarakat. 

STBM menjadi sangat penting diterapan dalah hidup keseharian 

masyarakat, terutama pada saat-saat sekarang yang sedang merebak 

pandemi COVID-19 ditengah-tengah masyarakat.  

 Ketersediaan sanitasi juga menjadi bagian yang tidak dapat 

dipisahkan dalam menjaga kelestarian sumber air bersih. Sanitasi 

merupakan sistem pengelolaan tinja/kotoran agar tidak secara langsung 

mempengaruhi kelestarian sumber air bersih. Selain itu, aspek lain 

yang juga akan merusak kelestarian sumber air bersih adalah adanya 

penggurunan pada saat musim kemarau. 

Kelestarian lingkungan adalah fokus yang menjadikan 

pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, dalam proses 
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pembangunan yan terjadi di wilayah perkotaan perlu memperhatikan 

kondisi geografisnya. Kajian terhadap kondisi geografis adalah hal 

yang mutlak untuk menciptakan kota yang aman dan tangguh. Tidak 

jarang, suatu wilayah menghadapi bencana alam akibat kelalaian 

dalam perencanaan akibat kurang memperhatikan kondisi geografis. 

Beberapa negara maju telah banyak memanfaatkan kondisi geografis 

sebagai daya tarik dan keunggulan penataan wilayahnya sehingga 

dapat mengantisipasi timbulnya bencana alam. 

Sistem penataan ruang yang memanfaatkan informasi atas kondisi 

geografis akan  mampu mengantisipasi dan menghindari diri dari 

bencana alam. Pada beberapa wilayah dengan kondisi geografis yang 

kurang baik, sebaiknya menyediakan sistem evakuasi dan pendidikan 

tanggap darurat untuk menghindari timbulnya banyak korban akibat 

bencana alam. Dengan tersedianya sistem tanggap darurat yang 

demikian akan menjamin keamanan masyarakatnya dan 

menjadikannya kota yang tangguh. 

Untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup, perlu juga 

memperhatikan kebijakan yang berkaitan dengan pola produksi dan 

konsumsi masyarakat. Dalam proses produksi yang dilakukan untuk 

menghasilkan suatu barang (bahan jadi) tidak jarang menimbulkan 

efek negatif bagi lingkungan. Efek negatif yang harus mendapat 

perhatian antara lain: polusi udara akibat penggunaan mesin-mesin 

produksi, limbah cair hasil pengolahan bahan baku yang sangat 

berbahaya bagi lingkungan, maupun efek rumah kaca yang akan 

merusak ozon.  

Untuk itu, pemerintah dalam hal ini memberikan batasan standar 

baku mutu yang harus diperhatikan para pelaku industri baik dalam hal 

polusi udara, limbah cair maupun sturuktur bangunan rumah produksi. 

BMKG menyatakan bahwa Nilai Ambang Batas (NAB) konsentrasi 

polusi udara yang diperbolehkan berada dalam udara ambien. Dimana 

NAB PM2.5 adalah 65 ugram/m
3
. Adapun baku mutu limbah cair 

dinyatakan dalam tabel berikut. 
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Tabel 1. Baku Mutu Limbah Cair 

Unsur Parameter Satuan Batasan Baku Mutu 

pH  6-9 

B.O.D mg/l 30 

C.O.D mg/l 100 

T.S.S mg/l 30 

Amoniak mg/l 10 

Minyak dan Lemak mg/l 5 

Total Coliform Jlh/100 ml air 3000 

 

  Aspek lain yang juga berkaitan dengan pelestarian lingkungan 

hidup adalah menjaga kelestarian sumber daya kelautan dan samudra. 

Laut adalah merupakan sumber daya yang dimiliki bangsa Indonesia 

yang harus dijaga dan dilestarikan. Sebahagian besar masyarakat 

Indonesia menggantungkan hidupnya dari hasil tangkapan laut. Oleh 

karena itu, tidaklah mengherankan apabila pemerintah membuat 

kebijakan yang ketat dalam pengelolaan sumber daya kelautan yang 

ada di wilayah Indonesia. Baik itu terkait dengan ambang batas ukuran 

tangkapan ikan yang diperkenankan maupun jenis biota laut yang 

boleh ditangkap.  

Pemerintah Indonesia dalam hal mempertahankan kelestarian 

sumber daya kelautan akan membuat batasan jumlah tangkapan yang 

diperkenankan dan siapa-siapa saja yang boleh mengambil hasil laut di 

wilayah Indonesia. Banyak kasus terjadinya penangkapan nelayan 

asing (berwarga negara asing) karena mengambil sumber daya 

kelautan di wilayah Indonesia. Ketatnya kebijakan yang dibuat negara 

Indonesia dalam menjaga kelestarian sumber daya kelautan adalah 

salah satu bentuk upaya pemerintah dalam menjaga sumber daya 

kelautan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.  

Kebijakan lain yang dibuat pemerintah untuk menjamin 

pembangunan brkelanjutan dalam bidang lingkungan hidup adalah 

dengan melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan 

ekosistem darat seperti hutan, gurun, maupun daerah aliran sungai 

yang sangat penting bagi keberlangsungan makhluk hidup selain 

manusia. Hutan merupakan ekosistem yang sangat penting bagi 
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keberlangsungan berbagai macam flora dan fauna. Keanekaragaman 

hayati yang ada merupakan sumber daya yang dimiliki suatu daerah 

yang harus dilindungi. Untuk itu pemerintah membatasi perburuan dan 

penebangan pohon yang ada pada wilayah hutan lindung.  

