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LANDASAN TEORI

1.1 Pengertian Administrasi Negara

Menurut Jhon M. Pffifner ( Inu Kencana, 33:2008), administrasi negara

adalah dari negara  sebagai organisasi dan administrasi yang mengejar tujuan-

tujuan yang bersifat ketatanegaraan. Dari pendapat Jhon M. Pffifner

administasi negara merupakan alat dan proses untuk mencapai tujuan negara.

Tujuan-tujuan negara akan terlaksana jika negara memiliki administrasi

ketatanegaraan yang baik.

Menurut Arifin Abdulrachman Administrasi negara adalah ilmu yang

mempelajari pelaksanaan dari politik negara.  Dari Pendapat  yang di

kemukakan oleh Arifin, administrasi negara merupakan suatu bentuk

pelaksanaan politik pemerintah, terlaksananya administrasi negara di

pengaruhi oleh kebijakan-kebijakan pemerintah yaitu melalui proses politik.

Menurut E. Dimock (Kencana Syafiie, 34:2008) administrasi negara

adalah kegiatan pemerintah di dalam melaksanakan kegiatan politiknya.

Menurut Dwight Waldo (Kencana Syafiie, 34:2008)Administrasi negara

adalah manajemen dan organisasi dari manusia dan peralatannya guna

mencapai tujuan pemerintah.  Pendapat dari Dwight Waldo tentang

administrasi negara merupakan manajemen dimana pemerintah harus

menerapkan perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, pengevaluasi  dan

pengarahan dalam proses penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah.



Menurut Geoerge J. Gordon dalam buku Inu Kencana Administrasi

negara adalah sebagai seluruh proses baik yang dilakukan organisasi maupun

perseorangan yang berkaitan dengan penerapan atau pelaksanaan hukum dan

peraturan yang dikeluarkan oleh badan legislatif, eksekutif, searta peradilan.

Dari pendapat yang dikemukakan, selain adanya administrasi negara juga

berkaitan dengan hukum dan peraturan-peraturan yang di keluarkan oleh

pemerintah. Dalam pengurusan administrasi negara harus berlandaskan

hukum yang mengikatnya.

Sehingga pelaksanaan tugas-tugas pemerintah bisa berjalan dengan tertib

aman dan bertanggungjawab. Objek disipilin penelitian ilmu administrasi

negara adalah pelayanan publik sehingga yang dikaji terutama adalah keadaan

berbagai organisasi publik.

Jadi dari pendapat para ahli penulis  menyimpulkan bahwasanya

administrasi negara adalah suatu kegiatan atau proses penyelenggaraan

program-program pemerintah yang dilakukan oleh aparatur pemerintah dalam

bentuk pelayanan terhadap masyarakat dan di landaskan oleh peraturan

perundang-undagan yang berlaku di negera tersebut.

2.2 Paradigma Administrasi Negara

Perkembangan suatu bidang ilmu dapat ditelusuri  melalui perubahan

paradigmanya.  Paradigma adalah suatu cara pandang, nila-nilai, metode-

metode prinsip dasar ataupun cara memecahkan suatu masalah yang dianut

oleh suatu masyarakat  ilmiah pada kurun waktu tertentu ( Tomas Kuhn 1970)

paradigma suatu ilmu akan berubah apabila paradigma tersebut mengalami



kritis, kurang beribawa, tidak lagi mendapat dukungan ataupun dipandang

tidak mampu mengatasi suatu problema keilmuan sehingga paradigma

tersebut digantikan oleh paradigma baru yang lahir kemudian.

Paradigma administrasi negara merupakan suatu teori dasar atau ontologi

administrasi dengan cara pandang yang relatif fundamental dari nilai-nilai

kebenaran, konsep dan metodelogi serta pendekatan-pendekatan yang di

pergunakan. Perubahan paradigma disebabkan oleh perkembangan pemikiran

para ilmuan   administrasi atas bantahan-bantahan karena keraguan kebenaran

yang dikandungnya itu telah mengalami pergesaran makna.

Menurut Hennry Fayol dalam bukunya Miftah Thoha paradigma

administrasi negara yaitu sebagai berikut:

1. Dikotomi politik  (1900-1926)

2. Prinsip-prinsip Administrasi Negara (1927-1937)

3. Administrasi Negarasebagai Ilmu Politik (1950-1970)

4. Administrasi negara sebagai administrasi (1956-1970)

5. Administrasi negara sebagai ilmu administrasi negara (1970-sekarang)

Paradigma administrasi negara sudah jauh bergeser dan meninggalkan

pendulum di kotomi politik-administrasi. Dalam konteks kekinian, bahkan

sebenarnya administrasi negara sudah lama meniggalkam paradigma ke-5

dalam ilmu administrasi negara yaitu administrasi negara sebgai administrasi

negara sebagaimana yang di kemukakan oleh Henry. Sejak 1990 sampai saat

ini teori dan konsep administrasi sudah berkembang sangat pesat, terutama

munculnya paradigman New Publik Manajement (NPM) pada permulaan



tahun 1990 yang kemudian disusul oleh New Public Service pada tahun

2000an. Fokus dari administrasi negara baru meliputi usaha untuk

mengorganisasikan, menggambarkan mendesain, atau membuat organisasi

dapat berjalan ke arah dengan mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan secara

maksimal dilaksanakan dengan menggambarkan sistem desentralisasi dan

organisasi-organisasi demokratis yang responsif dan mengundang partisispasi

serta dapat memberikan secara merata jasa-jasa yang diperlukan masyarakat.

Menurut Bintoro  Wardiyanto  secara garis besar  jika dilihat dari sudut

paradigma-paradigma yang dikemukakan oleh para ahli dapat dipisahkan

menjadi tiga periode yaitu:

1. Sebelum tahun 1970an di kenal dengan Paradigma Old Public ,

administrasi klasik sangat dipengaruhi oleh pemikiran Woodrow Wilson

paradigma ini bericirikan:

a. Pelayanan publik berlandaskan moral yang baik

b. Hubungan paternalistik yang baik antara pihak yang memerintah

dengan anak buahnya.

c. Aparat yang memerintah memberi tauladan kepada pihak rakyat

d. Menekankan pada loyalitas bawahan yang mampu membantu

penguasa.

e. Pembatasan campur tangan pemerintah dalam urusan-urusan lokal

dan pribadi

f. Mengutamakan prosedur birokrasi formal dalam manajemen dan

pelayanan publik



g. Dikotomi antara politik dan administrasi

h. Pentingnya efisiensi dalam organisasi publik.

