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Abstrak 

Assets based Community Development merupakan suatu pendekatan 

dalam melakukan pembangunan yang beriorentasi pada aset dan pedayagunaan 

potensi. Kondisi dan permasalahan kapasitas masyarakat Kampung Baru Desa 

Sebong Lagoi yakni kualitas sumber daya manusia yang rendah, keterisoliran dan 

minimnya infrastruktur serta kelembagaan masyarakat yang tidak berjalan 

semestinya sementara kampung baru merupakan daerah yang dikelilingi kawasan 

resort ekslusif  yang memiliki potensi perikanan dan parawisata yang luar biasa.. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengindentifikasi permasalahan 

menyangkut peningkatan kapasitas masyarakat desa, mengambarkan pelaksanaan 

nilai-nilai Assets Based Community Development yang telah diterapkan dalam 

membangun desa untuk peningkatan kapasitas masyarakat serta 

mengindentifikasi, pemetaan Assets Based Community Development dalam 

peningkatan kapasitas masyarakat Kampung Baru di Desa Sebong Lagoi dengan 

menggunakan metodologi deksriptif kualitatif dengan pengambilan data melalui 

observasi dan wawancara.  

Ditemukannya segelintir permasalahan kapasitas masyarakat sehingga 

muncul ketidakberdayaan maka diperlukan pembangunan dengan perencanaan 

yang menggunakan pendekatan Assets Based Community Development. Melalui 

pemetaan dan mobilisasi aset, masyarakat bersinergis dengan pihak terkait dalam 

melakukan pembangunan dengan melihat potensi-potensi  memilah prioritas dan 

menimbang peluang aksi dalam upaya meningkatkan kapasitas masyarakat. 

Kata kunci: meningkatkan kapasitas, assets based community 

development, pemetaan aset. 
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Abstract 

Assets based Community Development is an approach in conducted 

development that has oriented on assets and potential empowerement. Conditions 

and problems of community capacity in Kampong Baru Sebong Lagoi Village is 

low quality of human resources, isolation and lack of infrastructure and 

community institutions that are not working properly while the new village is an 

area surrounded by an exclusive resort area that has the potential of fisheries and 

exceptional tourism. 

This study aims to identify problems related to capacity building of 

village communities, to describe the implementation of Assets Based Community 

Development values that have been applied in building villages to build 

community capacity and to identify, mapping Assets Based Community 

Development in capacity building for Kampung Baru community in Sebong Lagoi 

Village. By using qualitative descriptive methodology by taking data through 

observation and interview. 

The discovery of a handful of community capacity problems resulting in 

powerlessness is necessary to develop with a plan that uses Assest Base 

Community Development approach. Through mapping and asset mobilization, 

communities synergize with stakeholders in development by looking at the 

potentialities of prioritizing and considering action opportunities in an effort to 

bulid community capacity. 

Keywords: capacity building, asset based community development, asset 

mapping. 

  



 

 

 

I. Pendahuluan  

A. Latar Belakang 

Desa memiliki kewenangan lewat penyelenggaraan pemerintah desa 

untuk mengelola potensi desa, memberikan pelayananan dan akses untuk 

kebutuhan publik kepada masyarakat desa serta melakukan pemberdayaan untuk 

mencapai kesejahteraan dengan kebijakan yang sesuai dengan esensi dan prioritas 

kebutuhan desa berdasarkan nilai-nilai orisinil yang mengakar pada masyarakat 

desa sebagaimana definisi desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut 

dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum 

yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus 

urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa 

masyarakat, hak usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam 

sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2014).  

Eksistensi desa diaktualisasikan dari tahun ke tahun dengan peraturan 

perundang–undangan yang bertujuan untuk pemerataan dan mensejahterakan 

kehidupan masyarakatnya, pada kenyataanya berdasarkan data BPS (Badan Pusat 

Statistik) tahun 2013 sekitar 14, 42 % penduduk miskin ada di desa dan TNP2K 

(Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan) dari  hasil PPLS Tahun 

2011, saat ini jumlah desa pesisir mencapai 10.640 desa yang merupakan desa 

miskin. Selanjutnya sebagai negara maritim ternyata penduduk miskin sebanyak 

31,02 juta orang, sebesar 25,14% atau 7,87 juta orang adalah penduduk miskin di 

pesisir (Kementerian Kelautan Perikanan, 2014).  



 

 

Kampung Baru merupakan bagian dari Desa Sebong Lagoi yang 

memiliki potensi perkebunan, peternakan, perikanan hingga pariwisata. Posisi 

kampung baru dikelilingi objek wisata eklsusif seperti Banyan Tree, Lagoi Bay, 

Treasure Bay dan Nirwana, dan berbatasan langsung dengan laut cina selatan 

menjadikan potensi perikanan  kelautan yang cukup luar biasa seperti hasil 

perikanan, kuda laut dan ranga serta merupakan tempat konservasi penyu yang 

sangat baik. Perkebunan kelapa yang terdapat di Kampung Baru merupakan 

pemasok kelapa ke resort banyan tree serta dijual juga keluar daerah kampung. 

