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BAB II 

TELAAH TEORITIS 

2.1 Partisipasi 

Menurut Windardi dalam Wiguna (2000) partisipasi adalah ikut serta 

seseorang baik secara mental maupun emosional untuk memberikan sumbangan 

kepada proses pembutan keputusan, terutama mengenai persoalan-persoalan 

keterlibatan pribadi orang yang bersangkutan dan orang tersebut melaksanakan 

tanggung jawab untuk melakukan hal tersebut. 

Partisipasi akan  makslimal bila masyarakat ikut dalam pelaksanaan  

kegiatan, karena didalam partisipasi terdiri atas: 

1. Partisipasi dapat wajib  melaksakan dan dapat pula suka rela 

Partisipasi yang sifatnya diwajibkan kepada masyarakat berarti 

partisipasi yang memang harus dilakukan oleh masyarakat dan biasanya 

terdapat aturan-aturan yang mengikat dalam pelaksanaan partisipasi 

tersebut. Contohnya partisipasi dalam pemilihan Kepala Daerah yang 

pelaksanaannya telah diatur dalam Undang-Undang dan diwajibkan bagi 

seluruh lapisan masyarakat untuk turut berpartisipasi. 

Partisipasi suka rela yaitu partisipasi yang tidak memiliki unsur 

pakasaan dan tidak terdapat peraturan yang mengikat dan dapat diikuti 

oleh masyarakat tampa harus memenuhi sarat apapun. Contohnya 

partisipasi dalam melaksanakan kegiatan gotong-royong yang di 

jadwalkan oleh aparat desa setempat. 
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2. Partisipasi dapat formal dan informal 

Partisipasi formal hampir sama dengan partisipasi wajib dimana 

setiap pelaksanaannya di atur dan ditentukan dengan  seksama, serta 

biasanya memiliki sarat-sarat tertentu yang harus dipatuhi oleh 

masyarakat. 

Sebaliknya, partisipasi non formal tidak memiliki aturan dan sarat-

sarat yang baku yang harus dipenuhi oleh masyarakat dalam 

pelaksanaannya. Akan tetapi, partisipasi non formal lebih bersifat fleksibel 

dan lebih cendrung bersifat suka rela. 

3. Partsipasi bisa bersifat lansung dan bisa bersifat tidak langsung 

Partisipasi langsung adalah partisipasi masyarakat yang 

dilaksanakan secara langsung dalam arti kata masyarakat terlibat dalam 

kegiatan yang dilakukan seperti pembangunan jalan desa, masyarakat 

turun langsung ke lokasi untuk melakukan pekerjaan pembangunan jalan 

tersebut. 

Sedangkan partisipasi tidak langsung adalah partisipasi masyarakat 

dimana masyarakat tidak turut serta secara langsung dalam kegiatan yang 

dilaksanakan, contohnya masyarakat hanya berpartisipasi dalam 

memberikan atau menyediakan akomodasi dan konsumnsi bagi pekerja 

pembangunan jalan desa. 

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, kata partisipasi dapat diartikan 

sebagai hal keikut sertaan seseorang dalam suatu kegiatan. Kata parisipasi 

mengandung pengertian aktif, artinya adanya sesuatu yang lebih baik 
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Partisipasi menurut Miriam Budiardjo (2004:185) adalah Kegiatan 

seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam 

kehidupan politik, dengan jalan memilih pimpinan negara, dan secara 

langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (public 

policy). 

Berdasarkan pendapat di atas, kegiatan seseorang atau sekelompok 

orang yang ikut aktif dalam politik dengan memilih pemimpin negara baik 

secara langsung maupun tidak langsung sangat mempengaruhi semua 

kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah, sehingga seseorang 

atau sekelompok orang yang aktif tersebut merupakan faktor terpenting 

dari semua kegiatan politik dalam menentukan pemimpin negara atau 

pemimpin pemerintahan. 

Untuk menumbuhkan dan meningkatkan partisipasi masyarakat 

dalam pelaksanaan diperlukan usaha-usaha yang nyata dengan berbagai 

cara dan jalan dengan harapan lama-kelamaan partisipasi masyarakat akan 

tumbuh sendirinya.  (Taliziduhu Ndraha, 2000: 18). 

Akan tetapi partisipasi tersebut harus: 

a. Proyek pembangunan desa dirancang secara sederhana dan mudah 

dikelolah oleh masyarakat. 

Yaitu proyek pembangunan dapat dilakukan oleh masyarakat 

dan tidak memiliki tingkat kesulitan yang tinggi dalam 

pelaksanaannya. 
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b. Peningkatan peranan masyarakat dalam pembangunan. 

Yaitu kegiatan pembangunan harus lebih banyak melibatkan 

masyarakat dalam pelaksanaannya, sehingga masyarakat dapat 

melaksanakan  langung kegiatan pembangunan tersbeut. 

c. Partisipasi itu memberikan mamfa’at lansung kepada masyarakat yang 

bersangkutan. 

Yaitu kegiatan pembangunan yang melibatkan partisipasi 

masyarakat tersebut memiliki manfaat yang dapat dirasakan langsung 

oleh masyarakat desa. 

d. Oraganisasi dan lembaga kemasyarakatan yang mampu menggerakkan 

dan menyalurkan aspirasi masyarakat. 

Yaitu peranan organisasi dan lembaga kemasyarakatan seperti 

BPD dapat menyalurkan aspirasi masyarakat dalam upaya peningkatan 

pembangunan desa. 

Berdasarkan pengamatan peneliti bahwa partisipasi masyarakat dalam 

pelaksanaan pembangunan kepada masyarakat haruslah diberikan informasi yang 

jelas tentang arti penting pembangunan melalui kegitan komunikasi, adaptasi, 

kerja sama sehigga dengan demikian masyarakat diharapkan dapat memahami dan 

pada hakekatnya ikut berpatisipasi dalam pelaksanaan pembangunan yang 

dilaksanakan. 

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat untuk turut 

berpartisipasi dalam pembangunan faktor-faktor tersebut dapat bersifat positif 

artinya mempunyai daya dorong atau mempunyai sifat negatif artinya mempunyai 
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daya penghambat. Faktor-faktor yang menjadi penghambat masyarakat ikut 

berpartisipasi adalah: 

1. Faktor Ekonomi 

Lapisan masyarakat setempat lebih mementingkan kebutuhan 

sehari-hari. Pada umumnya sebagian besar masyarakat memiliki mata 

pencarian bertani, dengan bertani mereka merasa kebutuhan masih belum 

mencukupi sehingga masyarakat menilai bahwa pembangunan merupakan 

tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah. 

2. Pendidikan yang relatif rendah 

Dengan adanya tingkat pendidikan yang relatif rendah 

menyebabkan  seseorang kurang mempunyai keahlian dan keterampilan 

tertentu sehingga, seseorang kurang memahami permasalahan yang 

dihadapi. 

3. Terdapatnya kecendrungan kaum elit komunitas atas saja yang mampu dan 

berkesempatan untuk berpartisipasi dalam proses penyusunan 

kebijaksanaan dan pengambilan keputusan. 

4. Dewasa ini pembangunan masyarakat lebih berbaur politik artinya 

pembangunan masyarakat dijadikan alat komunikasi politik atau simbol 

politik. 

Hal ini tergambar dari kegiatan-kegiatan yang mengacu pada upaya 

menarik perhatian masyarakat terutama pada saat akan dilaksanakannya 

kegiatan pemilihan Kepala Daerah ataupun Legislatif, dimana kegiatan-

kegiatan yang melibatkan partisipasi masyarakat hanya dilaksanakan pada 

saat sebelum pelaksanaan pilkada atau pemilu legislatif saja, setelah 
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kegiatan pilkada maupun pemilu legislatif berakhir kegiatan-kegiatan 

pembangunan yang melibatkan partisipasi masyarakat dihentikan. 

Dari pengamatan diatas dapat dilihat bahwa untuk menumbuhkan dan 

meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan diperlukan 

usaha-usaha yang nyata dengan berbagai cara dan jalan dengan harapan lama-

kelamaan partisipasi masyarakat akan tumbuh dengan sendirinya. 

