
PERENCANAAN SOSIAL BERBASIS 

KOMUNITAS YANG INDEPENDEN PADA

SEKTOR RELAWAN

• Pada tahun 1992, Dewan Perencanaan 
Sosial Halton bekerjasama dengan 
organisasi perencanaan sosial yang lain 
menciptakan Jaringan Perencanaan Sosial 
Ontario (SPNO, social planning network of Ontario (SPNO, social planning network of 
Ontario). 

• Pada tahun 1993, Dewan Perencanaan 
Sosial membentuk gugus tugas untuk 
menyiapkan definisi yang jelas tentang 
perencanaan sosial independen yang 
berbasis komunitas. 



Maksud dan Tujuan

• Organisasi perencanaan sosial dimaksudkan 
untuk membangun dan memperkuat 
komunitas. Misinya memfokuskan pada 
dampak sosial yang terjadi pada individu, 
keluarga dan komunitas dari kekuatan-keluarga dan komunitas dari kekuatan-
kekuatan besar sosial, ekonomi, politik dan 
budaya yang ada dalam masyarakat. 
Organisasi ini juga dimaksudkan untuk 
mengadvokasi pembangunan  komunitas 
dan dukungan sosial yang disediakan 
melalui sistem pelayanan manusia. 



Secara umum, perencanaan 

sosial dimaksudkan untuk:
1. Pembangunan sosial dimana negara 

diharapkan memenuhi keinginan 
komunitas yang terefleksikan melalui 
pencapaian kondisi hidup sebagai 
berikut:berikut:

– Kesehatan pribadi dan publik

– Kepuasan akan kebutuhan material dasar

– Aman secara ekonomi dan kesempatan

– Perlindungan dari kekerasan, 
penyalahgunaan, ancaman dan diskriminasi



– Rasa saling memiliki dan kesamaan dengan 
yang lain

– Tersedianya pilihan-pilihan dan penentuan 
sendiri jalan hidup. 

– Partisipasi aktif dan pembuatan keputusan 
dalam kehidupan komunitas dan proses sosial 
yang lebih luas. 

– Akses terhadap pengetahuan dan 
pengembangan kemampuan personal.

– Pelestarian alam dan lingkungan fisik



2. Perubahan Sosial

Sebagai sebuah proses yang 

berkelanjutan untuk mencapai dan 

mempertahankan pembangunan sosial 

bagi seluruh anggota komunitas



Nilai DasarNilai Dasar

•• Organisasi Perencanaan Sosial Organisasi Perencanaan Sosial 
memiliki seperangkat nilai dasarmemiliki seperangkat nilai dasar::

–– KomunitasKomunitas: adalah pusat dari : adalah pusat dari 
perencanaan sosial, menjelaskan apa perencanaan sosial, menjelaskan apa perencanaan sosial, menjelaskan apa perencanaan sosial, menjelaskan apa 
tugas dan fungsi organisasi perencanaan tugas dan fungsi organisasi perencanaan 
sosialsosial

–– KesukarelaanKesukarelaan: karena anggota : karena anggota 
komunitas merupakan stakeholder utama komunitas merupakan stakeholder utama 
dalam keputusan perencanaan, dalam keputusan perencanaan, 
organisasi perencanaan sosial secara organisasi perencanaan sosial secara 
aktif  mendukung kepemimpinan sukarela aktif  mendukung kepemimpinan sukarela 
dan keterlibatan dalam sebuah isu yang dan keterlibatan dalam sebuah isu yang 
mempengaruhi kualitas hidup komunitasmempengaruhi kualitas hidup komunitas



• Keaneka ragaman : organisasi perencanaan 

sosial memahami dan sangat menghargai 

karakter komunitas yang multi dimensional 

yang mencakup keaneka ragaman latar 

belakang dan pengalaman. 

• Kesetaraan dan Keadilan Sosial: organisasi 

perencanaan sosial mempunyai komitmen perencanaan sosial mempunyai komitmen 

untuk memberikan perlakuan yang setara 

dan akses yang fair terhadap sumber-sumber 

daya bagi seluruh anggota komunitas.   



PRINSIP KERJA
1. Independen: dorongan komunitas, 

organisasi perencanaan sosial memiliki 

kebebasan yang besar untuk mengkritik 

kebijakan dan sistem yang ada atau untuk 

mengajukan organisasi publik alternatif atau 

pelayanan publik. pelayanan publik. 

2. Akuntabilitas Komunitas: organisasi 

perencanaan sosial adalah organisasi 

berbasis – keanggotaan dan diperintah oleh 

dewan yang dipilih secara rutin oleh 

anggota-anggotanya. 