Dengan potensi yang beragam masyarakat kampung Baru pada kenyataanya  

hidup dalam keterbatasan dan keterisoliran . 

Menurut data Monografi desa tahun 2015 ada sekitar 24% masyarakat 

Desa Teluk Sebong masih hidup dalam kemiskinan, Kampung Baru sendiri 

merupakan area yang terpisah dari gugusan Desa Teluk Sebong, ianya berada 

dalam kawasan Resort Banyan Tree dan Nirwana, Lagoi Bay serta Treasure Bay 

dan merupakan bias dari pembangunan fisik yang tidak melibatkan partisipasi 

masyarakat seperti proyek industri pariwisata di Jimbaran dan Kedongan Bali 

menggusur perkampungan nelayan tanpa ada goodwill untuk melibatkan rakyat 

berpartisipasi dalam pengembangan pariwisata disana (Sunaryo dalam Woro 

Astuti, 2000). Alhasil pembangunan resort tersebut di kawassan Kampung Baru 

belum bisa memberikan dampak mensejahterakan masyarakatnya. Akibat dari 

pembangunan resort ini kemudian menjadikan ketiadaan akses jalan yang layak 

berdampak pada sulitnya transportasi dan distribusi potensi yang ada serta 

jauhnya akses publik berupa pemerintahan dan kesehatan dari Kampung Baru, 



 

 

minimnya pasokan listrik yang hanya bertahan sekitar 5 jam dalam sehari 

menjadikan Kampung Baru sebagai bagian dari Desa Teluk Sebong sebagai area 

yang terisolir. 

Masyarakat memerlukan senjata dan daya untuk bisa bangkit dan 

mengatasi berbagai permasalahan yang menghambat peningkatan kapasitas 

dengan tujuan mensejahterakan masyarakat. Pendekatan Assets Based Community 

Development dalam peningkatan kapasitas masyarakat desa di Kampung Baru 

berusaha memperlihatkan dan menjelaskan pengelolaan serta melakukan 

pemetaan terhadap aset komunitas sebagai pendekatan baru untuk membangun 

sebuah daerah yang dalam hal ini adalah Kampung Baru, membantu pemerintah  

untuk kemudian menginventarisir dan menjadikan penemuan ini sebagai bagian 

dari pertimbangan untuk membangun Kampung Baru serta sebagai masterplan 

untuk masyarakat dalam membangun Kampung Baru agar menjadi bagian dari 

desa yang mandiri dan mampu memeberdayakan segala potensi untuk 

mensejahterakan dan kemudian tidak terisolir lagi dari daerah luar. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi 

permasalahan dalam penelitian ini adalah:  

1. Bagaimana kondisi kapasitas masyarakat desa studi Kasus Kampung 

Baru, Desa Sebong Lagoi ? 

2. Bagaimana pelaksanaan Assets Based Community Community 

Development oleh pemerintah dan masyarakat dalam peningkatan 

kapasitas masyarakat desa di Kampung Baru, Desa Sebong Lagoi ? 



 

 

Bagaimana Assets Based Community Development dalam peningkatan kapasitas 

masyarakat desa di Kampung Baru, Desa Sebong Lagoi ? 

C.  Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian  

Penulis menggambarkan objek atau subjek yang diteliti sesuai dengan 

keadaan yang ada  dengan tujuan menggambarkan secara sistematika fakta dan 

karakteristik objek yang diteliti yang kemudian penelitian ini lebih dikenal lagi 

sebagai jenis penelitian deskriptif kualitatif karena dalam penelitian ini berusaha 

untuk mengungkapkan suatu fakta atau fenomena sosial tertentu sebagaimana 

adanya dan memberikan gambaran secara objektif tentang keadaan atau 

permasalahan yang mungkin dihadapi. Metode penelitian kualitatif adalah metode 

penelitian yang berlandaskan pada filsafat post positivisme yang digunakan untuk 

meneliti kondisi objek yang alamiah (Sugiyono, 2009:9). Sehingga peneliti 

kemudian menggambarkan fakta dan permasalahan yang terjadi di kampung baru 

dengan dimensi Kapasitas Masyarakat UNDP dan menganalisis asset based 

community development sebagai solusi bagi permasalahan kapasitas tersebut.  

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini mengambil lokasi di Kampung Baru Desa Sebong Lagoi, 

Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Dipilihnya lokasi tersebut 

dikarenakan lokasi yang strategis. Keberadan kawasan kampung baru dikelilingi 

oleh  kawasan resort ekslusif  Banyan Tree dan Nirwana, dengan beberapa  

potensi diantaranya kelautan dan perikananan, seta pariwisata namun 

masyarakatnya masih hidup terisolir dan memprihatinkan. 