Antara partisipasi masyarakat Desa dengan kemampuan masyarakat untuk 

berkembang secara sendiri, terdapatnya kesedian masyarakat untuk berpatisipasi 

merupakan tanda adanya kemampuan awal masyarakat untuk berkembang secara 

sendiri pula. Partisipasi masyarakat dan kemampuan masyarakat untuk 

berkembang secara mandiri ibarat dua sisi mata uang yang digambarkan tidak 

dapat dipisahkan tetapi dapat dibedakan. Masyarakat mempunyai kemampuan 

berkembang secara mandiri dan bisa pula membangun dengan partisipasi vartikal 

baik keatas maupun kebawah. 

Keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan adalah sangat penting di 

dalam keseluruhan prosespembangunan. Partisipasi masyarakat dalam program 

pemberdayaan mencakup keseluruhan proses mulai dari awal sampai tahap akhir. 

Oleh karena itu,menurut Taliziduhu  Ndraha, partisipasi publik dapat terjadi pada 

4 (empat) jenjang, yaitu: 

a. Partisipasi dalam proses pembentukan keputusan 

Yaitu peroses ini adalah peroses dimana masyarakat berpartisipasi dalam 

pengambilan keputusan, menentukan kegiatan pembangunan dan hal-hal 

lan yang akan menjadi acuan pada tahap partisipasi selanjutnya. 
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b. Partisipasi dalam pelaksanaan 

Proses ini adalah pelaksanaan keputusan-keputusan dan rencana kerja 

yang telah disusun sebelumnya. Sehingga masyarakat langsung 

berpartisipasi dalam melaksanakan pembangunan tersebut 

c. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil 

Dimana masyarakat berpartisipasi dalam pemanfaatan hasil dari 

pembangunan yang telah dilaksanakan sebelumnya. 

d. Partisipasi dalam evaluasi 

Setelah pembangunan selesai dan dimanfaatkan  oleh masyarakat 

selanjutnya masyarakat melakukan evaluasi untuk mencari kelemahan dan 

kekurangan yang ada pada pembangunan tersebut. 

Konsep ini memberikan makna bahwa masyarakat akan berpartisipasi 

secarasukarela apabila mereka dilibatkan sejak awal dalam proses pembangunan 

melaluiprogram pemberdayaan. Ketika mereka mendapatkan manfaat dan merasa 

memilikiterhadap program pemberdayaan, maka dapat dicapai suatu keberlanjutan 

dari programpemberdayaan. 

 

2.2 Partisipasi Masyarakat 

Partisipasi masyarakat menekankan pada partisipasi langsung warga dalam 

pengambilan keputusan pada lembaga dan proses kepemerintahan. Gaventa dan 

Vlderma  dalam  Siti Irene (2011: 54) menegaskan bahwa partisipasi masyarakat 

telah melahirkan konsep partisipasi menuju suatu kepedulian dengan berbagai 

bentuk keikutsertaan warga dalam pembuatan kebijaksanaan dan pengambilan 

keputusan di berbagai gelanggang kunci yang mempengaruhi kehidupan 
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masyarakat. Pengembangan konsep dan asumsi dasar untuk meluangkan gagasan 

dan praktik tentang partisipasi masyarakat meliputi: 

1. Partisipasi merupakan hak politik yang melekat pada warga sebagaimana 

hak politik lainnya. Hak itu tidak hilang ketika ia memberikan mandat 

kepada orang lain duduk dalam pemerintahan. Seangkan hak poliyik, 

sebagai hak asasi tetap melekat setiap individu yang bersangkutan. 

2. Partisipasi langsung dalam pengambilan keputusan mengenai kebijakan 

publik di lembaga-lembaga formal dapat untuk menutupi kegagalan 

demokrasi perwakilan. Demokrasi perwakilan masih menyisakan beberapa 

kelemahan yang ditandai dengan keraguan sejauh mana orang yang dipilih 

dapat mempresentasikan kehendak masyarakat luas. 

3. Partisipasi masyarakat secara langsung dalam pengambilan keputusan 

publik dapat mendorong partisipasi lebih bermaknsadimana dengan 

berpartisipasi secara langsung dalam mengambil keputusan akan ada 

banyak gagasan-gagasan serta ide-ide yang dapat tertuang agar 

pembangunan desa dapat terlaksana lebih baik lagi. 

4. Partisipasi dilakukan secara sistematik, bukan hal yang insidental. Dengan 

kata lain partisipasi masyarakat telah tersusun baik jadwal rapat, 

pelaksanaan pembangunan dan hal-hal lain sehingga pelaksanaan 

partisipasi masyarakat lebih teratur. Hal ini tentu mengacu pada lembaga-

lembaga kemasyarakatan atau pemerintah desa yang menjalankan 

fungsinya sebagai penyalur aspirasi masyarakat. 
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5. Berkaitan dengan diterimaya desentralisasi sebagai instrumen yang 

mendorong tata pemerintahan yang bagik (good governance). 

Desentralisasi pemerintahan memungkinkan pemerintah desa dapat 

menggali potensi yang ada di desanya dan mengembangkannya sehingga 

pembangunan yang dilaksanakan dapat dilakukan secara mandiri tampa 

harus mengandalkan dan bergantung pada pemerintahan pusat. 

6. Partisipasi masyarakat dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap 

penyelenggaraan dan lembaga pemerintahan. 

Demokrasi dan desentralisasi di negara berkembang termasuk 

Indonesia terjadi dalam situasi rendahnya kepercayaan  masyarakat 

terhadap penyelenggaraan dan lembaga pemerintah. Dengan melibatkan 

warga dalam proses pengambilan keputusan, maka diharapkan 

kepercayaan publik terhadap pemerintah dapat terus ditingkatkan, dan 

meningkatkannya kepercayaan warga dipercaya sebagai indikator penting 

bagi menguatnya dukungan dan keabsahan pemerintah yang berkuasa. 

(Siti Irene: 2011: 54). 

Faktor yang dapat menghambat atau mencadi ancaman terhadap partisipasi 

masyarakat antara lain: 

1. Sifat malas, apatis, masa bodoh, dan tidak mau melakukan perubahan di 

tingkat anggota masyarakat. 

Hal ini berkaitan dengan pola pikir dan rasa egois masyarakat yang 

tidak peduli dengan pembangunan yang belangsung di tempat tinggalnya 

terebut. Meningkatkan kesadaran masyarakat adalah tugas utama yang 
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harus dilakukan oleh pemerintah desa agar masyarakat mau ikut serta dan 

berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangun di desa. 

2. Aspek-aspek tipologi (Pembuktian dan jurang) 

Aspek tipologi ini berkaitan dengan keadaan alam dimana 

partisipasi masyarakat dalam melaksanakan kegiatan terhambat karena 

keadaan alam yang tidak memungkinkan masyarakat untuk ikut serta 

dalam kegiatan pembangunan 

3. Geografis (pulau-pulau kecil yang tersebar letaknya) 

Aspek geografis ini juga menjadi penghambat partisipasi 

masyarakat dalam pembangunan dimana memerlukan waktu dan tenaga 

untuk dapat sampai pada lokasi atau tempat dimana pembangunan itu 

dilaksanakan. 

4. Demografis (Jumlah penduduk) 

Jumlah penduduk juga berpengaruh besar terhadap partisipasi 

dalam pembangunan. Dimana jumlah penduduk yang banyak lebih 

cenderung partisipasi dalam penmbangunan kurang dikarenangan pola 

pikir mereka yang menganggap masih banyak orang lain yang bisa ikut 

kegiatan pembangunan tersebut. 

5. Ekonomi (Desa miskin/tertinggal) 

Faktor ekonomi ini menjadi faktor yang sudah menjadi alasan 

umum bagi masyarakat untuk tidak berpartisipasi dalam kegiatan 

pembangunan. Dimana mereka lebih mengutamakan pekerjaan mereka 

daripada berpartisipasi dalam kegiatan pembanguna yang dilaksanakan 

oleh pemerintah desa.  
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2.3 Bentuk Partisipasi Dalam Masyarakat 

Cohen dan Uphoff  dalam Dwiningrum (2011: 51) memberikan partisipasi 

menjadi empat jenis, yaitu pertama, partisipasi dalam pengambilan keputusan. 