Bagi perusahaan yang diberikan hak untuk mengelola hutan, 

berkewajiban untuk melindungi dan merestorasi ekosistem hutan yang 

berada didalam wilayah pengelolaannya. Ini adalah hal yang wajib 

dilaksanakan jika tidak ingin mendapatkan sanksi yang berat. 

Perusahaan tersebut juga berkewajiban menyediakan dana program 

Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai bentuk tanggung 

jawabnya dalam memelihara lingkungan hidup dan keberlangsungan 

masyarakat disekitar perusahaannya.  

4.4. Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola  
Pembangunan yang direncanakan secara berkelanjutan juga akan 

memberikan dampak pada aspek hukum dan tata kelola. Oleh karena 

itu, untuk menjamin keterlaksanaan pembangunan di suatu wilayah, 

maka pemerintah harus membuat kebijakan agar masyarakat Indonesia 

dapat: menjaga perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh 

(Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, 2017d). 

Kebijakan hukum yang ditetapkan merupakan produk hukum 

yang bertujuan agar pembangunan yang akan dilaksanakan tetap 

berpedoman pada sistem keberlanjutan. Untuk itu, tujuan dari hukum 

yang dijalankan akan secara signifikan mengurangi segala bentuk 

kejahatan dan kekerasan yang akan berdampak pada meningkatnya 

angka kematian warga negara dimanapun. Dampak yang ditimbulkan 

dari pembangunan tidak hanya bersifat positif tetapi juga negatif. Pada 

daerah perkotaan yang merupakan wilayah pembangunan akan banyak 

ditemukan berbagai tindak kejahatan maupun kekerasan seperti 

perampokan, pencurian, pemerasan, maupun pemerkosaan.  

Kejahatan dan kekerasan ini merupakan imbas yang ditimbulkan 

akibat adanya kesenjangan sosial yang sangat tinggi diwilayah 

perkotaan. Akibat tingginya biaya hidup di daerah perkotaan memaksa 

beberapa kelompok masyarakat mengambil jalan pintas untuk 

mendapatkana penghasilan tanpa mempertimbangkan apakah yang 
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dilakukannya benar atau salah. Bagi mereka, memenuhi kebutuhan 

hidupnya adalah hal yang paling utama. Pemberlakuan hukum yang 

ketat akan memberikan marwah kepada para penegak hukum untuk 

menjalankannya dalam upaya menjaga perdamaian dan keadilan bagi 

seluruh masyarakat.  

Tidak jarang pula adanya penyalahgunaan wewenang yang 

dilakukan oleh pelaksana pembangunan, baik berupa pencurian bahan 

baku, penyuapan maupun penggelapan aliran dana pembangunan. 

Penyalahgunaan wewenang ini, baik yang terorganisir maupun 

dilakukan oleh individu merupakan bentuk tindak kejahatan yang perlu 

ditindak melalui hukum. Oleh karena itu, lembaga penegak hukum 

yang menjadi bagian dalam tata kelola pembangunan perlu 

diselenggarakan secara efektif, akuntabel dan transparan pada semua 

tingkat. Keberadaan hukum dan tata kelola akan membantu 

tercapainya pembangunan yang berkelanjutan dengan lebih baik.  
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BAB V 

PEMBERDAYAAN MASARAKAT DALAM 

PEMBANGUNAN 

5.1. Pemberdayaan Masyarakat 

Konsep pemberdayaan mencakup pengertian pembangunan 

masyarakat (community development) dan pembangunan yang 

bertumpu pada masyarakat (community-based development). 

Keberdayaan dalam konteks masyarakat adalah kemampuan individu 

yang bersenyawa dalam masyarakat dan membangun keberdayaan 

masyarakat yang bersangkutan (Wance et al., 2020). Orang-orang yang 

telah mencapai tujuan kolektif diberdayakan melalui kemandiriannya, 

bahkan merupakan “keharusan” untuk lebih diberdayakan melalui 

usaha mereka sendiri dan akumulasi pengetahuan, keterampilan serta 

sumber lainnya dalam rangka mencapai tujuan mereka tanpa 

bergantung pada pertolongan dari hubungan eksternal (Hapsari, 2017).  

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat 

dan martabat golongan masyarakat yang sedang kondisi miskin, 

sehingga mereka dapat melepaskan diridari perangkap kemiskinan dan 

keterbelakangan (Arfianto & Balahmar, 2014). Pembangunan yang 

bertumpu pada keberdayaan masyarakat merupakan agenda negara ini 

untuk mewujudkan kesejahteraan. Pembangunan Kawasan Berbasis 

Masyarakat (PKPBM) merupakan kebijakan yang mengedepankan 

manusia sebagai agen pembangunan di wilayahnya. Dalam kajian 

Manajemen Pembangunan, strategi pembangunan denganmelibatkan 

rakyat seecara aktif demikian disebut sebagai pembangunan yang 

berpusat pada manusia/rakyat (people-centred development) (Soleh, 

2014). 

Kegagalan pelaksanaan pembagunan selama ini masih dianggap 

sebagai matarantai terlemah dalam sistem pemerintahan yang perlu 

mendapatkan perhatiandalam hal pembangunan dan kesmiskinan. 