 

 

3. Jenis Data 

Lofland dan loftland dalam Moleong (2007) sumber data utama dalam 

penelitian kualitatif  ialah kata –kata, dan tindakan, selebihnya adalah tambahan 

seperti dokumen dan lain–lain. Selanjutnya, dalam penyusunan penelitian ini 

penulis kemudian berdasarkan penelitian kualitif mengelompokkan data sebagai 

berikut : 

a) Data Primer, yaitu data yang langsung didapatkan dari sumbernya 

melalui wawancara kepada 18 informan dan observasi lapangan dalam 

kurun waktu terhitung sejak pra penelitian pada 28 februari 2017 hingga 

bulan Agustus 2017 . Sumber datanya adalah informan yang ditentukan 

dengan purposive sampling. 

b) Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari data-data yang telah ada. 

Diantaranya adalah Monografi Desa Sebong Lagoi, Dokumen 

Pelaksanaan Anggaran Desa Sebong Lagoi tahun 2016, Dokumen 

kependudukan RT 003 RW 001 Kampung Baru, Dokumn Lembaga 

Pengelola Terumbu Karang Sebong Lagoi, Renstra BPPD Kabupaten 

Bintan dan  jurnal ilmiah edisi cetak maupun edisi online/ internet. 

4. Informan 

Informan dalam penelitian adalah orang atau pelaku yang benar-benar 

tahu dan menguasai masalah, serta terlibat langsung dengan masalah penelitian. 

Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif maka peneliti sangat erat 

kaitannya dengan faktor-faktor konstekstual, jadi dalam hal ini sampling dijaring 



 

 

sebanyak mungkin dari berbagia sumber. Maksud kedua dari informan adalah 

untuk menggali informasi menjadi dasar dan teori yang dibangun. 

Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive 

sampling atau sampling bertujuan. Purposive sampling adalah suatu strategi jika 

seseorang menginginkan agar dapat memahami sesuatu mengenai kasus-kasus 

terpilih tertentu tanpa membutuhkan (atau berhasrat) untuk menggeneralisasi 

kepada semua kasus seperti itu.  

5. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk Penulisan penelitian ini, dalam mengumpulkan data penulis 

menggunakan beberapa cara atau teknik sebagai beirkut : 

1. Penelitian kepustakaan (librarry research) yaitu memanfaatkan 

perpustakaan sebagai sarana dalam pengumpulan data, mempelajari 

buku-buku,  jurnal, dan hasil penelitian ilmiah lainnya sebagai bahan 

refrensi. 

2. Penelitian lapangan (field Work Research) yaitu melakukan penelitian 

secara langsung di lapangan untuk memperoleh data atau melakukan 

informasi langsung dari responden dengan menggunakan beberapa teknik 

yaitu wawancara, observasi dan  dokumentasi 

II. Tinjauan Pustaka 

A.  Desa 

Menurut nurcholis (2011:4) tentang desa adalah suatu wilayah yang 

didiami oleh sejumlah penduduk yang saling mengenal atas dasar hubungan 

kekerabatan dan/ atas kepentingan politik, sosial, ekonomi, dan keamanan yang 



 

 

dalam pertumbuhannya menjadi kesatuan masyarakat hukum berdasarkan adat 

sehingga tercipta ikatan lahir batin antara masing-masing warganya, umumnya 

warganya hidup dari pertanian, mempunyai hak mengatur rumah tangga sendiri, 

dan secara administratif  berada dibawah pemerintahan kabupaten/ kota. 

Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui 

pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, 

pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan 

lingkungan secara berkelanjutan (Eka Rini Lestari, 2015).   

B. Kapasitas Masyarakat  

Kapasitas secara terminologi menurut Wikipedia, Kapasitas berasal 

dari bahasa Belanda; capaciteit yang dapat berarti: (1) daya tampung, daya 

serap; (2) ruang atau fasilitas yang tersedia; (3) kemampuan (maksimal). 

Sedangkan UNDP memfokuskan pada tiga dimensi, yaitu; 

1. Tenaga kerja (dimensi human resources), yaitu kualitas SDM dan cara 

SDM dimanfaatkan, 

2. Modal (dimensi fisik), menyangkut sarana material, peralatan, bahan-

bahan yang diperlukan dan ruang/gedung,  

3. Teknologi, yaitu organisasi dan gaya manajemen, fungsi perencanaan, 

penentuan kebijakan, pengendalian dan evaluasi, komunikasi, serta 

sistem informasi manajemen (Edralin, 1997:148). 

 

 



 

 

C. Assets Based Community Development 

John McKnight dan Jody Kretzmann menemukan suatu pendekatan untuk 

memajukan kesejahteraan komunitas. Mereka menyebutnya Pengembangan 

Komunitas Berbasis Aset (Asset Based Community Development). Pada awalnya 

pendekatan ini diperkenalkan sebagai alternatif terhadap pendekatan 

pembangunan yang menurut mereka “berbasis kebutuhan”. Dalam publikasi 

temuan risetnya, mereka menggambarkan dua cara yang sangat berbeda dalam 

mengurus kemiskinan. Cara pertama fokus pada kebutuhan komunitas, 

kekurangan dan masalah. Inilah cara yang konvensional. Cara ini menciptakan 

gambaran negatif atau “peta masalah” komunitas. Gambaran atau realitas 

negatif ini sebenarnya hanya menunjukkan setengah bagian dari kondisi hidup 

aktual komunitas. Sayangnya, dalam upaya menjustifikasi masa depan yang 

lebih baik, sering kali kondisi ini dianggap sebagai kebenaran yang utuh. 