Kedua, partisipasi dalam pelaksanaan. Ketiga, partisipasi dalam evaluasi. 

Keempat jeis partisipasi tersebut bila dilakukan bersama-sama akan 

memunculkan aktivitas pembangunan yang terintegrasi secara potensial. 

1. Partisipasi dalam pengambilan keputusan. 

Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan ini terutama 

berkaitan dengan penentuan alternatif dengan berbagai gagasan yang 

menyangkut kepentingan bersama. Partisipasi dalam hal pengambilan 

keputusan ini bermacam-macam, seperti kehadiran rapat, diskusi, 

sumbangan pemikiran, tanggapan atau penolakan terhadap program yang 

ditawarkan. Dengan demikian partisipasi masyarakat dalam pengambilan 

keputusan ini merupakan suatu proses pemilihan alternatif berdasarkan 

pertimbangan yang menyeluruh dan rasional. 

2. Partisipasi dalam pelaksanaan. 

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program merupakan 

lanjutan dari rencana yang telah disepakati sebelumnya, baik yang 

berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaa, maupun tujuan. Dalam 

pelaksanaan program, saat dibutuhkan katerlibatan berbagai unsur, 

khususnya pemerintah dalam kedudukannya sebagai fokus atau sumber 

utama pembangunan. 



 24 

Menurut Ndraha dan Cohen & Hoff, meliputi; pertama, 

menggerakkan sumber daya dan dana. Kedua, kegiatan administrasi dan 

koordinasi dan ketiga penjabaran program. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa suatu program merupakan suatu unsur penentu 

keberhasilan program itu sendiri. 

3. Partisipasi dalam pengambilan manfaat. 

Partisipasi ini tidak terlepas dari kualitas maupun kuantutas dari 

hasil pelaksanaan program yang bisa dicapai. Dari segi kualitas, 

keberhasilan suatu program akan ditandai dengan adanya peningkatan 

output, sedangkan dari segi kualitas dapat dilihat seberapa besar 

prosentase keberhasilan program yang dilaksanakan, apakah sesuai dengan 

target yang telah ditetapakan. 

4. Partisipasi dalam partisipasi dalam evaluasi. 

Partisipasi masyarakat dalam evaluasi ini berkaitan dnegan 

masalah pelaksanaan program secara menyeluruh. Partisipasi ini bertujuan 

untuk mengetahui apakah pelaksanaan program telah sesuai dengan 

rencana yang ditetapkan atau ada penyimpangan. 

Tabel 2.1 Tahap Pelaksanaan Program Partisipasi 

 

Tahap Deskripsi 

1. Pengambilan 

keputusan 

Penentuan alternatif dengan masyarakat untuk 

menuju sepakat dari berbagai gagasan yang 

menyangkut kepentungan bersama. 

2. Pelaksanaan Penggerakan sumber daya dan dana. Dalam 

pelaksanaanmerupakan penentu keberhasilan 

program yang dilaksanakan 

3. Pengambilan 

manfaat 

Partisipasi berkaitan dari kualitas dan kuantitas hasil 

pelaksanaan program yang bisa di capat. 

4. Evaluasi Berkaitan dengan pelaksanaan program secara 

menyeluruh. Partisipasi ini bertujuan mengetahui 

bagaimana pelaksanaan program berjalan. 

Sumber: Cohen Dan Uphoff dalam Dwiningrum 2011 
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Cohen dan Uphoff menyatakan bahwa ilmuan dan politikus lebih 

memberikan perhatian pada jenis partisipasi dalam pengambilan keputusan dan 

partisipasi dalam evaluasi. Sementara para administrator cenderung memberikan 

perhatian pada jenis partisipasi dalam pengambilan manfaat terutama dalam 

rangka memperbaiki wellbeing masyarakat. Hal tersebut memperhatikan adanya 

latar belakang disiplin ilmu yang berbeda-beda akan menimbulkan konsep 

partisipasi yang berbeda pula. 

Bentuk partisipasi yang diberikan masyarakat dalam tahap pembangunan 

adabeberapa bentuk. Menurut Ericson (dalam Yoni Yulianti 2012: 8) bentuk 

partisipasimasyarakat dalam pembangunan desa terbagi atas 3 tahap, yaitu: 

1. Partisipasi di dalam tahap perencanaan (idea planing stage) 

Partisipasi pada tahapini maksudnya adalah pelibatan seseorang 

pada tahap penyusunan rencana danstrategi dalam penyusunan kepanitian 

dan anggaran pada suatu kegiatan/proyek.Masyarakat berpartisipasi 

dengan memberikan usulan, saran dan kritik melaluipertemuan-pertemuan 

yang diadakan. 

2. Partisipasi di dalam tahap pelaksanaan (implementation stage) 

Partisipasi padatahap ini maksudnya adalah pelibatan seseorang 

pada tahap pelaksanaan pekerjaansuatu proyek. Masyarakat disini dapat 

memberikan tenaga, uang ataupunmaterial/barang serta ide-ide sebagai 

salah satu wujud partisipasinya padapekerjaan tersebut. 

3. Partisipasi di dalam pemanfaatan (utilitazion stage) 

Partisipasi pada tahap inimaksudnya adalah pelibatan seseorang 

pada tahap pemanfaatan suatuproyeksetelah proyek tersebut selesai 
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dikerjakan. Partisipasi masyarakat padatahap ini berupa tenaga dan uang 

untuk mengoperasikan dan memelihara proyekyang telah dibangun. 

Ketiga tahapan di atas merupakan tahapan pokok yang harus dijalankan 

dalam pembangunan desa dengan peran serta masyarakat. Ketiga tahapan di atas 

juga dapat dijadikan acuan dalam melihat tinggi atau rendahnya partisipasi 

masyarakat dalam pembangunan desa. 

Pendapat lain mengenai bentuk partisipasi masyarakat seperti yang 

disampaikan oleh Huraerah (2008: 102) dalam jurnal Nuring Septya Laksana: 

a. Partisipasi buah pikiran, yang diberikan oleh partisipan atau masyarakat 

dalam ajang seno, pertemuan atau rapat. 

b. Partisipasi tenaga, yang diberikan partisipan dalam berbagai kegiatan 

untuk perbaikan atau pembangunan desa, pertolongan bagi orang lain dan 

sebagainya. 

c. Partisipasi harta benda, yang diberikan oleh partisipan dalam berbagai 

kegiatan untuk perbaikan atau pembangunan desa, pertolongan bagi orang 

lain yang biasanya berupa uang, makanan dan lain sebagainya. 

d. Partisipasi keterampilan dan kemahiran yang diberikan orang untuk 

mendorong aneka bentuk usaha atau industri. 

e. Partisipasi sosial  yang diberikan orang sebagai tanda keguyubani 

Sementara itu, menurut Ndraha 1990: 103-104 dalam jurnal Nuring Septya 

Laksana membagi bentuk paartisipasi menjadi enam tahapan yaitu; 

a. Partisipasi dalam/melalui kontak dengan pihak lain sabagai salah satu titik 

awal perubahan sosial. 
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b. Partisipasi dalam memperhatikan/menyerap dan memberi tanggapan 

terhadap informasi baik dalam arti menerima (menaati, memenuhi, 

melaksanakan), mengiyakan, menerima dengan syarat, maupun dalam arti 

menolaknya. 

c. Partisipasi dalam perencanaan pembangunan, termaasuk pengambilan 

keputusan. 

d. Partisipasi dalam pelaksanaan oprasional pembangunan. 

e. Partisipasi dalam menerima, memelihara dan mengembangkan hasil 

pembangunan, dan 

f. Partisipasi dalam menilai pembangunan, yaitu keterlibatan masyarakat 

dalam menilai sejauh mana pelaksanaan pembangunan sesuai dengan 

rencana dan sejauh mana hasilnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. 