2. Tahun 1970 sampai dengan 2003 dikenal dengan Paradigma New Public

Management yang bercirikan:

a. Menggunakan sektor private dan pendekatan bisnis dalam sektor

publik

b. Penerapan prinsip good goernance

c. Kegiatan-kegiatan yang tidak bisa dilakukan secara efisiensi dan

efektif oleh pemerintah di tangani oleh sektor swasta.

d. Dalam sistem manajemen dilakukan sistem pelayanan sipil, yaitu

manajer diperkenankan menegosiasikan kontrak mereka dengan para

pekerja

e. Fokus sistem anggaran pada kinerja dan hasil

f. Manajemen berorientasi pada hasil

g. Menggagas konsep “citizend charter”

h. Mengenalkan konsep reiventing goverment

i. Menciptakan sebuah pemerintah yang “works better and cots less”

3. Tahun 2003 sampai sekarang dikenal dengan Paradigma New Publik

Service (NPS) bercirikan:

a. Mempunyai prinsip “ Govermant Shouldn’t be run like a business, it

should be run like a democracy”

b. Administrator publik lebih banyak melayani dari pada berkata dan

lebih banyak melayani dari pada mengarahkan



c. Kerjasama melalui jaringan kerja

d. Akuntabilitasa dan tranparansi mengiringi responsibilitas pemerntah

dalam pelayanan publik.

e. Keterlibatan masyarakat sebagai warga negara secara aktif dalam

perumusan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan publik.

f. Pola pikir bahwa pelayanan kepada masyarakat adalah hal yang wajib

bagi pemerintah.

Selanjutnya  G. Shabbir Cheema (Keban 37:2008) mengungkapkan

empat fase administrasi publik yang juga menggambarkan perkembangan

administrasi publik empat paradigma tersebut adalah:

1. Tradisional Public Administration

Konsep ini berorintasi pada hirarki, kuntinuitas, ketidak berpihakkan,

standarisasi, legal rational, otoritas, dan profesionalitas.

2. Publik management

Public management memusatkan perhatian pada penerapan prinsip-prinsip

manajement termasuk efisiensi dalam pemakaian sumberdaya, efektifitas,

orientasi pada pelanggan, orientasi pada kekuatan pasar, dan lebih sensitif

terhadap kepentingan publik.

3. New public service

Yang diarahkan pada prinsip fleksibilitas, memperdayaan, inovasi dan

orientasi pada hasil, out-searching dan contracting out, serta promosi etika

profesi dan manajemen dan anggara berbasis kinerja.

4. Good Governance



Yaitu suatu sistem nilai, kebijkan, dan kelembagaaan dimana urusan-ursan

ekonomi, sosial, dan politik di kelola melalui interaksi antara masyarakat,

pemerintah dan sektor swasta. Esensi dari paradigma ini ialah memperkuat

interkasi ketiga unsur tersebut dalam mempromosikan people centered

development.

Dengan adanya paradigma baru administrasi negara maka paradigma ini

mengantarkan kepada identifikasi yang jelas dalam ruang lingkup

administrasi negara. Paradigma baru ini melibatkan sinergitas  pemerintah,

swasta dan masyarakat dalam pembangunan negara.  Untuk mencapai Good

governance maka Peran masyarakat sangatlah penting dalam negara baik

dalam pembuatan kebijakan dan dalam hal penyelenggaraan program-

program pemerintah, bentuk peran masyarakat terhadap negara ialah dengan

partisipasi.

2.3 Pengertian Partisipasi

Banyak partisipasi telah dikemukakan oleh para ahli namun pada

hakikatnya  memiliki makna yang sama. Partisipasi berasal dari bahasa

inggris “participation ” yang artinya mengikut sertakan, ikut mengambil

bagian.

Menurut kamus kata-kata serapan asing dalam bahasa Indonesia yang di

karang oleh Badudu (2003:273), partisipasi merupakan perihal turut berperan

serta dalam suatu kegiatan, ikut mengambil bagian, keikutsertaan dan peran

serta.



Pengertian yang sederhana tentang partisipasi dikemukakan oleh Fasli

Djalal dan Dedi Supriadi, dimana partisipasi dapat juga berarti bahwa

pembuat keputusan menyarankan kelompok atau masyarakat ikut terlibat

dalam bentuk penyampaian saran dan pendapat, barang, keterampilan, bahan

dan jasa. Partisipasi juga berarti bahwa kelompok mengenal masalah mereka

sendiri, mengkaji pilihan mereka, membuat keputusan dan memecahkan

masalahnya.

Partisipasi menurut Bintoro (1995:222-225) partisipasi merupakan

keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan sesuai dengan arah dan

tujuan pembangunan yang ditetapkan dalam proses pembagunan. Dari

pendapat diatas partisipasi merupakan keikutsertaaan masyarakat dalam

prosess kegiatan pemerintah baik itu kebijakan dan yang lainnya.

Sementara itu menurut Sastropetro, ada lima unsur yang menentukan

gagal dan berhasilnya partisipasi yaitu:

1. Komunikasi yang membutuhkan pengertian yang efetif atau berhasil

2. Perubahan sikap, pendapat dan tingkah laku yang di akibatkan oleh

pengeritan yang membutuhkan kesadaran.

3. Kesadaran yang didasarkan pada perhitungan dan pertimbangan.

4. Kesediaan melakukan sesuatu yang tumbuh dari dalam lubuk hati sendiri

tanpa dipakasa orang lain.

5. Adanya rasa tanggung jawab terhadap kepentingan bersama.

Partisipasi menurut Nogi (2005:321) adalah keterlibatan seseorang dalam

kegiatan bersama yang berkaitan dengan pelaksanaan proses pembangunan,



terutama yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup. Menurut

pendapat ini partisipasi merupakan suatu kesadaran yang dimiliki oleh

seseorang untuk ikut serta dan berperan penting dalam mengelola lingkungan

hidup.

Sedangkan menurut Loekman Soetrisno dalam buku Tangkilisan

(20005:319)  menempatkan partisipasi sebagai style  of development yang

berarti bahwa partisipasi dalam kaitannya dengan proses pembangunan

haruslah diartikan sebagai suatu usaha yang mentransformasikan sistem

pembangunan dan bukan sebagai suatu bagian dari usaha system

maintenance. Untuk itu partisipasi seyogyanya diartikan sebagai suatu nilai

kerja bagi masyarakat maupun pengelola pembangunan sehingga partisipasi

dapat berfungsi sebagai mesin pendorong pembangunan.