Salah satu penyebabnyaadalah lemahnya partisipasi masyarakat dalam 
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pembangunan, dikarnakan faktor internal (dalam diri masyarakat itu 

sendiri) dan fakator eksternal (yang berada pada luar diri masyarakat) 

yang kemudian tidak memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi 

dalam pembangunan (Situmorang et al., 2020). Program pembangunan 

yang berdasarkan partsisiapsi masyarakat tentunya bersumber dari 

kebutuhan dan tuntutan masyarakat yang memungkinkan program 

akan berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan pembangunan untuk 

mensejahterakan masyarakat. Untuk mengatasi lehamnya partisipasi 

masyarakat dalam pemnbangunan desa maka diperlukan konsep 

“pemberdayaan” partisipasi masyarakat dalam pembangunan, karena 

pemberdayaan adalah jalan menuju partisipasi masyarakat dalam 

pembangunan (Rahman, 2016). 

Pemberdayaan Masyarakat pada dasarnya adalah suatu proses 

pertumbuhan dan perkembangan kekuatan masyarakat untuk ikut 

terlibat dalam berbagai aspek pembangunan di suatu wilayah. Dengan 

adanya pemberdayaan bisa melepaskan masyarakat dari 

keterbelakangan dan kemiskinan, sehingga masyarakat mampu 

bersaing dengan dunia luar (Mardikanto et al., 2012). Upaya-upaya 

uang dilakukan pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat semata-

mata bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan 

masyarakat terutama masyarakat pedesaaan dan mengeluarkan 

masyarakat Indonesia dari belenggu kemiskinan dan ketidakberdayaan 

(Oki et al., 2020). Keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan 

merupakan suatu hal yang penting bagi keberhasilan suatu kegiatan 

pembangunan yang menuju kepada kehidupan sosial, ekonomi dan 

politik masyarakat yang lebih baik (Abdillah & Hartono, 2015). Sudah 

semestinya masyarakat sebagai pelaku pembangunan mengambil posisi 

untuk berperan secara aktif dalam proses pembangunan. Peran aktif 

masyarakat dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk keterlibatan atau 

pelibatan masyarakat dalam proses pembangunan, apakah pada tahap 

pengkajian, perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan atau pada semua 

tahap proses pembangunan tersebut (Kushandajani & Permana, 2020). 

Berbagai permasalahan yang muncul di tengah masyarakat dirasa 

perlu untuk memberikan suatu bentuk praktek pemberdayaan 
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masyarakat. Tujuan utamanya bukan hanya untuk mengatasi masalah 

yang berkaitan dengan pendapatan ekonomi, tetapi juga agar 

masyarakat memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan fisik, 

ekonomi dan sosialnya, seperti; meningkatkan rasa percaya diri, 

berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mampu mandiri dalam 

menjalankan tugas-tugas kehidupan (Kariono et al, 2020). 

Pemberdayaan komunitas adalah proses menciptakan komunitas 

dengan kendali yang lebih besar atas lingkungannya. Proses tersebut 

menuntut sarana organisasi untuk berkembang (Badaruddin et al, 

2020). Oleh karena itu, praktik pemberdayaan masyarakat di sini 

dipahami sebagai upaya atau cara di mana masyarakat, organisasi, dan 

komunitas diarahkan untuk dapat menguasai kehidupannya (Damsar & 

Indrayani, 2016). Dengan konsep tersebut, praktik pemberdayaan 

masyarakat tidak hanya dipahami sebagai kegiatan perubahan yang 

dilakukan dari dalam individu, komunitas atau organisasi tetapi juga 

membutuhkan dukungan dan dorongan dari pihak luar, terutama 

dukungan dari lembaga yang berperan dalam praktik pemberdayaan 

(Saleh & Mujahiddin, 2020).  

Menurut pendekatan teoritis kebutuhan dasar, "pengembangan 

masyarakat" mungkin adalah salah satu istilah yang paling umum 

digunakan di antara orang-orang yang terlibat dalam program 

peningkatan masyarakat (Schutte, 2015). Pengembangan komunitas 

mengacu pada sesuatu yang membuat semua orang bersimpati. Itulah 

mengapa itu digunakan di setiap kesempatan, dan lebih disukai dalam 

konteks "peningkatan". Dan inilah yang mungkin diharapkan orang 

(Hamm & McConnell, 2016). Dalam konteks pembangunan 

masyarakat, kebutuhan aktual adalah kebutuhan keniscayaan yang 

terwujud pada suatu waktu tertentu. Ini berarti bahwa layanan atau 

fasilitas tertentu tidak dapat benar-benar memenuhi kebutuhan aktual 

jika ditawarkan terlalu dini atau terlambat (Matarrita-Cascante, & 

Brennan, 2012).  

Pengembangan komunitas memiliki arti yang berbeda bagi orang 

yang berbeda. Ini dapat melibatkan konstruksi atau penataan ulang 

fasilitas fisik, sistem saluran pembuangan, sistem satu arah (jalan), 
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pembangunan jalan dan jembatan (Green, 2016). Pengembangan 

masyarakat dapat melibatkan pengorganisasian orang dan kelompok 

untuk tindakan sosial atau politik untuk meningkatkan berbagai aspek 

kehidupan, baik ekonomi maupun non-ekonomi (Durán-Díaz et al, 

2020). Pembangunan masyarakat telah memberikan kontribusi 

terhadap kesejahteraan sosial dan pembangunan manusia yang lebih 

umum melalui berbagai cara (Sousa, 2017).  