 

2.4 Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat 

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya mendorong masyarakat untuk 

mandiri serta memiliki kemampuan untukmengambil keputusan sendiri, prakarsa 

sendiri, dan memperbaiki hidup sendiri. Keterlibatannya, dapat berupa aktifitas 

dalamwujud sumbangan pikiran, pendapat maupun tindakan, dapat pula berupa 

sumbangan biaya, material untuk perbaikanlingkungannya (Alit, 2005). Pada 

hakekatnya pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari keikutsertaannya dalam 5 

tahapkegiatan, yaitu kegiatan dalam pengambilan inisiatif, perencanaan, 

pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi, serta pengelolaandan pemeliharaan. 

Konsep pemberdayaan masyarakat mencakup pengertian pembangunan 

masyarakat (communitydevelopment) dan pembangunan yang bertumpu pada 
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masyarakat (community-based development) (Chamber, dalam Kartasasmita, 

2007). Pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan adalah bahwa 

masyarakattidak dijadikan obyek dari berbagai proyek pembangunan, tetapi 

merupakan subyek dari upaya pembangunannya sendiri.Tahapan pelaksanaan 

pemberdayaan masyarakat dimulai dari proses seleksi lokasi sampai dengan 

pemandirianmasyarakat (Subejo dan Supriyanto, 2004). 

Sedangkan menurut Hogan ogan (2000: 20) dalam Adi (2008:85) 

menggambarkan proses pemberdayaan yang berkesinambungan sebagai suatu 

siklus yang terdiri dari lima tahapan utamaantara lain: Menghadirkan kembali 

pengalaman yang memberdayakan dan yang tidak memberdayakan 

(recalldepowering/empowering experiences). Mendiskusikan alasan mengapa 

terjadi pemberdayaan danpenidakberdayaan (discus reasons for depowerment/ 

empowerment). Mengidentifikasi suatu masalahataupun proyek (identify one 

problem or project). Mengidentifikasi basis daya yang bermakna untuk 

melakukanperubahan (identify useful power bases). Mengembangkan rencana-

rencana aksi dan mengimplementasikannya(develop and implement action plans). 

 

2.5 Konsep Partisipasi Masyarakat 

Partisipasi masyarakat merupakan suatu proses teknis untuk memberikan 

kesempatan dan wewenang yang lebihluas kepada masyarakat untuk secara 

bersama-sama memecahkan berbagai persoalan. Pembagian kewenangan ini 

dilakukanberdasarkan tingkat keikutsertaan (level of involvement) masyarakat 

dalam kegiatan tersebut. Partisipasi masyarakat bertujuan untuk mencari solusi 

permasalahan yang lebih baik dalam suatu komunitas dengan membuka 
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lebihbanyak kesempatan bagi masyarakat untuk ikut memberikan kontribusi 

sehingga implementasi kegiatan berjalan lebih efektif, efesien, dan berkelanjutan. 

Arnstein dalam (Suriyanto 2007: 47) menjelaskan partisipasi sebagai arti 

dimana warga negara dapat mempengaruhi perubahansosial penting, yang dapat 

membuat mereka berbagi manfaat dari masyarakat atas. Dia mencirikan delapan 

anak tanggayang meliputi: manipulasi, terapi, memberi tahu, konsultasi, 

penentraman, kerjasama, pelimpahan kekuasaan, dan control warga negara. 

 

2.6 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat 

Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat terdiri dari 

faktor daridalam masyarakat (internal), yaitu kemampuan dan kesediaan 

masyarakat untukberpartisipasi, maupun faktor dari luar masyarakat (eksternal) 

yaitu peran aparat dan lembaga formal yang ada. Kemampuan masyarakat akan 

berkaitan dengan stratifikasisosial dalam masyarakat. Menurut Max Weber dan 

Zanden (1988), mengemukakanpandangan multidimensional tentang stratifikasi 

masyarakat yang mengidentifikasiadanya 3 komponen di dalamnya, yaitu kelas 

(ekonomi), status (prestise) dankekuasaan. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat tersebut 

dapatdijelaskan sebagai berikut: 

a. Faktor internal 

Untuk faktor-faktor internal adalah berasal dari dalam kelompok 

masyarakatsendiri, yaitu individu-individu dan kesatuan kelompok 

didalamnya. Tingkah lakuindividu berhubungan erat atau ditentukan oleh 

ciri-ciri sosiologis seperti umur,jenis kelamin, pengetahuan, pekerjaan dan 

penghasilan (Slamet,1994: 97). 
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Secarateoritis, terdapat hubungan antara ciri-ciri individu dengan 

tingkat partisipasi,seperti usia, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, 

lamanya menjadi anggotamasyarakat, besarnya pendapatan, keterlibatan 

dalam kegiatan pembangunan akansangat berpengaruh pada partisipasi 

(Slamet, 2004: 137-143). 

Menurut Plumer dalam Suryawan (2004: 27), beberapa faktor 

yangmempengaruhi masyarakat untuk mengikuti proses partisipasi adalah: 

1. Pengetahuan dan keahlian. 

Dasar pengetahuan yang dimiliki akan mempengaruhiseluruh 

lingkungan dari masyarakat tersebut. Hal ini membuat masyarakat 

memahami ataupun tidak terhadap tahap-tahap dan bentuk dari 

partisipasi yang ada. 

2. Pekerjaan masyarakat. 

Biasanya orang dengan tingkat pekerjaan tertentu akan dapat 

lebih meluangkan ataupun bahkan tidak meluangkan sedikitpun 

waktunya untuk berpartisipasi pada suatu proyek tertentu. Seringkali 

alasan yang mendasar pada masyarakat adalah adanya pertentangan 

antara komitmen terhadap pekerjaan dengan keinginan untuk 

berpartisipasi. 

3. Tingkat pendidikan dan buta huruf. 

Faktor ini sangat berpengaruh bagi keinginandan kemampuan 

masyarakat untuk berpartisipasi serta untuk memahami 

danmelaksanakan tingkatan dan bentuk partisipasi yang ada. 
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4. Jenis kelamin. 

Sudah sangat diketahui bahwa sebagian masyarakat masih 

menganggap faktor inilah yang dapat mempengaruhi keinginan dan 

kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi beranggapan bahwa laki-

laki dan perempuan akan mempunyai persepsi dan pandangan berbeda 

terhadap suatu pokok permasalahan. 

5. Kepercayaan terhadap budaya tertentu. 

Masyarakat dengan tingkat heterogenitasyang tinggi, terutama 

dari segi agama dan budaya akan menentukan strategipartisipasi yang 

digunakan serta metodologi yang digunakan. Seringkalikepercayaan 

yang dianut dapat bertentangan dengan konsep-konsep yang ada. 

b. Faktor-faktor Eksternal 

Menurut Sunarti (dalam jurnal Tata Loka, 2003: 9), faktor-faktor 

eksternal inidapat dikatakan petaruh (stakeholder), yaitu semua pihak yang 

berkepentingan danmempunyai pengaruh terhadap program ini. Petaruh 

kunci adalah siapa yangmempunyai pengaruh yang sangat signifikan, atau 

mempunyai posisi penting gunakesuksesan program. 

 

2.7 Pembangunan 

Pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah tentunya bertujuan 

untuk mencapai masyarakat yang sejahtera. Sehingga posisi masyarakat 

merupakan posisi yang penting dalam proses pelaksanaan pembangunan yang 

dilaksanakan oleh pemerintah. Pembangunan tidak akan pernah mencapai 

tujuannya jika selalu meninggalkan masyarakat. Pembangunan akan dinilai 
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berhasil jika pembgunan tersebut membawa sebuah perubahan kesejahteraan 

dalam masyarakat. Sehingga proses pembagunan merupakan proses tawar 

menawar antara kebutuhan masyarakat dengan keinginan pemerintah. Oleh karena 

itu dalam pelaksanaan pembagunan partisipasi masyarakat merupakan hal yang 

sangat mempengaruhi keberhasilan proses pembangunan itu sendiri. 