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa partisipasi adalah

suatu wujud dari peran serta masyarakat dalam aktivitas berupa perencanaan,

pelaksanaan, membuat keputusan, memecahkan masalah  dengan keterlibatan

mental dan emosi untuk memberikan kontribusi motivasi serta

bertanggungjawab untuk mencapai tujuan penyelenggaraan suatu

pembangunan.

2.4 Partisipasi Masyarakat

Untuk memahami konsep partisipasi masyarakat, sebelumnya peneliti

membahas sekilas tentang pada siapa yang  berpartisipasi dan apa yang

terkandung dalam istilah partisipasi. Telaah mengenai siapa yang

berpartisipasi akan mengarah pada pembahasan tentang dua hal yakni apa



yang dimaksud dengan masyarakat dan bagaimana posisi masyarakat dalam

pemerintahan daerah.

Keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah juga tidak terlepas dari

adanya partisipasi aktif anggota masyarakatnya, masyarakat daerah, baik

sebagai kesatuan sistem maupun sebagai individu, merupakan bagian integral

yang sangat penting dari sistem pemerintahan daerah, karena secara prinsip

penyelenggaraan otonomi daerah ditujukan guna mewujudkan masyarakat di

daerah yang bersangkutan, oleh sebab itu tanggungjawab penyelenggaraan

pemerintahan daerah tidak saja di tangan kepala daerah, DPRD, dan aparat

pelaksanaanya, tapi juga ditangan masyarakat daerah tersebut.

Salah satu wujud dari rasa tanggungjawab masyarakat diatas adalah

adanya sikap mendukung terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah

yang antara lain di tujukan melalui partisipatif anggota masyarakat dalam

penyelenggaraan otonmi daerah. Agar partisipasi itu terwujud,  maka ada

agenda bersama yang dapat dilaksanakan oleh pemerintahan daerah dan

rakyat atau elemen-elemen masyarakat setempat (Josef Rihu 120:2003).

Partisipasi masyarakat menurut Isbandi ( 27:2007) adalah keikutsertaan

masyarakat dalam proses pengindentifikasian masalah dan potensi yang ada

di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang altrnatif solusi

untuk menangani masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses

mengevaluasi perubahan yang terjadi.

Keith davis dalam buku tangkilisan mengemukakan bahwa:

“ participation can be defined as mental and emotional involvement of a
person in a group situation which encourges him to contribute to group



goals and share in the him.”
Artinya: “partisipasi dapat didefinisikan sebagai keterlibatan mental dan

emosional seseornag dalam situasi kelompok yang mendorongnya untuk
berkontribusi pada tujuan kelmpok dan berbagi dalam dirinya”

Menurut Hessel  dalam bukunya bila diterapkan dalam pembangunan,

maka yang dikemukakan Keith Davis ini mengandung tiga aspek pokok

yaitu:

1. Adanya keterlibatan mental dan emosi individu dalam melakukan

aktivitas kelompok.

2. Adanya motivasi individu untuk memberikan kontribusi tergerak yang

dapat berwujud barang, jasa, buah pikiran, tenaga, damn keterampilan.

3. Timbulnya rasa tanggung jawab dalam diri individu terhadap aktivitas

kelompok dalam usaha pencapaian tujuan.

Jadi seseorang yang dikatakan berpartisipasi dalam suatu kegiatan

pembangunan jika individu itu benar-benar melibatkan diri secara utuh dengan

mental dan emosinya dan bukan sekedar hadir dan bersikap pasif terhadap

aktivitas tersebut.

Unsur motivasi individu dalam memberikan kontribusi tergerak itu

merupakan wujud nyata dan keterlibatan individu dalam kegiatan

pembangunan. Rasa tanggungjawab sebagai salah salah satu unsur dari

partisipasi merupakan aspek yang menentukan dalam pengambilan keputusan

individu untuk berpartisipasi dalam setiap kegiatan pembangunan. Rasa

tanggungjawab ini memiliki implikasi positif yang luas bagi proses

pembangunan.



Kemudian menurut Katz dalam Tangkilisan (321:20005) mengemukakan

partisipasi masyarakat  sebagai salah satu ciri dari enam masukan yang

dibutuhkan dari pembangunan nasional, keenam masukan itu antara lain

sumber daya manusia, keuangan, logistik, informasi, partisipasi, dan

kekuasaan yang  sah. Partisipasi masyarakat dalam hal ini diartikan sebagai

keterlibatan dan komitmen sejumlah individu atau kelompok dalam

perumusan dan penerapan keputusan pembangunan”

Partisipasi masyarakat juga dapat didefiniskan the countinued active

involvement of citizen making politicies which affect them (Antof dan Novak

1998) terjadi perubahan pandangan masyarakat terhadap partisipasi

masyarakat. Kini masyarakat tidak lagi memandang sebagai sebuah

kesempatan yang diberikan oleh pemerintah karena kemurahan hati

pemerintah. Partisipasi lebih di hargai sebagai suatu layanan dasar dan bagian

integral local dari local governance. Dalam citizend center partisipasi publik

merupakan alat bagi good governance. Secara filosofis, jalanya pemerintahan

terfokus pada tanggung jawab masyarakat, istilah partisipasi publik juga berarti

keterikatan publik secara aktif dan disengaja tidak hanya keputusan kebijakan

publik atau dalam penyusunan arahan strategis lainnya.

Josef Riwu menyimpulkan dalam bukunya partisipasi masyarakat dapat

terjadi pada empat jenjang yaitu:

1. Partisipasi dalam proses pembuatan keputusan

2. Partisipasi dalam pelaksanaan

3. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil



4. Partisipasi dalam evaluasi

Menurut Nawakamal (222-223: 2009), beliau mengemukakan bahwa

partisipasi di maknai sebagai keikutsertaan masyarakat untuk memberikan

dukungan pada pembangunan sebagaimana di konsepsikan oleh penggiat

pendampingnya dan dijalankan secara bersama-sama oleh komunitas.

Sedangkan menurut Ndara dalam Syarif Makmur (2008:156-157),

partisipasi sebagai kesediaan masyarakat untuk berpartisipasi merupakan tanda

awalnya kemampuan awal masyarakat berkembang untuk berkembang secara

mandiri ibarat dua sisi mata uang tidak dapat dipisahkan, tetapi dapat

dibedakan. Masyarakat desa yang mempunyai kemampuan berkembang secara

mandiri bisa membangun dengan atau tanpa partisipasi vertikal dengan pihak

lain.