3. Aksi-aksi berbasis pengetahuan: organisasi 
perencanaan sosial mengaitkan riset independen 
dengan pengalaman komunitas untuk 
pembangunan dan solusi terhadap masalah-
masalah yang teridentikasi. 

4. Partisipasi Warga Negara: Organisasi 
Perencanaan Sosial mempromosikan partisipasi 
aktif dari anggota komunitas dalam proses 
perencanaan dan pengambilan keputusan. 

5. Inklusif: untuk mendukung partisipasi warga 
negara, organisasi perencanaan sosial secara aktif 
bermaksud mengikutkan seluruh anggota 
komunitas tanpa melihat gender, rasial dan atau 
suku bangsa, agama, usia dan lain-lain. 



6. Pemberdayaan: untuk mempromosikan 
partisipasi inklusif masyarakat, organisasi 
perencanaan sosial berjuang untuk 
membangun kapasitas kepemimpinan 
komunitas untuk berpartisipasi secara lebih 
efektif dalam proses demokrasi dan untuk 
mengambil peran yang lebih besar dalam 
pengambilan keputusan yang 
mempengaruhi kualitas kehidupan mempengaruhi kualitas kehidupan 
komunitas.

7. Integrasi, Perspektif Holistic: saling 
ketergantungan secara sosial, ekonomi, 
politik, budaya dan dinamika teknologi 
dalam kehidupan modern, organisasi 
perencanaan sosial memahami kebutuhan 
melalui pendekatan yang komprehensif dan 
inter disiplin baik dalam perencanaan, 



STRATEGI, PERAN DAN 

FUNGSI
1.1. Penelitian SosialPenelitian Sosial: melaksanakan penelitian 

independen berdasarkan kecenderungan 
sosial, kebutuhan dan isu-isu yang relevan 
dalam berbagai konstituensi dalam 
komunitas. 

2.2. Analisis Kebijakan dan PembangunanAnalisis Kebijakan dan Pembangunan: 2.2. Analisis Kebijakan dan PembangunanAnalisis Kebijakan dan Pembangunan: 
Organisasi Perencanaan Sosial mempunyai 
akses ke ahli-ahli profesional dan sukarela 
untuk berbagai bidang seperti sosial, 
ekonomi dan budaya sehingga mampu 
menyediakan analisis kebijakan yang 
canggih dan penelitian bagi pembuat 
kebijakan pada level lokal, propinsi dan 
negara. 



3.3. Kenyamanan dan FasilitasiKenyamanan dan Fasilitasi: organisasi 
perencanaan sosial dapat berfungsi  
sebagai “tempat rapat” yang ‘tidak 
mengancam’ untuk diskusi dan resolusi isu-
isu komunitas yang sulit dan sering 
memfasilitasi pembangunan konsensus 
komunitas berdasarkan isu. 

4.4. Kemitraan dan KolaborasiKemitraan dan Kolaborasi: organisasi 4.4. Kemitraan dan KolaborasiKemitraan dan Kolaborasi: organisasi 
perencanaan sosial biasanya sebagai focal 
point komunitas untuk memobilisasi 
kelompok-kelompok yang paling terkena 
dampak isu-isu pekerjaan, kemitraan 
pemecahan masalah, informasi jaringan 
dan aksi-aksi koalisi



5. Kesadaran Komunitas dan Pendidikan: 

organisasi perencanaan sosial 

mempromosikan pemahaman komunitas 

secara lebih luas dan dalam akan isu-isu 

sosial yang mempengaruhi kelompok-

kelompok tertentu atau kualitas  umum dari 

kehidupan komunitas. 

6. Pembangunan Pelayanan: organisasi 

pelayanan sosial memainkan bermacam 

peran yang vis – a – vis sistem pelayanan 

kebutuhan manusia dari definisi pelayanan 

kebutuhan sampai koordinasi dan evaluasi 

program dan pemberian pelayanan



7. Pembangunan Komunitas: berlandaskan 
pada komunitas mereka dan berhubungan 
dengan kemitraan dengan banyak 
kelompok komunitas dan individu, 
organisasi perencanaan sosial memfasilitasi 
dan mendukung  perubahan positif yang 
sangat berdasarkan pada komunitas

8. Advokasi dan Aksi Sosial: organisasi 8. Advokasi dan Aksi Sosial: organisasi 
perencanaan sosial sering berfungsi 
sebagai katalisator untuk perubahan dan 
memajukan kepentingan sektor-sektor 
komunitas yang termarjinalkan dengan 
mengadvokasi kebijakan pemerintah 
tertentu. 