Menurut Ndraha, (2000: 3) dalam kamus bahasa Indonesia pembangunan 

berasal dari kata “Bangun” yang artinya bangkit, sedangkan pembangunan 

diartikan sebagai proses, pembuatan, atau berdiri. Pembangunan sebagai upaya 

peningkatan kapasitas untuk mempengaruhi masa depan mempunyai beberapa 

implikasi: 

1. Ia berarti memberikan perhatian terhadap “kapasitas” terhadap apa yang 

ingin dilakukan untuk mengembangakan kemapuan dan tenaga guna 

membuat perubahan. 

2. Ia mencangkup keadilan (equity) perhatian yang berat sebelah kepada 

kelompok tertentu akan memecah belah masyarakat dan mempengaruhi 

kapasitasnya. 

3. Penumbuhan kekuasaan dan wewenang dalam pengertian bahwa jika 

masyarakat mempunyai kekuasaan dan wewenang tertentu maka mereka 

akan menerima mamfa’at pembangunan. 

Menurut Sondang P Siagian (2001: 35), Pembangunan adalah upaya 

meningkatkan derajat kehidupan secara berkelanjutan untuk mampu menentukan 

nasib ditangannya sendiri, yaitu mencerdaskan manusia dan melepaskan mereka 

dari ketergantungan pada manusia lain. 
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Menurut Sondang P. Siagian (2001: 4), Administrasi pembangunan 

merupakan rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara 

terancam dan sadar yang ditempuh oleh suatu Negara dan bangasa menuju 

modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Lebih jauh lagi dia mengatakan 

bahwa pembangunan mengandung aspek yang sangat luas mencangkup: 

1. Pembangunan dibidang politik 

Yaitu pembanguan berupa kebijakan-kebijakan yang bertujuan 

untuk kepentingan masyarakat luas, baik berupa strategi pemerintahan, 

rencana-rencana pembangunan dan lain sebagainya. 

2. Pembangunan dibidang ekonomi 

Yaitu pembanguan yang berorientasi pada peningkatan 

kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan perekonomian pemerintahan. 

Pembangunan ini diharapkan dapat mengatasi kesenjangan status sosial 

antar masyarakat. 

3. Pembangunan dibidang sosial budaya 

Yaitu pembangunan masyarakat berdasarkan sosial dan budaya, 

dengan melestarikan tradisi dan budaya masyarakat agar  kekayaan budaya 

yang dimiliki tidak hilang dan terus dijalankan oleh masyarakat. 

4. Pembangunan dibidang pertahanan dan keamanan 

Pembangunan yang pertahanan dan keamanan bertujuan untuk 

mengantisipasi ancaman yang datang baik dari luar maupun dari dalam 

negara itu sendiri, dengan pertahanan dan keamanan yang kuat maka hal-

hal yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan negara dapat di 

minimalisir. 
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Semenjak ada dua orang dimuka bumi ini, usaha hidup bersama telah 

dilakukam. Usaha hidup bersama sejak dahulu diakui sebagai suatu keharusan 

karena disamping sifat manusia sebagai makhluk sosial karena dalam upaya 

mencapai tujuannya manusia memerlukan bantuan orang lain (Sondang P Siagian, 

2000: 131). 

1. Pembangunan berarti membangkitkan kemauan optimal manusia baik 

individu maupun kelompok. 

2. Pembangunan berarti mendorong tumbuhnya kebersamaan dan 

kemerataan nilai dan kesejahteraan. 

3. Menaruh kepercayaan kepada masyarakat untuk membangun dirinya 

sendiri sesuai dengan kemampuan yang ada pada dirinya. Kepercayaan ini 

dinyatakan dalam bentuk kesempatan yang sama, kebebasan memilih dan 

kekuasaan untuk memutuskan. 

4. Pembangunan berarti membangkitkan kemampuan untuk membangun 

secara sendiri. 

5. Pembangunan berarti mengurangi ketergantunggan Negara yang satu 

dengan yang lainnya dan menciptakan hubungan yang saling 

menguntungkan dan saling menghormati. 

Soedjadtmoko mejelaskan persoalan pembangunan cendrung pada proses 

pembangun ekonomi, ia mengatakan proses pembangunan ekonomi adalah proses 

sosial yang discontinue dan elektis yang hanya dapat dipahami secara dinamis. 

Jadi secara mendasar yang menjadi daya penggerak utama pembangunan adalah 

tekat suatu bangsa untuk maju dan membangun. 
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Tekat suatu bangsa memerlukan dua unsur yang dinamis untuk menjamin 

efektivitas kelangsungan pembangunan, yang tegas, yang pertama adalah 

bayangan hari depan, suatu growth perspektif dapat memberikan arah kapada 

kekuatan-kekuatan dinamis didalam masyarakat. Kedua kemampuan organisasi 

mengorganisasikan diri guna keperluaan pembangunan. 

Sementara menurut Roger dalam (Zulkarimen Nasution 2002: 82) 

pembangunan merupakan sebagai proses yang terjadi pada level atau 

pembangunan merupakan sebagai proses yang terjadi pada level atau tingkatan 

sistem sosial, sedangkan pada modernisasi menunjukkan pada proses yang terjadi 

pada level individu. 

Dari uraian diatas bahwa pembangunan itu akan terjadi apabila masyarakat 

ikut berpartisipasi serta pembangunan itu hanya bisa terjadi masyarakat atau 

kalangan tertentu saja. 

Selanjutnya Menurut (Sofian Hamin 2003: 56) ialah sebagai suatu kegitan 

atau usaha secara sadar, terencana serta berkelanjutan untuk merubah dari suatu 

kondisi yang lebih baik. Sesuai pula dengan pengertian yang diberikan oleh 

Nurman dalam siasat Jurnal Ilmu Politik Vol 12, 2003, menurutnya pembangunan 

adalah suatu yang dilakukan secara sadar, berkelanjutan dari suatu kondisi-kondisi 

yang lebih baik. 

Pembangunan biasanya didefenisikan sebagai rangkaian yang berlansung 

secara bekelanjutan dan terdiri dari tahap-tahap yang suatu pihak bersifat 

independen akan tetapi dipihak lain merupakan bagian dari sesuatu yang bersifat 

akhir. 
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Dalam hubungan masyarakat terdiri dari individu-individu yang 

mempunyai dari yang khas dengan cita-cita, harapan, keinginan dan kebutuhan 

yang berbeda, perbedaan tersebut harus diterima dan diakui sebagai kenyataan. 

Mengakui dan menerima kenyataan secara imflisit juga berarti manusia 

merupakan makhluk yang dinamis. Salah satu imflisit dari dinamika itu adalah 

bahwa makin maju seseorang dan suatu masyarakat maka kebutuhan pada 

gilirannya menjadikan upaya pencapaian semakin sulit (Sondang P Siagian 2000: 

132). 

Defenisi tersebut secara imflisit menunjukan bahwa upaya dan kegiatan 

pembangunan merupakan pembangunan nasional. Artinya menyelenggarakan 

kegiatan pembangunan bukan hanya tugas dan tanggung jawab pemerintah desa 

dengan segala aparat dan seluruh jajaran meskipun harus diakui bahwa peranan 

pemerintah desa cukup dominan. 

Maksudnya adalah bahwa manusia merupakan objek pembangunan dan 

subjek pembangunan, karena manusia sebagai subjek pembangunan maka dia 

harus diperhitungkan, oleh karena itu merupakan objek pembangunan dan subjek 

pembangunan, karena manusia sebagai subjek pembangunan maka dia harus 

diperhitungkan, oleh karena itu perlu mengajak subjek tadi berpartisipasi dalam 

pembangunan. Kita sering mendengar bahwa pembangunan yang dilaksanakan 

tidak mendapat sambutan dari masyarakat. 

 

2.8 Pembangunan Desa  

Seiring dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah maka Penyelenggaraan pemerintahan di daerah 
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khususnya kabupaten/kota dilaksanakan menurut asas otonomi dan tugas 

pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang 

demikian kemudian lebih akrab disebut Otonomi Daerah (Wijaya, 2002: 4). 

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom 

untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan 

masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hakikat 

Otonomi Daerah adalah upaya pemberdayaan daerah dalam pengambilan 

keputusan daerah secara lebih leluasa dan bertanggung jawab untuk mengelola 

sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas, dan potensi 

daerah sendiri. 