Pengembangan masyarakat bersifat pluralistik, atribut yang 

merupakan kekuatan sekaligus kelemahan. Sebagian besar penulis 

berusaha untuk lebih baik mengkonseptualisasikan pengembangan 

komunitas yang bermasalah baik dalam pengembangan komunitas 

maupun komunitas (Bridger et al, 2011). Proses dan interaksi 

pengembangan masyarakat memerlukan upaya untuk menggabungkan 

dan membangun sumber daya untuk meningkatkan kualitas dan 

kesejahteraan (Van Dijk, 2011). Dalam konteks globalisasi, komunitas 

harus ditata ulang untuk memasukkan, sekali lagi, semua ikatan dan 

interaksi yang diperlukan untuk kehidupan sehari-hari individu apakah 

itu terjadi secara lokal atau tidak sehingga komunitas dapat mulai 

menangani masalah yang terkait dengan pemindahan. ikatan dan 

interaksi ini dari kedekatan moral kita (Flora et al, 2016). 

Pembangunan masyarakat harus didasarkan pada mekanisme dan 

kebijakan yang inklusif, karena pemberdayaan perempuan, masyarakat 

adat, dan kelompok rentan lainnya hanya akan mengarah pada 

peningkatan kualitas hidup semua anggota masyarakat (Green & 

Haines, 2011). 

Pola pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu bentuk 

upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengembangkan, mandiri dan 

memberdayakan masyarakat agar mampu melakukan perubahan yang 

bertujuan untuk meningkatkan kualitas potensi daerah (Hayati, 2020). 

Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan alam melimpah. 

Keberadaan sumber daya yang melimpah tersebut menjadi modal 

dalam membangun dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat 

(Hasanah, 2015). Widayanti (2012) mengemukakan bahwa 

pemberdayaan masyarakat merupakan perhatian masyarakat dan 
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dianggap sebagai salah satu pendekatan yang tepat dalam mengatasi 

permasalahan sosial, khususnya kemiskinan. yang dilakukan oleh 

berbagai elemen mulai dari pemerintah, dunia usaha dan masyarakat 

melalui organisasi. Dalam upaya pemberdayaan masyarakat perlu 

disadari adanya pemahaman bahwa timbulnya ketidakberdayaan 

masyarakat merupakan akibat dari masyarakat tidak berdaya 

(powerless) (Mulyawan, 2016). Pemberdayaan masyarakat merupakan 

pembinaan yang dilakukan kepada masyarakat dengan meningkatkan 

kemampuan menentukan masa depan dan berperan serta dalam 

mempengaruhi kehidupannya (Mustangin et al, 2017). Dengan 

demikian, pemberdayaan masyarakat merupakan pengembangan yang 

dilakukan untuk masyarakat dengan meningkatkan kemampuan 

menentukan masa depan mereka sendiri dan berpartisipasi dalam 

mempengaruhi kehidupan mereka sendiri (Schieffer & Lessem, 2014). 
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BAB VI 

PERENCANAAN PERTANIAN DAN 

PEMBERDAYAAN PETANI   

6.1. Perencanaan Pertanian 

Perencanaan pembangunan pertanian merupakan salah satu unsur 

penting dalam membangun perekonomian suatu bangsa. Daerah di 

tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kotamadya perlu membuat 

perencanaan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi komoditi 

pertanian tanpa menimbulkan dampak negatif bagi petani maupun 

sumber daya alam (Mujiburrahmad et al., 2021). Kebijakan 

pembangunan bidang pertanian khususnya dalam penyelenggaraan 

pangan nasional telah diejawantahkan dalam Undang-Undang No 18 

tahun 2012. Secara umum undang-undang ini sudah mengatur 

pembagian peran masing-masing tingkat pemerintahan dalam 

pembangunan ketahanan pangan nasional sesuai dengan tugas, 

tanggung jawab dan pembagian wewenang dalam mengeksekusi 

pengaturan kebijakan pembangunan pertanian (Esther dan Lexy, 

2015). 

Sektor pertanian mempunyai peran yang sangat strategis, 

disamping seba-gai sumber penghasil devisa yang besar, sektor 

pertanian juga merupakan sumber ekonomi bagi bagi sebagian besar 

penduduk Indonesia, dan merupakan sektor yang paling banyak dalam 

penyerapan tenaga kerja (Al-Arifa, 2017). Ketahanan pangan 

merupakan urusan wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah 

Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota. Akan tetapi 

urusan bidang pertanian menurut peraturan pemerintah ini dimasukkan 

ke dalam urusan pilihan. Urusan pilihan inilah yang nantinya 

berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai 

dengan kondisi, potensi, serta kekhasan yang menjadi unggulan daerah 

di daerah tersebut. Sehingga hal ini harus disikapi dengan bijak oleh 

para stakeholder terkait (Hermanto, 2013). Berdasarkan penelitian 
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Mayrowani (2012) menunjukkan bahwa pembangunan di bidang 

pertanian selama ini dianggap oleh sebagian birokrasi dan legislator 

lokal sebagai bidang yang cost-center (berbiaya tinggi) sehingga 

membutuhkan investasi yang besar akan tetapi return-nya cukup lama. 