Padahal ada juga ‘kebenaran’ yang lain. Yakni ketika komunitas merasa 

bahagia dan bangga akan diri mereka dan komunitasnya. 

III.  Pembahasan  

1. Analisis Assets Based Community Develpoment dalam Peningkatan 

Kapasitas Masyarakat Desa  

1. Kondisi dan Permasalahan Pengembangan Kapasitas Masyarakat 

Kampung Baru  

a. Dimensi Sumber Daya Manusia (Human Resources) 

Dari segi pendidikan menurut data pendidikan Desa Sebong Lagoi yang 

terdiri dari beberapa daerah dan kampung baru sebagai bagian terpencil dari desa 



 

 

menunjukkan bahwa tingkat pendidikan masih sangat rendah dengan tingginya 

angka masyarakat tidak tamat SD yaitu 563 jiwa atau 18% dan tamatan SD 

sekitar 748 jiwa atau  atau 24% serta sedikitnya masyarakat yang berpendidikan  

sarjana yaitu 30 jiwa atau 1%, disamping itu masih ada juga masyarakat yang 

buta huruf yaitu 308 jiwa atau 10%. 

Selain itu, temuan dilapangan terkait tingkat pendidikan dimana 

masyarakat masih memiliki kesadaran yang cukup rendah terhadap pendidikan . 

Rendahnya tingkat pendidikan dan minat masyarakat Kampung Baru untuk 

mengenyam pendidikan yang berkolerasi terhadap kualitas sumber daya 

manusia. Rendahnya kualitas sumber daya manusia menjadikan potensi manusia 

tidak berkembang dan tidak kreatif apalagi inovatif dalam mencari solusi untuk 

memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga berkolerasi terhadap tidak adanya 

pendapatan desa sebagaimana menurut laporan terakhir Dalam Dokumen 

Pelaksanaan Anggaran Desa Sebong Lagoi Tahun 2016 yang berarti selama ini 

Desa Sebong Lagoi hanya mengandalkan pendapatan desa dari Dana Desa dan 

Alokasi Dana Desa. Hal demikian terjadi karena dari scoop kecilnya saja seperti 

Kampung Baru yang memiliki banyak potensi tapi dengan kualitas sumber daya 

manusia rendah menjadikan segala sesuatunya tidak berarti, tidak terberdayakan 

untuk bisa menghasilkan nilai ekonomi bagi memenuhi kebutuhan hidup agar 

berkehidupan layak dan sejahtera. Selamanya sekiranya ini terus terbiarkan, 

masyarakat tidak tersentuh, tidak termotivasi untuk mengenyam pendidikan 

dengan baik maka selamanya masyarakat hanya mampu jadi penonton bagi 

eksistensi resort ekslusif di kawasan mereka sendiri. Mayarakat masih 



 

 

bergantung kepada laut, bahkan ketergantungan itu kepada alam yang tidak bisa 

dikendalikan sewaktu-waktu.  

Pembangunan Banyan Tree merupakan bias dari pembangunan resort 

atau pariwisata ekslusif yang kurang melibatkan masyarakat atau dalam hal 

masyarakat bukan subjek dalam menggerakkan pariwisata. Hal ini terjadi karena 

tingkat pendidikan yang rendah dan tidak dimilikinya soft skill yang 

tersertifikasi secara mumpuni di bidang tersebut sehingga mereka memang akan 

kalah bersaing dengan pekerja luar yang pendidikannya. Untuk itu masyarakat 

disini sebagai sumber daya manusia juga harus meng-upgrade diri dengan ilmu 

pengetuhuan dan pendidikan untuk bisa bersaing atau mendayagunakan potensi 

yang dimiilikinya Dengan tingkat pendidikan yang rendah, semangat dan aspek 

kesehatan yang memprihatinkan, mereka membutuhkan sentuhan baru untuk 

bisa bangkit meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk 

mengembangkan kapasitas hidup mereka. 

b. Modal (Dimensi Fisik) 

Dengan pendapatan desa yang bersumber dari dana desa dan alokasi 

dana desa sebesar Rp 1.896.448.078 pada tahun 2016 belum lagi Anggaran 

Kabupaten Bintan dan Provinsi Kepulauan Riau beserta posisi Kampung Baru 

yang diapit oleh pariwisata ekslusif Banyan Tree dan Nirwana ternyata belum 

memberikan sumbangsih besar bagi pengadaan infrastruktur yang  baik bagi 

keberlansungan kehidupan masyarakat Kampung Baru. 