Kewenangan yang luas dan utuh yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, 

pengawasan, pengendalian dan evaluasi pada semua aspek pemerintahan ini, pada 

akhirnya harus dipertanggungjawabkan kepada pemerintah dan masyarakat. 

Penerapan otonomi daerah seutuhnya membawa konsekuensi logis berupa 

pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah 

berdasarkan manajemen keuangan daerah yang sehat. 

Prinsip luas, nyata dan bertannggungjawab dalam penyelenggaraan 

otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan 

masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh 

dalam masyarakat. Selain itu penyelenggaraan otonomi daerah juga harus 

menjamin keserasian hubungan antara Daerah dengan Daerah lainnya, artinya 

mampu membangun kerjasama antar Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan 

bersama dan mencegah ketimpangan antar Daerah. 
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Hal yang tidak kalah pentingnya bahwa otonomi daerah juga harus mampu 

menjamin hubungan yang serasi antar Daerah dengan Pemerintah, artinya harus 

mampu memelihara dan menjaga keutuhan wilayah Negara dan tetap tegaknya 

Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan tujuan negara.  

Dalam perkembangan otonomi daerah, pemerintah pusat semakin 

memperhatikan dan menekankan pembangunan masyarakat desa melalui otonomi 

pemerintahan desa. Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa harus 

mampu mengakomodasi aspirasi masyarakat, mewujudkan paran aktif masyarakat 

untuk turut serta bertanggungjawab terhadap perkembangan kehidupan bersama 

sebagai sesama warga desa. 

Hal ini lebih ditegaskan dalam pengaturan mengenai desa yaitu dengan 

ditetapkannya PP No 72 tahun 2005. Prinsip dasar sebagai landasan pemikiran 

pengaturan mengenai desa  yaitu: Keanekaragaman, Partisipasi, otonomi asli, 

Demokratisasi, dan Pemberdayaan masyarakat. 

Ginanjar Kartasasmita (1994) memberikan pengertian pembangunan yang 

sederhana, yaitu sebagai “suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui 

upaya yang dilakukan secara terencana”. Pembangunan dalam Paradigma 

Governance bertujuan untuk mewujudkan Interaksi antara Pemerintah, Dunia 

Usaha, dan Masyarakat.  Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi, maka terwujudlah 

Good Governance. 

Berdasarkan Permendagri No 66 tahun 2007  tentang Perencanaan 

Pembangunan Desa, pembangunan di desa merupakan model Pembangunan 

partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa bersama-sama 
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secara musyawarah, mufakat, dan gotong royong yang merupakan cara hidup 

masyarakat yang telah lama berakar budaya wilayah Indonesia. Sebagaimana 

disebutkan dalam pasal 5 Permendagri No 66 tahun 2007,  karakteristik 

pembangunan partisipatif diantaranya direncanakan dengan pemberdayaan dan 

partisipatif. Pemberdayaan, yaitu upaya untuk mewujudkan kemampuan dan 

kemandirian masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 

bernegara sedangkan partisipatif, yaitu keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat 

secara aktif dalam proses pembangunan. 

Pembangunan di desa menjadi tanggungjawab Kepala desa sebagaimana 

diatur dalam Pasal 14 ayat (1) PP No 72 tahun 2005 ditegaskan bahwa Kepala 

Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, 

dan kemasyarakatan. Kegiatan pembangunan direncanakan dalam forum 

Musrenbangdes, hasil musyawarah tersebut di  ditetapkan dalam RKPD (Rencana 

Kerja Pemerintah Desa) selanjutnya ditetapkan dalam APBDesa. Dalam 

pelaksanaan pembangunan  Kepala Desa dibantu oleh perangkat desa dan dapat 

dibantu oleh lembaga kemasyarakatan di desa. 

Selanjutnya khusus untuk anggaran pembangunan yang bersumber dari 

Alokasi dana desa, 70% dari anggaran tersebut merupakan belanja pemberdayaan 

masyarakat. Ditegaskan dalam Pasal 22 ayat (2) Permendagri No 37 tahun 2007 

junto Pasal 21 ayat (4) Perbup No 55 tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Desa bahwa Belanja Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) digunakan untuk: 
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1. Biaya perbaikan prasarana dan sarana publik 

2. Menunjang kegiatan LPMD dan PKK 

3. Penyertaan modal usaha masyarakat melalui BUMDesa 

4. Biaya untuk pengadaan ketahanan pangan 

5. Perbaikan lingkungan dan pemukiman 

6. Teknologi Tepat Guna 

7. Perbaikan kesehatan dan pendidikan 

8. Pengembangan sosial budaya 

9. Kegiatan lainnya yang dianggap penting 

Pemberdayaan masyarakat,  secara lugas dapat diartikan sebagai suatu 

proses yang membangun manusia atau masyarakat melalui pengembangan 

kemampuan masyarakat, perubahan perilaku masyarakat, dan pengorganisasian 

masyarakat. 

Dari definisi tersebut terlihat ada 3 tujuan utama dalam pemberdayaan 

masyarakat yaitu mengembangkan kemampuan masyarakat, mengubah perilaku 

masyarakat, dan mengorganisir diri masyarakat. Kemampuan masyarakat yang 

dapat dikembangkan tentunya banyak sekali seperti kemampuan untuk berusaha, 

kemampuan untuk mencari informasi, kemampuan untuk mengelola kegiatan, 

kemampuan dalam pertanian dan masih banyak lagi sesuai dengan kebutuhan atau 

permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Perilaku masyarakat yang perlu 

diubah tentunya perilaku yang merugikan masyarakat atau yang menghambat 

peningkatan kesejahteraan masyarakat.  Pengorganisasian masyarakat dapat 

dijelaskan sebagai suatu upaya masyarakat untuk saling mengatur dalam 
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mengelola kegiatan atau program yang mereka kembangkan. Disini masyarakat 

dapat membentuk panitia kerja, melakukan pembagian tugas, saling mengawasi, 

merencanakan kegiatan, dan lain-lain. 

Pemberdayaan masyarakat muncul karena adanya suatu kondisi Kondisi 

sosial ekonomi masyarakat yang rendah mengakibatkan mereka tidak mampu dan 

tidak tahu. Ketidakmampuan dan ketidaktahuan masyarakat mengakibatkan 

produktivitas mereka rendah. 

Pemberdayaan masyarakat dilaksanakan melalui: 

1. Pengembangan masyarakat 

Yaitu dengan memberikan pengarahan dan pembekalan kepada 

masyarakat untuk memiliki kopetensi dalam berbagai bidang. Dengan 

kemampuan atau skill yang dimiliki diharapkan masyarakat dapat 

berkompetisi dalam meningkatkan kesejahteraannya. 

2. Pengorganisasian masyarakat 

Yaitu dengan menbuat susunan rencana pembangunan yang tepat 

menusun tujuan-tujuan yang akan di capai serta visi misi yang akan 

digunakan dalam melaksanakan pembangunan. 

Apa yang dikembangkan dari masyarakat yaitu potensi atau 

kemampuannya dan sikap hidupnya. Kemampuan masyarakat dapat meliputi 

antara lain kemampuan untuk bertani, berternak, melakukan wirausaha, atau 

ketrampilan-ketrampilan membuat home industri, dan masih banyak lagi 

kemampuan dan ketrampilan masyarakat yang dapat dikembangkan. 
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Dalam rangka mengembangkan kemampuan dan ketrampilan masyarakat, 

dapat dilakukan dengan berbagai cara. Contoh dengan mengadakan pelatihan atau 

mengikutkan masyarakat pada pelatihan-pelatihan pengembangan kemampuan 

dan ketrampilan yang dibutuhkan. Dapat juga dengan mengajak masyarakat 

mengunjungi kegiatan ditempat lain dengan maksud supaya masyarakat dapat 

melihat sekaligus belajar, kegiatan ini sering disebut dengan istilah studi banding. 