Berdasarkan beberapa definisi diatas mengenai partisipasi masyarakat

diatas maka peneliti berkesimpulan bahwa partisipasi masyarakat adalah

keterlibatan masyarakat dari mulai tahap pembuatan keputusan, penerapan

keputusan, penikmatan keputusan, dan evaluasi. Konsep tersebut

menumbuhkan daya  kreati dalam diri setiap orang sehingga menghasilkan

konsep partisipasi aktif dan kreatif.

2.4.1  Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi

Santoso Sastropoetro dalam Febbby fajrurrahman berpendapat bahwa

faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat adalah :

a. Pendidikan, kemampuan membaca dan menulis, kemiskinan, kedudukan,

kedudukan sosial dan percaya terhadap diri sendiri.



b. Faktor yang lain  adalah penginterpertasian yang dangkal terhadap agama.

c. Kecendrungan untuk menyalah artikan motivasi, tujuan dan kepentingan-

kepentingan organisasi penduduk yang biasanya mengarah kepada

timbulnya persepsi yang salah terhadap keinginan dan motivasi serta

organisasi penduduk.

d. Tersedianya kesempatan kerja yang lebih baik di luar pedeesaan.

e. Tidak terdapatnya kesempatan untuk berpartisipasi dalam berbagai

program pembangunan.

2.4.2   Sifat Dan Ciri Partisipasi

Sifat dan ciri partisipasi masyarakat menurut Santoso Sastropoetro dalam

Febby Fajrurahman adalah:

a. Partisipasi haruslah bersifat sukarala

b. Berbagai issue atau masalah haruslah disajikan dan dibicarakan secara

jelas dan objektif

c. Kesempatan untuk berpartisipasi haruslah mendapat keterangan

informasi yang jelas dan memadai tentang setiap segi/aspek dari program

yang akan didiskusikan.

d. Partisipasi masyarakat dalam rangka menentukan kepercayaan terhadap

diri sendiri haruslah menyangkut berbagai tingkatan dan berbagai sektor,

bersifat dewasa, penuh arti, berkesinambungan dan aktif.

Dengan berpedoman pada Davis, dalam Talizuduhu Ndraha yang di kutip

Feby Fajrurahman,  ada 3 hal yang merupakan ciri-ciri partisipasi  yaitu:



a. Titik berat partisipasi adalah mental dan emosional, kehadiran secara

pribadi dalam suatu kelompok, tanpa keterlibatan tersebut bukanlah suatu

partisipasi.

b. Kesediaan untuk memberikan kontribusi. Tujuan wujud kontribusi dalam

pembangunan ada bermacam-macam, misalnya jasa, barang, uang, bahkan

buah pikiran dan keterampilan.

c. Keberanian untuk menerima tanggung jawab atas suatu usaha untuk atau

mengambil bagian dalam pertanggungjawaban.

2.4.3  Tahap-Tahap Partisipasi Masyarakat

a. Partisipasi dalam proses pembuatan keputusan

setiap proses penyelenggaraan, terutama dalam kehidupan bersama

masyarakat, pasti melewati tahap penentuan kebijaksanaan, Moebyarto

menegaskan dalam keadaan yang paling ideal keikutsertaan masyarakat

untuk membuat keputusan politik yang diambil menyangkut nasib mereka.

semakin besar kemampuan untuk menentukan nasib sendiri semakin besar

partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

b. Partisipasi dalam pelaksanaan

partisipasi ini merupakan tindak lanjut dari tahap pertama diatas. Unphoff

menegaskan bahwa partisipasi dalam pembangunan ini dapat dilakukan

melalui keikutsertaan masyarakat dalam memberikan kontribusi guna

menunjang pelaksanaan pembangunan yang berwujud tenaga, pemikiran,

uang, barang material, ataupun informasi yang berguna untuk pelaksanaan

penyelenggaraan kegiatan atau program pemerintah.



c. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil

Setiap usaha bersama manusia pembangunan, misalnya bagaimanapun

ditujukan untuk kepentingan dan kesejahteraaan bersama anggota

masyarakatnya. Oleh sebab itu, anggota masyarakat untuk berpartisipasi

dalam menikmati setiap usaha bersama yang ada.

d. Partisipasi dalam evaluasi

Setiap penyelenggaraan apapun dalam kehidupan bersama,  hanya dapat

dinilai berhasil apabila memberikan manfaat bagi masyarakat. Untuk

mengetahui hal ini, sudah sepantasnya masyarakat diberi kesempatan

menilai hasil yang telah dicapai.

2.4.4 Bentuk-Bentuk Partisipasi

Talizudhu Ndraha dalam Febby Fajrurahman, menyatakan bentuk-bentuk

partisipasi diantaranya berupa:

a. Partisipasi dalam bentuk sumbangan pemikiran

b. Partisipasi dalam bentuk materi

c. Partisipasi yang bersifat skill/keahlian

d. Partisipasi dalam bentuk tenaga fisik

Adapun bentuk-bentuk partisipasi masyarakat menurut Dirjen

Pembangunan Masyarakat Desa Departemen Dalam Negeri Republik

Indonesia (1998:166-167) antara lain:

1. Tenaga dari kalangan masyarakat itu sendiri baik berupa jumlah tenaga,

keahlian dan keterampilan, manajerial dan lain-lain.



2. Dana baik bersumber dari warga masyarakat pada umumnya maupun

donatur yang berasal dari warga masyarakat.

3. Material berasal dari masyarakat baik secara perseorangan maupun

kelompok.

4. Gotong royong dari warga masyarakat.

5. Moril/pemikiran dari warga masyarakat.

6. Dan lain-lain.

Menurut Slamet (1994:11) ada dua bentuk partisipasi berdasarkan derajat

kesukarelaan, yaitu partisipasi bebas dan partisipasi terpaksa.

a. Partisipasi bebas

Partisipasi bebas terjadi bila seorang individu melibatkan dirinya secara

sukarela di dalam suatu kegiatan partisipatif tertentu. Partisipasi bebas

dapat dibagi ke dalam  dua sub kategori, yaitu partisipasi spontan dan

partisipasi terbujuk. Partisipasi spontan terjadi bila seseorang individu

mulai berpartisipasi berdasarkan kekayakinan tanpa dipengaruhi melalui

penyuluhan atau ajakan oleh lemabaga-lemabga atau oleh orang lain.