Tidak memadainya akses jalan ini sering menjadi alasan dari masyarakat 

kampung baru atas ketidak berdayaan mereka diantaranya adalah putus sekolah 



 

 

karena jauh dan terisolir sehingga transportasi tidak dapat masuk dan 

masyarakatnya yang harus menunggu berjam–jam untuk bisa kerumah sakit 

dengan ambulance karena menggunakan jalan gate Banyan Tree.  

 Selain jalan, listrik juga tidak memadai dengan hanya dialirinya listrik 

selama 5 jam dalam satu hari dari pukul 17.00 sampai dengan pukul 23.00 

dengan iuran warga sebanyak Rp 100.000 hingga Rp 150.000. Terkait sarana 

lainnya, telah dibangun jalan paving block oleh pemerintah desa di area 

konservasi penyu dengan anggaran Rp 71.937.138, ianya ditujukan unuk bisa 

mendukung konsevasi penyu yang memiliki nilai ekowisata.  

Fasilitas lainnya berupa kesehatan atau pendidikan tidak terdapat di area 

kampung baru seperti yang telah dijabarkan sebelumnya di peningkatan kualitas 

masyarakat Kampung Baru. Perumahan warga juga masih memperihatinkan, 

namun beberapa warga telah mendapatkan bantuan RTLH dari pemerintah 

setempat. 

c. Teknologi  

Rukun Tetangga (RT) bisa ditafisirkan sebagai organisasi, selain itu telah 

dibentuk sebuah Lembaga Pengelola Sumber Terumbu Karang (LPSTK) 

berdasarkan Keputusan Kepala Desa Sebong Lagoi  nomor : 09/KPS--

DSL/IX/2016. Aktifitas organisasi belum berjalan semestinya, masyarakat tidak 

terlibat sejatinya dalam kegiatan dan tidak memiliki rasa tanggung jawab pada 

masyarakat yang telah medapatkan tugas sehingga roda organisasi ini tidak 

berjalan selayaknya. informasi mengalami kesulitan dikarenakan daerah yang 

terisolir dan akses yang jauh dari desa sehingga masyarakat kurang mendapatkan 



 

 

informasi yang akurat dan enggan mencari informasi lebih jauh karena jarak 

untuk ke Desa cukup jauh. 

Secara keselurahan mulai dari organisasi hingga informasi memang 

belum termanajemeni dengan baik, sudah mulai terbentuk tapi masih belum 

beroperasi yang kemudian hal ini menyulitkan masyarakat kampung baru dalam 

mengakomodir kebutuhan masyarakatnya.  

2. Implementasi Assets Based Community Development Di Masyarakat 

Dan Aparatur Daerah Terkait  

a. Tidak Berorientasi Pada Problem Atau Kebutuhan Tetapi Kepada 

Aset Untuk Mengatasi Masalah   

Masyarakat masih beriorentasi pada masalah, padahal dengan segala 

potensi yang ada baik itu aset alam atau asosiasi ianya bisa dimobilisasi 

sedemikian baiknya untuk bisa mendatangkan nilai ekonomi. Pemerintah Desa 

Sebong Lagoi dalam anggaran desa tahun 2016 menggelontorkan dana sebesar 

Rp 71.937.138 untuk membangun jalan konservasi atas prakarsa dari masyarakat 

Kampung Baru yang menginginkan akses jalan pada konservasi penyu. 

Masyarakat dan pemerintah desa berpikir bahwa pembangunan jalan sebagai 

masalah satu-satunya yang harus dibenahi  sehingga baik dalam rancangan 

peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa tahun 2016 beserta 

laporan dokumen pelakasanaan anggaran dengan begitu banyaknyaknya aset 

yang punya peluang dikembangkan, epmerintah desa hanya melakukan 

pembangunan jalan tersebut. 



 

 

Berbeda dengan pemerintah desa, beberapa OPD kabupaten Bintan 

yang melaksanakan program di kawasan kampung baru telah berhasil melihat 

potensi dan berusaha mengembangkannya seperti adanyakonservasi penyu 

tersebut merupakan prakarsa dinas perikanan kabupaten bintan pada tahun 2013  

Pemerintah telah memiliki upaya–upaya pelaksanaan pembangunan dengan 

melihat potensi apa yang ada untuk bisa dikembangkan walaupun memang 

sebagian besar memang masih mengandalkan pembangunan berdasarkan apa 

yang menajdi keinginan dan dibutuhkan masyarakat yang diprakarsai lewat 

musrenbang atau kegiatan reses. 

b. Community Driven   

 Proyek CDD bekerja dengan memberi masyarakat dana langsung untuk 

pembangunan,  kemudian masyarakat memutuskan bagaimana membelanjakan 

uangnya. Terakhir, masyarakat merencanakan dan membangun proyek dan 

bertanggung jawab untuk memantau kemajuannya. 