Alasan cost-center dan return menjadi dasar pertimbangan dan 

menyebabkan mengapa isu pentingnya pembangunan pertanian kurang 

menarik perhatian dan menjadi prioritas bagi sebagian besar pembuat 

kebijakan daerah. 

Perencaan pembangunan pertanian berdimensi luas dan 

melibatkan seluruh aspek dan sektor pembangunan lainnya, 

keberhasilan pembangunan pertanian sangat ditentukan tidak hanya 

oleh performa sektor pertanian semata, namun juga oleh sektor lainnya 

yang menunjang kegiatan pertanian (Saudah, 2015). Keberhasilan 

maupun kegagalan sebuah kebijakan pembangunan pertanian yang 

kaitannya dengan ketahanan dan kemandirian pangan sangat 

dipengaruhi berbagai faktor diantaranya adalah efektifitas yang 

meliputi aspek perencanan, pelak-sanaan, pengawasan, pengendalian 

dan koordinasi berbagai kebijakan program (Wicaksono, 2012). 

Kurang efektifya program-program yang dicanangkan oleh pemerintah 

dikarenakan setiap perencanaan mayoritas bersifat top-down dan 

belum memperhatikan kebutuhan serta aspirasi masyarakat yang ada di 

daerah (Masniadi, 2012). Lambatnya laju pertumbuhan pertanian juga 

dapat diakibatkan karena petani tidak tahu menahu komoditi unggulan 

yang harusnya ditanam, petani umumnya hanya menanam suatu 

komoditi berdasarkan usaha turun temurun dan petani menanam suatu 

komoditi ketika harga komoditi tersebut mahal (Riyanto, Dwi dan 

Muta‟ali, 2015). 

Sektor pertanian merupakan sektor yang mempunyai peranan 

strategis dalam struktur pembangunan perekonomian nasional 

(Sukirno, 2007).  Indonesia dikenal sebagai negara agraris; yang 

berarti Negara mengandalkan sektor pertanian baik sebagai sumber 

mata pencaharian maupun sebagai penopang pembangunan 

(Budimanta, 2005). Ketimpangan pembangunan pertanian di Indonesia 

tidak hanya terjadi dalam ruang lingkup yang besar saja seperti antar 
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pulau, tetapi juga dalam ruang lingkup yang lebih kecil. Salah satu cara 

untuk mengatasi ketimpangan ini adalah dengan pemanfaatan komoditi 

unggulan pertanian di setiap kecamatan untuk memajukan 

perekonomian daerah. Komoditi unggulan diharapkan mampu bersaing 

dengan komoditi yang sama di daerah lainnya secara berkelanjutan 

baik di pasar lokal maupun global (Masniadi, 2012). 

Komoditi unggulan merupakan dasar dalam perencanaan kegiatan 

pembangunan pertanian. Hal yang harus dipertimbangkan dalam 

menentukan komoditi unggulan adalah eksistensi sumber daya alam 

dan sumber daya manusia di daerah tersebut. Komoditi yang dipilih 

adalah komoditi yang mempunyai produksi yang tinggi serta 

memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat (Syahroni, 

2005). Komoditi unggulan yang menjadi prioritas untuk dikembangkan 

diharapkan dapatmenentukan tujuan dan sasaran dalam meningkatkan 

perekonomian (Zamhari, 2017).  

Saragih (2002) menyampaikan bahwa untuk meminimalisir 

permasalahan ekonomi yang begitu kompleks diperlukan langkah 

strategis dalam pembangunan ekonomi yang mampu memberikan jalan 

keluar. Langkah strategis yang dimaksud diupayakan memiliki 

karakteristik berupa kemampuan mengatasi permasalahan ekonomi 

dalam tahap perencanaan dan implementasi, langkah strategis harus 

memiliki keterkaitan dengan upaya pembangunan pada masa lalu dan 

mampu membawa ekonomi Indonesia yang mampu bersaing 

diperekonomian global (Gultom et al., 2020). 

Saat ini sektor pertanian memiliki multifungsi yang mencakup 

aspek produksi atau ketahanan pangan, peningkatan kesejahteraan 

petani atau pengentasan kemiskinan serta menjaga keseimbangan 

kelestarian lingkungan hidup (Sakinah, 2018).  Pengembangan sektor 

pertanian merupakan salah satu upaya dalam memberikan 

pendedikasian jangka panjang terhadap masyarakat. Agenda 

mewujudkan kemandirian ekonomi melalui kedaulatan pangan pada 

tahun 2015-2019 perlu kembali dilanjutkan, di mana Indonesia sudah 

memasuki kelas upper middle income dan pertanian memasuki tahapan 

menuju industry (Sudalmi, 2010). 
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Salah satu cara untuk meningkatkan tingkat pendapatan yang 

dihasilkan petani yaitu dengan cara memotong alur distribusi penjualan 

beras melalui tengkulak dan menghilangkan peran rentenir dalam 

memberikan modal serta mengurangi tingkat penurunan lahan 

persawahan (Serah, 2014). 