Partisipasi terbujuk ialah bila seorang individu mulai berpartisipasi setelah

diyakinkan melalui program penyuluhan atau oleh pengaruh lain sehingga

berpartisipasi secara sukarela di dalam aktivitas kelompok terntentu.

b. Partisipasi terpaksa

Partisipasi terpakasa oleh hukum terjadi bila orang-orang di paksa melalui

peraturan atau hukum, berpartisipasi di dalam kegiatan-kegiatan tertentu

tetapi bertentangan dengan keyakinan mereka dan tanpa melalui



persetujuan mereka. Sedangkan partisipasi terpaksa karena keadaan sosial

ekonomi secara teoritis jika berbicara masalah partisipasi mestinya bukan

berarti karena paksaan hukum atau peraturan. Namun adalah suatu

kenyataan bila seseorang tidak turut dalam suatu kegiatan, dia akan

mendudukan dirinya atau keluarganya dalam posisi sulit.

2.4.4 Jenis Partisipasi

Jenis partisipasi menurut Keith Davis dalam Febby Fajrurahman adalah

a. Pikiran

b. Tenaga

c. Pikiran dan tenaga

d. Keahlian

e. Barang

f. Uang

2.4.5 Efektifitas Partisipasi

Keith Davis memberikan persyaratan untuk  dapat melaksanakan

partisipasi secara efektif, persyaratan tersebut antara lain.

a. Waktu, yang dimaksud adalah waktu untuk memahammi pesan yahng

disampaikan oleh pemakarsa. Peran tersebut mengandung informasi

mengenai dan bagaimana serta mengapa diperlukan peran serta. Pesan-

pesan itu disampaikan melalui komunikasi, yaitu usaha dan kegiatan untuk

menumbuhkan pengertian yang sama antara pemrakarsa yang disebabkan

yang disebut komunikator dan penerima pesan/komunikan.



b. Subyek partisipasi yaitu hendaklah relevan atau berkaitan dengan

tergabung atau sesuatu yang menjadi perhatiannya/kepentingannya.

c. Partisipan harusmemiliki kemampuan untuk berpartisipasi, artinya

memiliki pola pikir yang setara dengan komunikator.

d. Partisipan harus memiliki kemampuan untuk melakukan komunikasi

timbal bailik, misalnya menggunakan bahasa yang sama atau sama-sama

dipahami, sehingga tercipta pertukaran yang efektif/berhasil.

e. Para pihak yang bersangkutan bebas dalam melaksankan peran serta

tersebut, sesuai dengan persayaratan yang telah ditentukan.

Santoso Sastropetro, sehubungan dengan partisipasi efektif menyatakan

bahwa masyarakat akan dapat bergerak untuk lebih berpartisipasi apabila.

a. Partisipasi itu dilakukan melalui organisasi-organisasi yang sudah dikenal

atau yang sudah ada ditengah-tengah masyarakat.

b. Partisipasi itu memberikan manfaat lansung kepada masyarakat setempat.

c. Manfaat yang di peroleh melalui partisipasi  itu memenuhi keinginan

masyarakat setempat.

d. Dalam proses partisipasi masyarakat menjamin adanya kontrol yang

dilakukan oleh masyarakat.

Partisipasi masyarakat ternyata bisa rendah jika mereka kurang atau tidak

dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Josep Riwu Kaho berpendapat

bahwasannya setiap proses penyelenggaraan, terutama dalam kehidupan

bersama masyarakat, pasti melewatkan penentuan kebijakan. Dalam rumusan

yang lain adalah menyangkut pembuatan keputusan politik. Partisipasi



masyarakat pada tahap ini sangat mendesak, terutama karena “ putusan politik”

yang diambil menentukan nasib mereka secara keseluruhan.

2.4.6 Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi seseorang untuk ikut

serta dalam setiap program kegiatan yang ada di masyarakat. Faktor tersebut

dapat mendukung keberhasilan program kegiatandan ada juga yang dapat

menjadi penghambat keberhasilan kegiatan program masyarakat.

Menurut Slamet dalam Davi yanti (383-384: 2013), ada dua faktor yang

menjadi pendorong dan penghambat seseorang untuk berpartisipasi. Faktor

utama yang mendukung adalah Kemauan, Kemampuan, dan Kesempatan.

Sedangkan faktor penghambat dapat berasal dari faktor internal dan faktor

eksternal.

1) Faktor Internal

Faktor yang berasal dari dalamdiri setiap individu seperti tingkat

pendidikan, usia, jenis kelamin, penghasilan, dan pekerjaan.

2) Faktor Eksternal

Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar diri individu

seperti kepentingan kelompok, stakeholder yang merupakan Pemerintah

Daerah, Pengurus Kecamatan/Kelurahan, Tokoh Masyarakat, Fasilitator,

dan lainnya yang memberikan pengaruh bagi masyarakat dalam

berpartisipasi.

Dari faktor internal dan faktor eksternal tersebut, dapat dijabarkan faktor-

faktor yang mempengaruhi seseorang untuk berpartisipasi yaitu:



1. Usia

2. Jenis Kelamin

3. Pendidikan

4. Pekerjaan dan Penghasilan

5. Lamanya Tinggal

2.4.7 Tingkat Kesukarelaan Partisipasi Masyarakat

Dussel dorp dalam Turindra (2010:25), membedakan adanya beberapa

tingkat kesukarelaan dalam partisipasi masyarakat. Adapun tingkat

kesukarelaan tersebut sebagai berikut:

1) Partisipasi Spontan yaitu peran serta  masyarakat  yang tumbuh karena

adanya motivasi instrinsik berupa  adanya  pemahaman, penghayatan,  dan

keyakinannya sendiri.

2) Partisipasi Terinduksi yaitu peran serta  masyarakat  yang tumbuh karena

terinduksi oleh adanya motivasi ekstrinsik (berupa bujukan, pengaruh,

paksaan, ataupun dorongan) dari luar, meskipun yang bersangkutan

memiliki kebebasan penuh untuk berpartisipasi.

3) Partisipasi Tertekan Oleh Kebiasaan yaitu peran serta yang tumbuh karena

adanya tekanan yang dirasakan sebagaimana layaknya warga masyarakat

pada umumnya, atau peran serta yang dilakukan  untuk memenuhi

kebiasaan, nilai-nilai, atau normayang dianut oleh masyarakat setempat.