Dapat juga dengan menyediakan buku-buku bacaan yang sesuai dengan 

kebutuhan atau peminatan masyarakat. Masih banyak bentuk lainnya yang bias 

diupayakan.Sikap hidup yang perlu diubah tentunya sikap hidup yang merugikan 

atau menghambat peningkatan kesejahteraan hidup. Merubah sikap bukan 

pekerjaan mudah. Mengapa karena masyarakat sudah bertahun-tahun bahkan 

puluhan tahun sudah melakukan hal itu. Untuk itu memerlukan waktu yang cukup 

lama untuk melakukan perubahan sikap. Caranya adalah dengan memberikan 

penyadaran bahwa apa yang mereka lakukan selama ini merugikan mereka. Hal 

ini dapat dilakukan dengan memberikan banyak informasi dengan menggunakan 

berbagai media, seperti buku-buku bacaan, mengajak untuk melihat tempat lain, 

menyetel film penerangan, dan masih banya cara lain. 

Dalam kegiatan Mengorganisasikan masyarakat, kuncinya adalah 

menempatkan masyarakat sebagai pelakunya. Untuk itu masyarakat perlu diajak 

mulai dari perencanaan kegiatan, pelaksanaan, sampai pemeliharaan dan 

pelestarian. Pelibatan masyarakat sejak awal kegiatan memungkinkan masyarakat 

memiliki kesempatan belajar lebih banyak. Pada awal-awal kegiatan mungkin 

pendamping sebagai pendamping akan lebih banyak memberikan informasi atau 
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penjelasan bahkan memberikan contoh langsung. Pada tahap ini masyarakat lebih 

banyak belajar namun pada tahap-tahap berikutnya pendamping harus mulai 

memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mencoba melakukan sendiri 

hingga mampu atau bisa. Jika hal ini terjadi maka dikemudian hari pada saat 

pendamping meninggalkan masyarakat tersebut, masyarakat sudah mampu untuk 

melakukannya sendiri atau mandiri. Prinsip dasar pemberdayaan untuk 

mewujudkan masyarakat yang berdaya atau mandiri: 

a. Penyadaran 

Untuk dapat maju atau melakukan sesuatu, orang harus 

dibangunkan dari tidurnya. Demikian masyarakat juga harus dibangunkan 

dari “tidur” keterbelakangannya, dari kehidupannya sehari-hari yang tidak 

memikirkan  masa depannya. Orang yang pikirannya tertidur merasa tidak 

mempunyai masalah, karena mereka tidak memiliki aspirasi dan tujuan-

tujuan yang harus diperjuangkan. 

Penyadaran berarti bahwa masyarakat secara keseluruhan menjadi 

sadar bahwa mereka mempunyai tujuan-tujuan dan masalah-masalah. 

Masyarakat yang sadar juga mulai menemukan peluang-peluang dan 

memanfaatkannya, menemukan sumberdaya-sumberdaya yang ada 

ditempat itu yang barangkali sampai saat ini tak pernah dipikirkan orang. 

Masyarakat yang sadar menjadi semakin tajam dalam mengetahui apa 

yang sedang terjadi baik di dalam maupun diluar masyarakatnya. 

Masyarakat menjadi mampu merumuskan kebutuhan-kebutuhan dan 

aspirasinya. 
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b. Pelatihan 

Pendidikan di sini bukan hanya belajar membaca,menulis dan 

berhitung, tetapi juga meningkatkan ketrampilan-ketrampilan bertani, 

kerumahtanggaan, industri dan cara menggunakan pupuk. Juga belajar dari 

sumber-sumber yang dapat diperoleh untuk mengetahui bagaimana 

memakai jasa bank, bagaimana membuka rekening dan memperoleh 

pinjaman. Belajar tidak hanya dapat dilakukan melalui sekolah, tapi juga 

melalui  pertemuan-pertemuan informal dan diskusi-diskusi kelompok 

tempat mereka membicarakan masalah-masalah mereka. 

Melalui pendidikan, kesadaran masyarakat akan terus berkembang. 

Perlu ditekankan bahwa setiap orang dalam masyarakat harus 

mendapatkan pendidikan, termasuk orangtua dan kaum wanita. Ide besar 

yang terkandung dibalik pendidikan kaum miskin adalah bahwa 

pengetahuan menganggarkan kekuatan. 

c. Pengorganisasian 

Agar menjadi kuat dan dapat menentukan nasibnya sendiri, suatu 

masyarakat tidak cukup hanya disadarkan dan dilatih ketrampilan, tapi 

juga harus diorganisir. Organisasi berarti bahwa segala hal dikerjakan 

dengan cara yang teratur, ada pembagian tugas diantara individu-individu 

yang akan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas masing-masing 

dan ada kepemimpinan yang tidak hanya terdiri dari beberapa gelintir 

orang tapi kepemimpinan diberbagai tingkatan. Tugas-tugas harus 

dibagikan pada berbagai kelompok, termasuk kaum muda, kaum wanita, 
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dan orangtua. Pembukuan yang sehat juga sangat penting. Semua orang 

harus mengetahui penggunaan uang dan berapa sisanya. Pembukuan harus 

dikontrol secara rutin misalnya setiap bulan untuk menghindari adanya 

penyelewengan. 

d. Pengembangan kekuatan 

Kekuasaan berarti kemampuan untuk mempengaruhi orang lain. 

Bila dalam suatu masyarakat tidak ada penyadaran, latihan atau organisasi, 

orang-orangnya akan merasa tak berdaya dan tak berkekuatan. Mereka 

berkata “kami tidak bisa, kami tidak punya kekuatan”. 

e. Membangun Dinamika 

Dinamika masyarakat berarti bahwa masyarakat itu sendiri yang 

memutuskan dan melaksanakan program-programnya sesuai dengan 

rencana yang sudah digariskan dan diputuskan sendiri. Dalam konteks ini 

keputusan-keputusan sedapat mungkin harus diambil di dalam masyarakat 

sendiri, bukan diluar masyarakat tersebut. 

Semakin berkurangnya kontrol dari masyarakat terhadap keputusan-

keputusan itu, semakin besarlah bahaya bahwa orang-orang tidak mengetahui 

keputusan-keputusan tersebut atau bahkan keputusan-keputusan itu keliru. Hal 

prinsip bahwa keputusan harus diambil sedekat mungkin dengan tempat 

pelaksanaan atau sasaran.Pendamping dalam pemberdayaan masyarakat antara 

lain kabupaten, Fasilitator Kecamatan, Asisten Fasilitator Kecamatan, Fasilitator 

Desa, Camat, atau nama pendamping lainnya. Pada dasarnya siapa saja yang 

berperan mendampingi masyarakat dikategorikan sebagai pendamping. 
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Secara garis besar pendamping masyarakat memiliki 3 peran yaitu: pembimbing, 

enabler, dan ahli. 

Pertama, pendamping memiliki tugas utama yaitu membantu masyarakat 

untuk memutuskan/menetapkan tindakan. Disini pendamping perlu memberikan 

banyak informasi kepada masyarakat, agar masyarakat memiliki pengetahuan 

yang memadai untuk dapat memilih dan menetapkan tindakan yang dapat 

menyelesaikan masalah mereka.Sebagai enabler, dengan kemampuan fasilitasinya 

pendamping mendorong masyarakat untuk mengenali masalah atau kebutuhannya 

berikut potensinya. Mendorong masyarakat untuk mengenali kondisinya, menjadi 

begitu penting karena hal ini adalah langkah awal untuk memulai kegiatan yang 

berorientasi pada peningkatan kemampuan masyarakat. Ketrampilan fasilitasi dan 

komunikasi sangat dibutuhkan untuk menjalankan peran ini. 

Kedua, pendamping dengan ketrampilan khusus yang diperoleh dari 

lingkup pendidikannya atau dari pengalamannya dapat memberikan keterangan-

keterangan teknis yang dibutuhkan oleh masyarakat saat mereka melaksanakan 

kegiatannya. 

Ketiga, keterangan-keterangan yang diberikan oleh pendamping bukan 

bersifat mendikte masyarakat melainkan berupa penyampaian fakta-fakta saja. 