c. Sosial Capital Sebagai Aset Penting Dalam Pembangunan 

Dari penjabaran fakta diatas masyarakat sudah sadar untuk kemudian 

membentuk kelompok agar upaya mobilisasi menjadi lebih mudah namun 

sikap ketergesaan dan instan menjadikan mereka yang sudah tergabung 

enggan ikut berpartisipasi. Pemerintah yang dalam hal ini beberapa OPD 

terkait juga mendukung pembangunan dnegan memelihara aset asosiasi ini 

dimana disetiap OPD yang diwawancarai dalam penelitian ini mengungkangkap 

bahwa untuk mekanisme dalam memberikan bantuan dan pendampingan bagi 

program pemberdayaan masyarakat sebagai syarat utama adalah mereka harus 



 

 

berhimpun dalam kelompok yang dalam hal ini engesahnya danengawasannya 

oleh desa.  

d. Partisipatoris  

Pemerintah telah memfasilitasi partispasi masyarakat dalam pembuatan 

program dengan adanya musrenbang yang diselenggarakan dari tingat desa 

hingga ke kabupaten. Belum ada yang memahami konsep ini secara 

komprehensif, Bappeda dan OPD terkait melakukan pemetaan potensi dalam 

skala kabupaten namun belum kepada tindakan mobilisasi, bahkan tidak pernah 

dilakukan pemetaan aset yang ada di kampung baru namun nilai-nilai 

partisipatoris masyarakat sudah ada dimana ianya terwakilkan dalam 

musrenbnag dan kgiatan–kegiatan yang dilakukan semisal pariwisata yang 

dibangun untuk dikelola masyarakat sekitar dengan dibentuknya kelompok 

untuk memberikan kekuatan dan ketahanan. 

3. Pemetaan Aset Dalam  Meningkatkan Kapasitas Masyarakat 

Kampung Baru, Desa Sebong Lagoi  

a. Pemetaan Aset Dalam Tenaga Kerja / Human Resources  

Pelatihan dan pengembangan sebagai upaya terencana oleh sebuah 

organisasi untuk memfasilitasi karyawannya dalam mempelajari perilaku yang 

terkait dengan pekerjaan. Istilah perilaku digunakan dalam arti luas, yang 

meliputi setiap pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh karyawan melalui 

praktik atau pengalaman langsung. Pekerjaan administrasi atau pengetahuan 

sederhana lainnya belum dimiliki masyarakat untuk mendayagunakan potensi, 

maka kemudian segala potensi tersebut yaitu aset pribadi dan yang lainnya harus 



 

 

di upgrade dengan pelatihan,sosialisasi dan sebagainya untuk meningkatkan 

kualitas sumber daya manusia untk bisa menghasilkan ke kreatifitasan demi 

mencapai kesejahteraan. 

b. Pemetaan Aset Dalam Modal (Fisik) 

Aset fisik tersebut digunakan dalam menunjang aset lainnya seperti aset 

pribadi yang ketika berhubungan bisa mengahsilkan suatu produk yang 

mempunyai nilai jual dan ekonomi yang tentunya dmaksudkan untuk 

kesejahteraan masyarakat Kampung Baru. Jalan sebagai akses masuk ke 

Kampung Baru bisa direvitalisasi dengan bantuan pemerintah dan BRC yang 

lebih lanjut dibahas dalam mobilisasi aset. 

c. Pemetaan aset dalam peningkatan Teknologi  

Aset yang paling banyak berperan dalam teknologi adalah aset asosiasi 

yang sudah terdapat di dalam masyarakat itu sendiri. Keberadaan Lembaga 

Terumbu Karang, kelompok kue dan handycraft merupakan dasar bagi 

mengelola aset lain baik itu fisik, alam dan pribadi yang ada secara terorganisir 

dengan adanya perencanaan, penentuan program serta evaluasi dalam usaha 

pencapaian tujuan namun hal ini tidak boleh lepas dari pendampingan oleh 

ekternal seperti aset institusi. Pemerintah mempunyai andil untuk memberikan 

pencerdsandan kebutuhan lainnya yg tidak mereka miliki, begitu juga dengan 

BRC, Banyan Tree atau IATAS yang bisa menjadi patner untuk memberikan 

keuntungan dikedua belah pihak sehingga meningkatkan taraf hidup masyarakat 

Kampung Baru. 

 



 

 

4. Mobilisasi Aset dalam Peningkatan Kapasitas Masyarakat 

Desa, Studi Kawasan Kampung Baru Desa Sebong Lagoi 

Memobilisasi aset berarti langsung membentuk jalan menuju 

pencapaian visi atau gambaran masa depan. Segenap aset yang telah dikelola 

tersebut bisa diaakomodir menjadi beberapa sub bidang pengembangan dengan 

mensinergiskan beberapa aset. Pemetaan dan mobilisasi yang dijelaskan dalam 

penlitian ini merupakan benuk dari upaya pelaksaan Assets Based Community 

Development dalam meningkatkan kapasitas masyarakat Desa Kawasan 

Kampung Baru, sebagaimana Assets Based Community Development 

merupakan pendekatan yang tidak lagi hanya berorientasi pada problem atau 

kebutuhan yang dihadapi masyarakat saja, tetapi lebih fokus kepada bagaimana 

mendayagunakan potensi, sumberdaya, keahlian, dan aset yang ada untuk 

mengatasi problem dan memenuhi kebutuhan mereka maka kemudian dengan 

adanya inventarisir berupa pemetaan dan mobilisasi aset sehingga memiliki 

gambaran peluang untuk melaksanakan pembangunan atau menentukan prioritas 

kegiatan.  