Jika tidak berperan serta, khawatir akan tersisih atau dikucilkan

masyarakatnya.



4) Partisipasi Tertekan Oleh Sosial-Ekonomi yaitu peran serta yang

dilakukan karena takut  akan kehilangan status social, menderita kerugian

atau tidak memperoleh bagian manfaat dari kegiatan yang dilaksanakan.

5) Partisipasi Tertekan Oleh Peraturan yaitu peran serta yang dilakukan

karena takut menerima hukuman atau sanksi dari peraturan atau ketentuan-

ketentuan yang berlaku.

2.4.8  Motif Partisipasi Masyarakat

Seseorang yang malakukan suatu tindakan tertentu akan didasari adanya

motif atau alasan yang menggerakannya. Begitu pula dengan keikutsertaan

seseorang untuk ikut serta dalam setiap kegiatan yang ada di masyarakat akan

dilandasi oleh motif tertentu seperti motif ekonomi, psikologi, agama.

Menurut Billah yang dikutip Taher (1987:146-149) terdapat 5 motif yang

menjadi dasar keikutsertaan masyarakatyaitu :

1) Motif Psikologis yaitu motif partisipasi yang dipengaruhi oleh kondisi

psikologis individu maupun kelompok

2) Motif Sosial yaitu motif yang dipengaruhi oleh kondisi social masyarakat

3) Motif Keagamaan yaitu motif yang di pengaruhi oleh kepercayaan setiap

individu atau kelompok

4) Motif Ekonomi yaitu motif yang dipengarui oleh keadaan ekonomi yang

bebasis pada keuntungan dan kerugian yang akan didapat.

5) Motif Politik yaitu motif yang dipengaruhi oleh kekuatan politik yang

mengutamakan pada kekuasaan.



2.5Administrasi Kependudukan

Dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2006 dijelaskan bahwa

administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dalam

penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk,

pencatatan sipil dan pengelolaan informasi penduduk serta pendayagunaan

hasilnya untuk pelayanan publik, pemerintahan dan pembangunan.

Menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi

Kependudukan,  ruang lingkup administrasi kependudukan meliputi 3(tiga)

komponen yaitu:

a. Kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data

kependudukan melalui pendaftaran penduduk.

b. Kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data

kependudukan melalui pencatatan sipil;

c. Kegiatan penataan  dan penertiban administrasi kependudukan dalam

rangka penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pengelolaan

informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasil untuk

masyarakat.

Ada beberapa dokumen yang dalam pengurusan administrasi

kependudukan yaitu:

a. Biodata Penduduk

b. KK

c. KTP

d. Surat Keterangan kependudukan dan:



e. Akta Pencatatan Sipil

2.5.1 Akta Kelahiran

Salah satu bentuk administrasi kependudukan adalah pencatatan sipil

yang didalamnya terdapat  pengurusan dan pencatatan akta kelahiran. Definisi

akta kelahiran menurut Septiana (2013:31) Akta kelahiran merupakan

dokumen kependudukan yang berlaku seumur hidup hasil pencatatan

terhadap peristiwa kelahiran seseorang yang dikeluarkan oleh pejabat yang

berwenang dalam rangka untuk memperoleh kepastian terhadap kedudukan

seseorang.

Menurut Yulies Tiena Masriani Akta otentik adalah akta yang di buat

oleh atau dihadapan pejabat yang diberi wewenang oleh penguasa, menurut

ketentuan-ketentuan yang telah di tetapkan baik dengan ataupun tanpa

bantuan yang berkepenti ngan untuk dicatat didalamnya. Sedangkan akta

dibawah tangan adalah akta yang sengaja di buat untuk pembuktian oleh pra

pihak tanpa bantuan seorang pejabat.

Adapun bukti otentik tersebut dapat digunakan untuk mendukung

kepastian tentang status atau kedudukan seseorang adalah akta kelahiran yang

dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang  untuk mengeluarkan akta

kelahiran. Maka akta kelahiran anak dari perkawinan yang sah membuktikan

tentang hal sebagai berikut:

1)  Data Lahir

a. Tempat Kelahiran

b. Hari dan tanggal kelahiran



c. Nama lengkap anak

d. Jenis kelamin

e. Nama orang tua (ayah danibu)

a) Hubungan anak denganayah dan ibu

b) Status  kewarganegaraanorang tua (WNI/WNA)

2) Tanggal penerbitan aktakelahiran

3) Tanda tangan pejabat yangberwenang

Pengesahan berupa tandatangan pejabat yang berwenang sebagai bukti

penerbitan kutipan akta kelahiran. Dalam hal ini akta kelahiran yang telah

diterbitkan 2 lembar yaitu 1 lembar untuk yang bersangkutan dan 1 lembar

sebagai arsip untuk di simpan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Tujuan pembuatan akta kelahiran sebagai berikut :

1) Untuk pembuatan pasport danperjalanan ke luar negeri

2) Untuk pembuatan Akte Nikahatau Surat Nikah

3) Untuk pembuatan KartuTanda Penduduk (KTP)

4) Untuk pembuatan Surat IjinMengemudi (SIM)

Untuk mengurus hak-hak bagi  ahli waris berdasarkan hukum di

Indonesia, masalah asuransi, tunjangan keluarga, beasiswa, dan dana pension

untuk pengurusan status kewarganegaraan.

Penerbitan akta kelahiran menjadi tanggung jawab pemerintah untuk

memenuhi hak anak. Sedangkan berdasarkan hak perlindungan anak, akta

kelahiran memiliki arti penting bagi setiap penduduk yaitu sebagai bukti awal

kewarganegaraan dan  identitas diri pertama yang dimiliki seorang anak



untuk mendapatkan haknya seperti hak mendapatkan pendidikan, kesehatan,

hak waris, dan mencegah anak dari tindak kekerasan seperti adopsi ilegal,

pemalsuan umur, dan sebagainya.

Hal ini seperti dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

Tentang Perlindungan Anak, yang menyebutkan bahwa “Setiap anak berhak

atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan”.

Sedangkan fungsi akta kelahiran bagi negara adalah sebagai dasar bagi

Pemerintah untuk menyusun anggaran nasional dalam membuat kebijakan,

untuk mengetahui data anak guna penyusunan data statistik yang dapat

dijadikan sebagai gambaran demografi, karakteristik penduduk suatu wilayah

serta perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat.