Biarkan masyarakat yang memutuskan tindakan yang akan diambil. Untuk itu 

pendamping perlu memberikan banyak fakta atau contoh-contoh agar masyarakat 

lebih mudah untuk mengambil sikap atau keputusan dengan benar. 

Pendamping dalam ruang lingkup pemberdayaan  masyarakat perlu 

menyadari, bahwa peran utamanya melakukan pembelajaran kepada masyarakat. 
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Berdasarkan peran pendamping sebagaimana telah dijelaskan diatas, maka dapat 

diidentifikasi persyaratan pendamping adalah sebagai berikut: 

1. Mampu membangun kepercayaan bersama masyarakat. 

2. Mampu mengenali potensi masyarakat. 

3. Mampu berkomunikasi dengan masyarakat. 

4. Profesional dalam pendekatan kepada masyarakat. 

5. Memahami kondisi masyarakat. 

6. Punya ketrampilan dasar untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

7. Mengetahui keterbatasan diri sehingga tahu: 

a. Kapan meminta nasehat 

b. Dimana mendapatkan nasehat tenaga ahli 

c. Siapa yang harus didekati 

d. Ruang lingkup tugas dari berbagai dinas 

e. Sumber-sumber bantuan tambahan 

 

2.9 Konsep Islam Tentang Partisipasi Masyarakat 

Partisipasi masyarakat dalam pandangan islam mengacu pada 

pemerintahan Rasullullah SAW dan para sahabat. Dimana dalam melaksanakan 

pemerintahannya, Nabi muhammad SAW tidak bersikap arogan dan semena-

mena akan  tetapi, Beliau menerapkan pemerintahan yang bersifat persuasif, 

denkat dengan masyarakatnya. 

Setiap permasalahan yang ada beliau pecahkan dengan melaksanakan 

perundingan dan bermusyawarah kepada ummatnya.Tentunya dalam kegiatan 

musyawarah ini baik mengenai pembangunan maupun masalah kehidupan sosial 
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dan ekonomi perlu partisipasi dari ummat atau masyarakatnya sangat penting. 

Dalam melaksanakan pembangunan setiap keputusan yang di ambil oleh 

Rasulullah adalah dengan cara bermusyawarah. 

Dimana perintah musyawarah dalam setiap pengambilan keputusan telah 

difirmankan oleh Allah SWT yaitu sebagai berikut: 

                             

                          

       

Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap 

mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka 

menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah 

ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. 

kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada 

Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya. 

(QS. Ali Imran Ayat:159). 

 

Dari ayat di atas, Allah SWT memerintahkan kepada Rasul-Nya untuk 

melakukan musyawarah dengan melibatkan partisipasi dari masyarakatnya atau 

ummatnya. Dalam konteks ini partisipasi menjadi hal yang penting untuk 

menentukan dan melaksanakan kebijakan-kebijakan yang telah dibuat.  

Maka dari itu sebagai umat islam, sudah  menjadi kewajiban bagi ikta untk 

selalau berpartisipasi dalam kegiatan apapun yang bersifat positif terutama 

pembangunan sebagai bentuk aplikasi dari apa yang telah dicontohkan oleh 

Rasulullah. 
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2.10 Penelitian Terdahulu 

Sebagai bahan referensi peneliti, berikut beberapa penelitian terdahulu 

yang telah dilaksanakan: 

No Peneliti Judul Skripsi Hasil 

1 Dodi 

Hendra 

Analisis Partisipasi 

Masyarakat Desa Pangkalan 

Serik Kecamatan Siak Hulu 

Kabupaten Kampar  dalam 

pembangunan Sarana Umum 

Tahun 2006.  

Partisipasi masyarakat masih dalam 

kategori rendah hal ini ditandai 

dengan masih rendahnya 

keterlibatan masyarakat yaitu mulai 

dari pengambilan keputusan, 

pelaksanaan, menggunakan/ 

pemanfaatan dan evaluai yang 

masing-masing di akumulasi 

dengan persentase 39% responden 

memilih tidak setuju. 

2 Heri 

Asmar 

Partisipasi Masyarakat 

Dalam Pembangunan Di 

Desa Merbau Kecamatan 

Bunut Kabupaten Pelalawan 

Tahun 2012  

Partisipasi masyarakat masih dalam 

kategori rendah dimana 42,35% 

responden memilih tidak setuju 

atau tidak turut serta dalam 

kegiatan-kegiatan pembangunan 

yang dilaksanakan oleh pemerintah 

desa. 

3 Adittian 

Kurniandi 

Hubungan antara Partisipasi 

masyarakat dengan 

Keberhasilan Pembangunan 

Di Kelurahan Tanjung 

Berlian Kota Kecamatan 

Kundur Utara Kabupaten 

Karimun Tahun 2012  

Hasil penelitian 67,85% presentasi 

menunjukkan keterkaitan 

partisipasi sangat berpengaruh 

terhadap pembangunan di 

Kelurahan Tanjung Berlian Kota 

 

2.11 Definisi Konsep 

Untuk memudahkan dan memahami serta menyamakan presebsi terhadap 

konsep-konsep yang digunakan, perlu dijelaskan dan dijabarkan konsep 

operasional sebagai berikut: 

1. Partisipasi adalah pelibatan seseorang atau beberapa orang baik secara 

mental, emosional serta fisik dalam segala kegiatan yang dilaksanakan 

serta mendukung pencapaian tujuan. 
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2. Partisipasi Masyarakat desa adalah keterlibatan masyarakat desa Gobah 

dalam mengikuti kegiatan-kegiatan yang telah diperogramkan oleh 

pemerintah maupun swadaya masyarakat dalam upaya pembangunan desa 

baik secara fisik maupun non fisik. 

3. Pembangunan desa adalah sebagai suatu usaha secara sadar, terencana 

serta berkelanjutan untuk merubah kondisi desa yang lebih baik dimana 

dalam penelitian ini adalah desa Gobah Kecamatan Tambang Kabupaten 

Kampar. 

4. Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan desa yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah keikutsertaan masyarakat desa Gobah Kecamatan 

Tambang Kabupaten Kampar dalam kegiatan-kegiatan pembangunan di 

desa tersebut. 

Tabel 2.2 Konsep Operasional 

Variabel Indikator Sub Indikator 

Partisipasi 

Masyarakat dalam 

Pembangunan Desa 

Sumber: Upoff 

dalam Dwiningrum 

(2011: 51) 

1. Partisipasi dalam 

pengambilan 

keputusan. 

1. Menghadiri Rapat 

2. Diskusi 

3. Memberikan Sumbangan 

Pemikiran 

4. Memberikan Tanggapan 

2. Partisipasi Dalam 

Pelaksanaan 

1. Ikut serta dalam melaksanakan 

pembangunan 

2. Ikut serta dalam sumbangan tenaga 

3. Ikut serta dalam sumbangan materi 

3. Partisipasi dalam 

pengambilan 

manfaat 

1. Merasakan manfaat dari program 

yang telah ditetapkan 

2. Menggunakan Fasilitas yang telah 

dibangun 

3. Keberhasilan program sesuai 

kualitas yang diinginkan 

4. Partisipasi dalam 

Evaluasi 

1. Sejauh mana pelaksanaan program  

2. Program selesai sesuai dengan 

rencana 

3. Ada penyimpangan dari rencana 

program 

Sumber: Upoff dalam Dwiningrum (2011: 51) 
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2.12 Kerangka Berfikir 
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pembangunan 

Ikut serta dalam sumbangan 

tenaga 

Ikut serta dalam Sumbangan 

Materi 

Merasakan manfaat dalam 

program yang ditetapkan 

Menggunakan Fasilitas yang 

telah dibangun 

Keberhasilan program sesuai 

kualitas yang diinginkan 

Partisipasi Masyarakat 

Dalam Pembangunan 

Desa 

Partisipasi dalam 

Pengambilan Manfaat 

Partisipasi dalam 

pelaksanaan 

Partisipasi dalam 

Pengambilan 

Keputusan 

Partisipasi dalam 

Evaluasi 

Sejauh mana pelaksanaan 

program  

Program selesai sesuai dengan 

rencana 

Ada penyimpangan dari 

rencana program 