Dalam meningkatkan sektor pertanian di Indonesia dibutuhkan 

salah satu sistem pertanian baru yang sesuai dengan syariah, mengelola 

secara baik dan sinergis yang mencakup fungsi koordinasi, 

perencanaan, implementasi, dan pengendalian sistem pertanian secara 

inovatif dan sistematik melalui pemanfaatan jejaring, informasi dan 

teknologi, yang terpimpin secara terpadu dengan peran serta 

masyarakat, pelaku/asosiasi, industri, akademisi dan pemerintah yang 

memiliki tujuan, proses dan kepentingan bersama dalam rangka 

meningkatkan kualitas hasil pangan serta kesejahteraan petani 

(Andaruisworo dan Solikin, 2011). 

6.2. Pemberdayaan Petani 

Pemberdayaan (empowerment) adalah serangkaian upaya dalam 

rangka memperluas akses masyarakat terhadap sumberdaya 

pembangunan melalui penciptaan peluang yang seluas-luasnya agar 

masyarakat lapisan bawah mampu berpartisipasi (Aini, 2018). 

Pemberdayaan petani merupakan salah satu perwujudan dari 

pengembangan kapasitas masyarakat yang bernuansa pada peningkatan 

kualitas sumber daya manusia melalui penyediaan informasi pertanian 

dari tingkat pusat sampai tingkat perdesaan (Alimoeso, 2008). 

Informasi yang diterima petani akan membuka wawasan berpikirnya 

dan dapat mengubah atau menyesuaikan konsep-konsep yang lama 

dalam diri petani tersebut menjadi konsep baru dengan sejumlah 

informasi baru (Hubeis, 2000). 

Bagi negara maju dalam kualitas sumber daya manusia dan kaya 

secara finansial, ini menjadi hal mudah dikarenakan mereka 

mempunyai modal kuat untuk mencapai Pertanian Modern dalam 

waktusingkat. Namun, untuk negara yang masih berkembang seperti di 

Indonesia, sangat membutuhkan banyak sekali dorongan dari berbagai 

pihak, baik pemerintah maupun swasta untuk menyediakan 
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infrastruktur pertanian yang memadai, ilmu pertanian yang berbasis 

teknologi dan produksi berkelanjutan, serta suntikan dana untuk 

pengembangan pertanian dan pelatihan para petani khususnya di desa 

(Foe & Sunaryanto, 2020). Petani yang dikatakan berdaya adalah 

petani yang memiliki kekuatan atau kemampuan dalam: 1) memenuhi 

kebutuhan dasar sehingga memiliki kebebasan dalam mengungkapkan 

pendapat, bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan dan bebas dari 

kesakitan, 2) menjangkau sumber-sumber produktif yang 

memungkinkan petani meningkatkan pendapatannya, dan memperoleh 

barang dan jasa yang mereka butuhkan, dan 3) berpartisipasi dalam 

proses pembangunan (Mutmainah dan Sumardjo, 2014). 

Pemberdayaan tani dapat dilakukan oleh pihak pemerintah dan 

pihak swasta. Program dan kompetensi yang diberdayakan kepada 

petani haruslah berprinsip pada kompetensi lapangan dan aplikatif 

sehingga dapat diterapkan dalam kehidupan pertanian dan 

meningkatkan kualitas petani desa melalui teknologi pertanian, agar 

petani desa di Indonesia menjadi terpandang mata di dunia dan hasil 

pertanian Indonesia menjadi primadona seluruh dunia (Daniels, 2007). 

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 

19Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani pasal 1 

ayat 2, Pemberdayaan Petani adalah segala upaya untuk meningkatkan 

kemampuan Petani untuk melaksanakan Usaha Tani yang lebih baik 

melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, 

pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian, 

konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, kemudahan akses ilmu 

pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan Kelembagaan 

Petani. Pada pasal 40, disebutkan bahwa pemberdayaan petani 

dilakukan untuk memajukan dan mengembangkan pola pikir dan pola 

kerja Petani, meningkatkan Usaha Tani, serta menumbuhkan dan 

menguatkan Kelembagaan Petani agar mampu mandiri dan berdaya 

saing tinggi. Dalam UU RI No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan 

dan Pemberdayaan Petani, pada pasal 40 disebutkan bahwa 

pemberdayaan petani dilakukan untuk memajukan dan 

mengembangkan pola pikir dan pola kerja Petani, meningkatkan Usaha 
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Tani, serta menumbuhkan dan menguatkan Kelembagaan Petani agar 

mampu mandiri dan berdaya saing tinggi. Sinergi berbagai pihak 

dalam pelaksanaan pemberdayaan petani juga diperkuat dalam UU RI 

No. 19 Tahun 2013, Pemerintah Pusat dan Daerah dapat bersinergi 

dengan badan dan/atau lembaga terakreditasi untuk melaksanakan 

pendidikan dan pelatihan; penyuluhan dan pendampingan; 

pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian; 

konsolidasi jaminan luasan lahan pertanian; kemudahan akses ilmu 

pengetahuan, teknologi dan informasi; serta penguatan Kelembagaan 

Petani untuk menuju Pertanian Indonesia yang berdaya saing 

internasional (Dekasari, 2016). 

Penyuluhan pertanian mempunyai peran untuk membantu petani 

agar dapat menolong dirinya untuk mengatasi permasalahan yang 

dihadapinya secara baik dan memuaskan sehingga meningkat derajat 

kehidupannya (Purnama et al., 2004). Dengan demikian nilai penting 

yang dianut dalam penyuluhan adalah pemberdayaan sehingga 

terbentuk kemandirian petani (Sadono, 2008). Penyuluhan pertanian di 

Indonesia telah mempunyai sejarah yang cukup panjang, yang dimulai 

sejak awal abad 20. Penyuluhan pertanian bermula dari adanya 

kebutuhan untuk meningkatkan hasil pertanian, baik untuk kepentingan 

penjajah maupun untuk memenuhi kebutuhan pribumi (Fitriyani, 

2017).  