Menurut UU No. 23 Tahun 2006, akta kelahiran yang dikeluarkan oleh

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ada 4 jenis yaitu :

1) Akta Kelahiran Umum

2) Akta Kelahiran Terlambat (Rekomendasi).

3) Akta Kelahiran Istimewa

4) Akta Kelahiran Tambahan

Sedangkan  dalam  Undang-Undang No.24 Tahun 2013 tentang

Perubahan Kebijakan Administrasi Kependudukan maka akta kelahiran yang

dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terbagi atas 2 jenis

yaitu :

1) Akta Kelahiran Tidak Terlambat (Daftar Pokok)



Akta kelahiran yang dicatatkan sebelum batas akhir pengurusan yaitu  60

hari  sejak tanggal kelahiran.

2) Akta Kelahiran Terlambat

Akta kelahiran yang dicatatkan melebihi batas waktu 60 hari  (2bulan)

ketentuan pengurusan akta kelahiran. Pengurusan akta kelahiran terlambat

akan dikenakan  sanksi atau  denda keterlambatan  sebesar Rp.100.000,-

untuk  setiap keterlambatan. Untuk mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran,

dapat dilihat pada gambar alur pengurusan akta kelahiran di bawah ini:

Gambar 2.1

Alur Pengurusan Akta Kelahiran

Permohonan menyiapkan
syarat-syarat yang di butuhkan
diantaranya:

 Surat keterangan lahir
dari tenaga penolong
(Bidan/Dokter/Rumah
Sakit)

 Melampirkan fotocopy:
 Surat Nikah/ Akta

Nikah orang tua yang
telah di legalisir

 KK dan KTP orang tua
anak

 KTP 2 (dua) orang
saksi yang mengetahui

 Surat pengantar dari
RT/rw Dansurat
Keterangan Lahiran
dari kelurahan

 Bagi anak yang
kelahiranya tanpa
diketahui asal-usul atau
identitas orang tuanya
maka haru disertai
laporan orang yang
menemukan dengan di
lengkapi  Surat
Keterangan Kepolisian
dalam Berita acara
pemeriksaan
kepolisian.

Surat pengantar rt/rw

Kelurahan:
Pemohon mengisi form
surat keterangan
kelahiran yang di
tandatangani oleh lurah

Kecamatan
Pemohon
menyerahkan form
kelahiran yang telah di
tandatangani lurah
untuk diketahui camat

Pemohon menyerahkan
kepada dinas
kependudukan dan
pencatatan untuk
mencatatkan kelahiran.

Dinas kependudukan dan
pencatatan sipil melakukan
register dan pencatatan
kelahiran

Batas pengurusan akta kelahiran
adalah 60 hari atau 2 bulan sejak
kelahiran anak.Prosespengurusan
akta kelahiran dapat dilakukan
selama jam kerja dengan waktu
penerbitan kelahiran +1 bulan

Pemohon menerima kutipan akta
kelahiran yang telah disahkan dan
ditandatangani oleh pejabat yang
berwenang di kantor dinas
kependudukan dan pencatatan sipil/



2.6 Pandangan Islam

Anak merupakan aset terpenting dalam sebuah negara. Jatuh bangunnya

sebuah negara di masa yang akan datang terletak di tangan generasi yang

akan datang dan mereka adalah khazanah negara yang paling berharga. Hak

pertama yang harus didapat sebagai manusia adalah hak untuk memperoleh

suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan serta untuk

mengetahui orang tuanya.

Salah satu dari lima pilar syari’at islam adalah memelihara keturunan

(hifzh Al-Nasl). Untuk mewujudkan itu semua di perlukan adanya peraturan

yang menganai masalah itu, dalam islam di berlakukan hukum nikah lengkap

dengan syarat rukun dan yang berkaitan dengannya semisal tholaq (cerai),

ruju’ (kembal pada istri setelah menjatuhkan thalaq). Khulu’ (gugatan dari

istri minta di cerai suami), dan yang lainnya seperti larangan zina, nikah

mut’ah (kawin kontrak). Memelihara keturunan dari segi tingkat

kebutuhannya dibedakan menjadi tiga:

a. Memelihara keturunan dalam tingkat di haruriyah seperti disyariatkan

nikah dan dilarang berzina

b. Memelihara keturunan dalam tingkat hajiyat, seperti ditetapkanya

ketentuan menyebutkan mahar pada waktu akad nikah.

c. Memelihara keturunan dalam tingkat tahsiniyat seperti disayaratkannya

khitbah dan walimah dalam perkawinan.

Kita sepakat bahwa anak merupakan amanah dan karunia Allah SWT

sebab itu maka anak harus mendapatkan perhatian yang lebih serius dari



seluruh aspek kehidupan. Dalam kehidupan manusia, anak merupakan

individu yang belum matang baik secara fisik, mental maupun sosial. Ayat

yang berbicara mengenai hak-hak diantaranya adalah:

a. Anak itu adalah perhiasan dunia. Sebagaimana dalam firman Allah SWT:

Artinya: Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi

amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi

Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan. (Al-Kahfi:46).

b. Hak anak untuk hidup, sebagaimana firman Allah SWT:

Artinya: Dan apabila bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya.

Karena dosa apakah dia dibunuh?

c. Hak moral antara lain: diberikan nama yang baik, mengetahui siapa orang

tuanya, mengetahui awal leluhurnya dan mendapat bimbingan dalam

bidang agama dan moral.

Abu hasal meriwayatkan bahwa suatu hari seorang bertanya kepada nabi

Muhamad Saw : ya rasulullah, apakah hak anakku dariku? Nabi menjawab:

engkau beri nama dan pendidikannya, kemudian engkau tempatkan ia di

tampat yang baik. Sabda rasulullah saw yang lain: baguslah namamu, karena

dengan nama itu kamu akan di panggil pada hari kiamat nanti. (HR Abu Daud

dan Ibnu Hibban).



Nama anak adalah penting, karena nama dapat menunjukkan identitas

keluarga, bangsa, bahkan aqidah Islam menganjurkan agar orang tua

memberikan nama anak yang menunjukkan indentitas islam, suatu identitas

yang melitasi batas-batas rasial, geografis, etnis dan ketertabatasan. Selain itu

nama juga akan berpengaruh pada konsep diri seseorang.