Selanjutnya dalam Assets Based Community Development dikatakan 

bahwa bersifat community driven daripada external driven maka dalam 

pemetaan dan mobilisasi penulis ingin masyarakat sejak dari awal yang 

memutuskan dengan melihat potensi dan peluang dalam pemetaan tersebut apa 

yang bisa dilaksanakan, membaca peluang dan tahapan, melaksanakan program 

dan menjalin hubungan dengan berbagai pihak untuk turut serta baik itu asoisasi 

atau institusi yang disini berarti masyarakat membentuk kelembagaan yang 



 

 

melaksanakan pembangunan berupa program dengan modal dan pendampingan 

oleh pemerintah dan univeristas sebagai bentuk pengabdian masyarakat serta 

menjalin networking dengan pihak-pihak swasta seperti Banyan Tree dan BRC.  

Dalam Assets Based Community Development salah satu poinnya adalah 

menggali kembali dan memelihara social capital sebagai asset terpenting dalam 

pembangunan dimana kita melihat bahwa kelompok-kelompok yang terbentuk 

dimasyarakat adalah kekuatan yang melaksanakan perubahan sehingga dalam 

pemetaan kita menjadikan kelompok yang ada di dalam masyarakat sebagai aset 

asosiasi. Selanjutnya melalui pendekatan partisipatoris akan memperkuat civil 

society (masyarakat madani) yang merupakan keinginan warga bangsa maka 

berarti ketika mereka terlibat aktif dalam menciptakan peluang kehidupan yang 

baik bagi mereka sejak dalam penentuan program dengan membaca pemetaan 

dan mobilisasi lalu membentuk kelembagaan, melaksankan tahapan kegiatan 

dengan bantuan baik itu asosiasi, institusi hingga mampu mengevaluasi kegiatan 

yang mereka laksanakan sendiri menjadikan mereka lebih memiliki apa yang 

telah mereka lakukan sehingga rasa tanggung jawab tersebut hadir yang 

membuahkan tekad dan upaya agar ini terlakasana dengan maksimal untuk 

mewujudkan masyarakat yang madani tersebut.  

Berikut mobilisisasi aset kedalam beberapa sub pengembangan  

a. Mobilisasi Aset berupa Rumah Makan 

b. Mobilisasi Aset berupa Kue dan Jajanan Ringan  

c. Mobilisasi Budidaya dan Konservasi 

d. Mobilisasi Handycraft 



 

 

e. Mobilisasi Perkebunan 

f. Mobilisasi Wisata 

IV. Kesimpulan 

A. Simpulan 

Dari pemaparan hasil penelitian dan pembahasan, beberapa hal penting 

yang menjadi  catatan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Kondisi dan Permassalahan Kapasitas Masyarakat Kampung Baru 

berdasarkan UNDP yang terfokus menjadi 3 dimensi yaitu : 

a. Dari Sumber daya manusia diketahui tingkat pendidikan masih rendah, 

minimnya hasrat dan kesadaran untuk mengenyam pendidikan, putus 

sekolah karena ketiadaaan transportasi dan jauhnya akses pendidikan dari 

kediaman mereka yang terisolir, serta aspek kesehatan yang 

memprihatinkan dengan sanitasi, MCK dan penataan ruang yang tidak 

memadai. Belum berkualitasnya sumberdaya manusia menjadikan tidak 

terkelolanya sumber daya alam, berimbas terhadap tidak adanya 

pendapatan desa dari kegiatan perekonomian masyarakat.  

b. Dari dimensi fisik, Meskipun berada di kawasan pariwisata eklusif, 

masyarakat kampung baru hidup terisolir dengan tidak memiliki akses 

jalan yang baik serta listrik yang tidak memadai dengan hanya dialiri 

listrik selama 5 jam dalam sehari. Selain itu fasilitas lainnya berupa 

kesehatan atau pendidikan tidak terdapat di area kampung baru.  

c. Teknologi, yang dijabarkan sebagai organisasi dan gaya manajemen, 

fungsi perencanaan, kebijakan hingga sistem informasi menjelaskan 



 

 

bahwa hanya ada dua organisasi yang eksis di Kampung Baru yaitu 

Rukun Tetangga dan Lembaga Pengelola Terumbu Karang. Dua 

organisasi ini pada teknis lapanganya hanya dijalankan segelintir orang 

karena tidak aktifnya partisipasidari lainnya karena merasa tidak 

mendapatkan apa-apa dalam proses berjalannya roda organisasi sehingga 

fungsi-fungsi lainnya tidak berjalan semestinya. Terkait perencanaan 

pembangunan kampung Baru ianya melewati mekanisme musyawarah 

dari ditingkat desa hingga kabupaten dan intensitas ketua RT menjaring 

aspirasi masyarakatnya dari kegiatan gotong royong.  Dalam 

mendapatkan informasi Kampung Baru sering mengalami keterlambatan 

diantaranya karena jauhnya kawassan kampung baru dengan 

pemerintahan desa, serta akses yang sulit dan baik itu masyarakat dan 

pemerintah desa tidak aktif berkomunikasi. 