Dalam rangka peningkatan produksi pertanian untuk memenuhi 

kebutuhan pangan penduduknya yang terus meningkat, pembanguan 

pertanian sejak tahun 1960-an mengintroduksikan berbagai program. 

Berbagai program telah dilaksanakan mulai dari Demonstrasi Massal 

Swasembada Beras (Demas SSB), Bimbingan Massal (Bimas), 

Intensifikasi Khusus (Insus), Supra Insus dan sebagainya. Melalui 

berbagai program tersebut, diintroduksikan berbagai teknologi 

pertanian modern (benih unggul, pupuk buatan, irigasi dan lain-lain) 

dan ditumbuhkan kesatuan petani untuk bercocok tanam secara baik 

dan bergabung dalam kelompok tani untuk mempermudah komunikasi 

antar petani dan pembinaannya (Hikmat, 2010). Tujuan penyuluhan 

adalah agar petani tahu, mau, mampu dan berswadaya mengatasi 
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masalahnya secara baik dan memuaskan atau dengan kata lain 

menghasilkan petani yang mandiri hanya mungkin jika dilakukan 

dengan pendekatan yang mengutamakan manusianya dan proses 

belajarnya (Sundari, 2015). 

Soedijanto (2003) menyatakan bahwa mutu SDM petani akan 

dapat mendukung pembangunan pertanian kini dan masa mendatang 

manakala penyuluhan pertanian merupakan proses pemberdayaan, 

bukan proses transfer teknologi. Indonesia harus berfokus pada 

pembangunan dan pemberdayaan Bangsa, yang artinya adalah 

pemberdayaan sumber daya manusia (Gunawan, 2019). Pemberdayaan 

harus meliputi pada perubahan mental manusia Indonesia yang semula 

terpuruk harus dididik dan diseleksi seperti halnya seleksi tentara. 

Manusia Indonesia harus memiliki bekal kejujuran dan kepintaran 

(Salman, 2002).  

Berbekal kepintaran dan kejujuran ini, pemerintah, pengusaha dan 

lembaga lainnya harus bersinergi dalam mewujudkan pemberdayaan 

masyarakat berbasis kearifan lokal, sebagai contoh adalah masyarakat 

ukir Jepara. Masyarakat harus dibina dan dididik supaya dapat 

meningkatkan produktivitasnya dengan berbagai cara, melalui 

pelatihan yang rutin dan terus menerus, pemberian fasilitas yang 

berkualitas, pembimbingan dalam memproduksi barang berkualitas, 

maupun teknologi inovasi yang dapat mempermudah masyarakat 

producen (Wijaya, 2010). Dengan demikian, produk yang dihasilkan 

masyarakat di dalam negeri dapat bersaing dengan produk impor, dan 

imbasnya kepada peningkatan ekonomi nasional, peningkatan taraf 

hidup dan kesejahteraan masyarakat lapisan bawah, penurunan jumlah 

impor dan meningkatkan jumlah ekspor (Rohmatin, 2016). 

Faktor yang mendorong petani untuk menjual cepat hasil 

panennya yaitu karena mereka memerlukan uang tunai untuk 

memenuhi kebutuhan hidup mereka dan keluarganya, lemahnya sistem 

tawar menawar, serta mereka juga belum mempunyai jaringan 

pemasaran yang baik (Syifa et al., 2020). Faktor–faktor yang 

berhubungan dengan pemberdayaan petani padi dalam pemasaran 

beras kemas adalah peran pemerintah dan peran penyulu pendamping. 
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Peran pemerintah mempunyai hubungan yang kuat dan peran penyuluh 

pendamping mempunyai hubungan yang sedang (Manyamsari, 2014).  

Adapun model peningkatan keberdayaan keluarga petani untuk 

daerah pedesaan dimulai dengan penguatan lingkungan sosial berupa 

penguatan norma masyarakat, interaksi dalam masyarakat, dukungan 

keluarga dan tokoh. Sedangkan peningkatan keberdayaan petani di 

perkotaan dapat dimulai dengan pengembangan dan penguatan 

lingkungan megapolitan yaitu pengembangan kerjasama bidang 

pemasaran antara kelompok tani dengan kelembagaan tani antar 

propinsi/ kabupaten/kota, kemudian penguatan sarana produksi dan 

permodalan (Tanziha, 2011). 

6.3. Pemberdayaan Nelayan 

Masyarakat pesisir sejauh ini dianggap sebagai bagian dari 

kelompok masyarakat termiskin dan termarginalkan (Maria, et al. 

2012). Kelompok masyarakat ini sebagian besar bekerja pada sektor 

perikanan atau berprofesi sebagai nelayan. Program pembangunan 

perikanan yang menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi lewat 

industrialisasi perikanan tangkap tidak selalu memberikan dampak 

positif terhadap pendapatan ekonomi nelayan kecil (Nazmar, 2018). 