2.7 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang relevan dengan judul penelitian penulis adalah

sebagai berikut:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No Judul Hasil Penelitian Perbedaan Penelitian

1

“ Analisis Partisipasi
Masyarakat Dalam

KepemilikanAkta Kelahiran
Di Desa Tembeling

Kecamatan Maritim Raja Ali
Haji Tanjung Pinang

( Ftriawati)

Berdasarkan hasil
penelitian yang telah
dikemukakan oleh
fitriawati partisipasi
dalam kepemilikan akta
kelahiran sudah
meningkat hal ini
dibuktikan dalam hasil
penelitiannya yaitu 79,
2%.

Perbedaan dari peneltian
terdahulu dengan penulis
adalah perbedaan dari jenis
dan pengumpulan data. Jenis
peneiliitan deskriptf
kuantitatif dengan tenik
pengumpulan data memakai
populasi dan sampel
sedangkan penulis
menggunakan jenis
penelitian deskriptif kualitatif
dengan teknik pengumpulan
data melalui wawancara dan
lainya. Adapun perbedaan
lainnya yaitu pada tahun,
tempat dan rumusan masalah
dari penelitian terdahulu.

2

“Tingkat Partisipasi
Masyarakat Dalam

Kepemilikan Akta Kelahiran
Di Kecamatan Cibadak

Kabupaten Lebak”. (Johan
Septiana Kab Lebak)

Berdasarkan hasil
penelitian ini partisipasi
masyarakat Kecamatan
Cibadakmasih rendah
karena hasil perhitungan
diperoleh 59,44% dari
angka minimal 65% .

Perbedaan dari peneltian
terdahulu dengan penulis
adalah perbedaan metode
penelitian. Metode
peneiliitan terdahulu dengan
metode deskriptf  kuantitatif
sedangkan penulis
menggunakan deskriptif
kualitatif.  Adapun perbedaan
lainnya yaitu pada tahun,
tempat dan rumusan masalah
dari penelitian terdahulu.



3

Tingkat Partisipasi
Masyarakat Dalam

Kepemilikan Akta Kelahiran
Di Desa Sungai Danai

Kecamatan Pulau Burung
Ruswadi (2014)

Tingkat Partisipasi
Masyarakat Dalam
Kepemilikan Akta
Kelahiran di desa sungai
danai kecamatan pula
burung di ketegorikan
cukup  berpartisipasi
dengan tingkat persentase
63,19%.

Perbedaan dari penelitian ini
dengan penulis adalah dari
pengumpulan data dimana
penelitian terdahulu
menggunakan populasi dan
sampel sedangkan penulis
adalah menggunakan key
informan, adapun perbedaan
yang lain adalah pada lokasi
penelitian, waktu, dan data.

2.8 Definisi Konsep

Partisipasi masyarakat merupakan keharusan dalam mewujudkan

pemerintahan yang demokratis, dalam pemerintahan daerah yang demokrastis,

pemerintahan daerah tidak secara proaktif menjemput partisipasi dari

masyarakat. Hanya dengan begitu, pemerintah akan mendapatkan legitimasi

yang kuat dan kukuh, terbantu tugas-tugasnya dan bersama-sama masyarakat

yang mengelola setiap kebijakan publik menjadi lebih menguntungkan dan

memenuhi kebutuhan masyarakat.

Agar partisipasi itu terwujud,  maka ada agenda bersama yang dapat

dilaksanakan oleh pemerintahan daerah dan rakyat atau elemen-elemen

masyarakat setempat.

2.9 Konsep Operasional

Untuk menggambarkan bagaimana  pelakasanaan pengurusan akta

kelahiran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan  Sipil Kabupaten Agam

dapat dilihat dari indikator sebagai sesuatu yang dapat di ukur dan diamati

antara lain sebagai berikut:

1. Adanya keterlibatan mental dan emosi individu dalam melakukan aktivitas

kelompok.



2. Adanya motivasi individu untuk memberikan kontribusi tergerak yang

dapat berwujud barang, jasa, buah pikiran, tenaga, damn keterampilan.

3. Timbulnya rasa tanggung jawab dalam diri individu terhadap aktivitas

kelompok dalam usaha pencapaian tujuan.

Tabel 2.2
Konsep Operasional

Sumber : Keith Davis (dalam buku tangkilisan:324)

Variabel Indikator Sub Indikator

Partisipasi
masyarakat

menurut
Keith Davis

1. Keterlibatan mental
dan emosi individu
(Keith Davis)

a. Pengetahuan masyarakat tentang
akta kelahiran.

b. Pemahaman masyarakat
mengenai prosedur pembuatan
akta kelahiran.

2.   Motivasi Individu

a. Tingkat  kesadaran  masyarakat
akan pentingnnya mengurus akta
kelahiran berdasarkan latar
belakang  pendidikan
masyarakat.

b. Cara memperoleh informasi
mengenai pembuatan akta
kelahiran.

3. Tanggung Jawab
Individu

a. Pelaksanaan kepengurusan akta
kelahiran anak di urus orang tua.

b. Pelaksanaan kepengurusan akta
kelahiran anak diurus orang lain.



2.10 Kerangka Berfikir

Untuk mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat dalam pengurusan

akta kelahiran penulis menggunakan teori Keith Davis dalam

pengidentifikasian masalah-masalah partisipasi masyarakat.

Gambar 2.2

Kerangka Pemikiran

Sumber: Diolah oleh penulis dari Ketih Davis dan Johan ( Pekanbaru)

Partisipasi Masyarakat
(Keith Davis dalam Tangkilisan)

Tercipatanya Partisipasi Masyarakat

(Dalam Kepemilikan Akta Kelahiran)

Identifikasi

Masalah

1. Ketidaktahuan
masyarakat
tentang akta
kelahiran.

2. Kurangnya
pemahaman
masyarkat

3. Pandangan
masyarkat yang
keliru mengenai
prosedur
pengurusan akta

4. Kendala dalam
pemenuhan
syarat

5. Menggunakan
pihak ketiga

Keterlibatan Mental Dan

Emosi Individu

Motivasi individu Tanggungjawab

individu

a.Pengetahuan
masyarakat tentang
akta kelahiran

b.Pemahaman
masyarakat. Tentang
prosedur pengurusan
akta kelahiran

a. Kesadaran
masyarakat akan
pentingnya  akta
kelahiran

b. Cara
memperoleh
informasi
mengenai
pembuatan akta
kelahiran

a. Pelaksanaan
pengurusan
diurus oleh
orang tua

b. Pelaksanaan
pengurusan
oleh pihak
ketiga