2. Implementai Assets Based Community Developmnet sejauh ini didapati 

hanya sebatas beberapa nilai saja dimana belum ada yang memahami 

pendekatan ini secara komprehensif, Bappeda dan OPD terkait 

melakukan pemetaan potensi dalam skala Kabupaten namun belum 

kepada tindakan mobilisasi, tidak pernah dilakukan pemetaan aset yang 

ada di Kampung Baru namun nilai-nilai lainnya seperti community driven 

tidak komprehensif terlaksana namun terdapat kegiatan yang mengarah 

kepada hal tersebut tercermin daalam pembangunan infrastruktur berupa 

jalan paving block unutk konservasi penyu, social capital dalam 

pembangunan memang praktiknya tidak berjalan sepenuhnya tapi baik 



 

 

masyarakat dan pemerintah yang melakukan pemberdayaan selalu 

mengutamakan untuk memebntuk kelopok terlebih dahulu sebagaimana 

makna social capital yang dimaksud dalam Assets Basd Community 

Development berupa partisipatoris masyarakat sudah ada dimana ianya 

terwakilkan dalam musrenbag desa dan kegiatan–kegiatan yang 

dilakukan semisal konservasi yang dibangun untuk dikelola masyarakat 

sekitar dengan dibentuknya kelompok untuk memberikan kekuatan dan 

ketahanan. 

Assets Based Community Development dalam meningkatkan kapasitas 

masyarakat di Kampung Baru adalah dengan membuat pemetaan aset dan 

mobilisasi yang bertujuan agar masyarakat kemudian menyadari begitu 

banyak aset dan dan kemudian membangun daerahnya dengan 

perencanaan yang berdasarkan analisis Assets Based Community 

Development tersebut, mengetahui arah pembangunan dengan melihat 

prioritas dan peluang besar dari pemetaan dan mobilisasi aksi yang telah 

dijabarkan. Memulai pembangunan dan partisipasi aktif masyarakat serta 

pendampingan dan dukungan dari pemerintah dan eksternal ditujukan 

untuk memberikan dampak bagi peningkatan kapasitas masyarakat 

Kampung Baru. 

B. Saran 

1. Pemetaan dan mobilisasi aset digunakan sebagai alat untuk melihat, 

menimbang, dan menentukan prioritas dalam melakukan pembangunan 

dan inovasi untuk meningkatkan kapasitas masyarakat Kampung Baru, 



 

 

Desa Sebong Lagoi. 

2. Segenap Aset yang telah dilakukan pemetaan dapat diakomodir kedalam 

beberapa potensi diantaranya; potensi rumah makan trasdisonal, potensi 

kue dan jajanan ringan tradisional, potensi budidaya perikanan dan 

konservasi, potensi Handycraft, Potensi Pertanian dan Perkebunan, dan 

Potensi wisata berupa kampung wisata. 

3. Kampung wisata merupakan goal besar dan paling potensial untuk bisa 

dikembangkan dengan mengakomodir segenap aset yang ada di 

Kampung Baru, bekerjasama dengan banyak pihak baik pemerintah yaitu 

OPD terkait dan Institusi swasta seperti BRC dan Banyan Tree dan resort 

sekitarnya serta IATAS. 

4. Pemerintah harus aktif turun ke Kampung Baru baik dari tingkat Desa 

hingga ke Kabupaten agar mengetahui kondisi nyata dan permasalahan 

yang dihadapi masyarakat kampung baru dan menunjukkan kepada 

masyarakat bahwa mereka semata semata turut diperhatikan bukan 

tersisihkan seperti yang selama senantiasa mereka pikirkan. 

5. Melakukan re-character building bagi masyarakat kampung melalui 

pelatihan atau pendekatan yang sifatnya lebih personal untuk lebih 

membuka wawasan dan membangkitkan pastisipasi masyarakat. Transfer 

pengetahuan ini bisa dilakukan oleh Pemerintah, LSM, BRC, dan 

perguruan tinggi sebagai tri darma perguruan tinggi. 

6. Revitalisasi Lembaga Pengelola Sumber Terumbu Karang (LPSTK) 

dengan perlibatan masyarakat kampung baru yang lebih massif, 



 

 

pendidikan masyarakat, diversifikasi kegaitan kelompok ,inovasi, 

promosi wisata, pengembangan jaringan dan kemitraan serta studi ke 

perguruan tinggi untuk pendampingan.  

7. Menghubungkan dan memobilisasi aset yang ada. Aset mewakili 

kesempatan untuk membuat aksi. Tujuan mobilisasi aset adalah untuk 

langsung membentuk jalan menuju pencapaian visi atau gambaran masa 

depan. 
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