Program pemberdayaan masyarakat pesisir merupakan keniscayaan 

bagi pem-bangunan sumberdaya pesisir secara komprehensif 

(Harunisya, 2014). Salah satu gagasan proses pemberdayaan tersebut 

adalah melalui pengembangan sumberdaya manusia yang pada 

gilirannya mampu mengelola sumberdaya lingkungan pesisir yang 

mereka geluti selama ini (Wantah, 2017). 

Secara sosial ekonomi, wilayah pesisir dan laut memiliki arti 

penting dalam pembangunan nasional karena sebagian besar wilayah 

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah wilayah laut (Indarti & 

Wardana, 2013). Nelayan membutuhkan pengetahuan dan pemahaman 

mengenai Ciri, karakteristik, sikap dan prinsip-prinsip menjadi seorang 

wirausahawan yang sukses yang dapat di implementasikan dalam 

pemberdayaan mereka sebagai nelayan pesisir (Mubarak, 2010). 

Pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan adalah kegiatan yang 

dilakukan oleh orang atau badan kepada masyarakat nelayan agar 
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ekonominya berdaya atau meningkat (Valentina et al., 2020). 

Sedangkan pemberdayaan di wilayah pesisir, menurut Kusnadi (2009) 

pemberdayaan masyarakat nelayan diartikan sebagai usaha-usaha sadar 

yang bersifat terencana, sistematik, dan berkesinam-bungan untuk 

membangun kemandirian sosial, ekonomi, dan politik masyarakat 

nelayan dengan mengelola potensi sumber daya yang mereka miliki 

untuk mencapai kesejahteraan sosial yang bersifat berkelanjutan. 

Partisipasi masyarakat nelayan dalam pemberdayaan ekonomi adalah 

melakukan program-program seperti Pengarahan dan Penggerakan 

(Rizki, 2017). Dengan mengikuti program pemberdayaan menurut 

nelayan program-program tersebut tidak berpengaruh pada 

kesejahteraan ekonominya (Ramhanto dan Purwaningsih, 2016). 
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BAB VII  

PENUTUP 

Perencanaan pembangunan adalah suatu proses yang 

berkesinambungan dari waktu ke waktu dengan melibatkan 

kebijaksanaan (policy) dari pembuat keputusan berdasarkan sumber 

daya yang tersedia dan disusun secara sistematis. Perencanaan wilayah 

menyangkut berbagai bidang, yaitu sebagai berikut: a) Perencanaan 

wilayah untuk kajian sosial ekonomi wilayah, seperti perencanaan 

sosial ekonomi perkotaan dan sosial ekonomi pedesaan, b) 

Perencanaan wilayah untuk kajian-kajian khusus, seperti perencanaan 

lingkungan, perencanaan permukiman atau perumahan, dan 

perencanaan transportasi. Perencanaan kota dapat didefinisikan sebagai 

proses pengambilan keputusan untuk mewujudkan tujuan-tujuan 

ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan hidup melalui pengembangan 

visi tata ruang, strategi dan rencana, dan penerapan seperangkat 

prinsip-prinsip kebijakan, alat-alat, mekanisme partisipatif 

kelembagaan, dan prosedur pengaturan.  

Perencanaan pengembangan wilayah pada dasarnya adalah upaya 

penerapan konsep-konsep pembangunan ekonomi pada dimensi 

keruangan, sehingga perencanaan pengembangan wilayah merupakan 

akumulasi yang tidak terputus dari konsep pembangunan ekonomi 

yang melihat peluang dan penawaran (opportunity and supply side), 

yaitu dari kemampuan atau potensi wilayah itu untuk dikembangkan, 

dan dari segi permintaan sebagai peluang (demand side market 

opportunity) untuk membangun. Konsep yang memandang wilayah 

sebagai suatu cara untuk mengklasifikasikan, berkembang sesuai 

dengan kemajuan ekonomi.  

Perencanaan adalah suatu proses berkesinambungan yang 

mencakup keputusan-keputusanatau pilihan pelbagai alternatif 

penggunaan sumber untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pada masa 

yang akan datang. Pembahasan mengenai pembangunan berkelanjutan 

(sustainable development) sebenarnya bukan hanya menyangkut aspek 
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ekonomi saja akan tetapi juga menyangkut aspek sosial, budaya 

maupun lingkungan hidup. Secara definisi, pembangunan 

berkelanjutan adalah pembangunan untuk memenuhi keperluan hidup 

manusia kini dengan tanpa mengabaikan keperluan hidup manusia 

masa depan.  

Konsep pemberdayaan mencakup pengertian pembangunan 

masyarakat (community development) dan pembangunan yang 

bertumpu pada masyarakat (community-based development). 

Keberdayaan dalam konteks masyarakat adalah kemampuan individu 

yang bersenyawa dalam masyarakat dan membangun keberdayaan 

masyarakat yang bersangkutan. Dengan adanya pemberdayaan bisa 

melepaskan masyarakat dari keterbelakangan dan kemiskinan, 

sehingga masyarakat mampu bersaing dengan dunia luar. Upaya-upaya 

uang dilakukan pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat semata-

mata bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan 

masyarakat terutama masyarakat pedesaaan dan mengeluarkan 

masyarakat Indonesia dari belenggu kemiskinan dan ketidakberdayaan. 

Keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan merupakan suatu hal 

yang penting bagi keberhasilan suatu kegiatan pembangunan yang 

menuju kepada kehidupan sosial, ekonomi dan politik masyarakat yang 

lebih baik 
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