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BAB II 

TELAAH PUSTAKA 

 

2.1 Konsep Pemberdayaan  

Para ilmuwan sosial dalam memberikan pengertian pemberdayaan 

mempunyai rumusan yang berbeda-beda dalam berbagai konteks dan bidang 

kajian, hal tersebut dikarenakan belum ada definisi yang tegas mengenai 

konsep pemberdayaan. Oleh karena itu, agar dapat memahami secara 

mendalam tentang pengertian pemberdayaan maka perlu mengkaji beberapa 

pendapat para ilmuwan yang memiliki komitmen terhadap pemberdayaan 

masyarakat.  

Pertama akan kita pahami pengertian tentang pemberdayaan. 

Menurut Sulistiyani Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan (2004: 

77) secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata dasar “daya” yang 

berarti kekuatan atau kemampuan. Bertolak dari pengertian tersebut, maka 

pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu proses menuju berdaya atau 

proses pemberian daya (kekuatan/kemampuan) kepada pihak yang belum 

berdaya. Kedua pengertian tentang masyarakat, menurut Soetomo 

Pemberdayaan Masyarakat (2011: 25) masyarakat adalah sekumpulan orang 

yang saling berinteraksi secara kontinyu, sehingga terdapat relasi sosial yang 

terpola, terorganisasi. 

Dari kedua definisi tersebut bila digabungkan dapat dipahami makna 

pemberdayaan masyarakat. Namun sebelum kita tarik kesimpulan, terlebih 

dahulu kita pahami makna pemberdayaan masyarakat menurut para ahli. 
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Menurut  Moh. Ali Aziz, dkk Dakwah Pemberdayaan Masyarakat (2005: 

136): 

“Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses di mana masyarakat, 

khususnya mereka yang kurang memiliki akses ke sumber daya 

pembangunan, didorong untuk meningkatkan kemandiriannya di dalam 

mengembangkan perikehidupan mereka. Pemberdayaan masyarakat juga 

merupakan proses siklus terus-menerus, proses partisipatif di mana 

anggota masyarakat bekerja sama dalam kelompok  formal maupun 

informal untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman serta berusaha 

mencapai tujuan bersama. Jadi, pemberdayaan masyarakat lebih 

merupakan suatu proses”. 

 

Selanjutnya pemaknaan pemberdayaan masyarakat menurut 

Madekhan Ali (2007: 86) yang mendefinisikan pemberdayaan masyarakat 

sebagai berikut ini: 

“Pemberdayaan masyarakat sebagai sebuah bentuk partisipasi untuk 

membebaskan diri mereka sendiri dari ketergantungan mental maupun 

fisik. Partisipasi masyarakat menjadi satu elemen pokok dalam strategi 

pemberdayaan dan pembangunan masyarakat, dengan alasan; pertama, 

partisipasi masyarakat merupakan satu perangkat ampuh untuk 

memobilisasi sumber daya lokal, mengorganisir serta membuka tenaga, 

kearifan, dan kreativitas masyarakat. Kedua, partisipasi masyarakat juga 

membantu upaya identifikasi dini terhadap kebutuhan masyarakat”. 

 

Mengacu pada pengertian dan teori para ahli di atas, dalam penelitian 

ini pemberdayaan dapat diartikan sebagai upaya membangkitkan kesadaran 

akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya sehingga 

masyarakat dapat mencapai kemandirian. Kemudian dapat disimpulkan bahwa 

pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan daya atau 

kekuatan pada masyarakat dengan cara memberi dorongan, peluang, 

kesempatan, dan perlindungan dengan tidak mengatur dan mengendalikan 

kegiatan masyarakat yang diberdayakan untuk mengembangkan potensinya 

sehingga masyarakat tersebut dapat meningkatkan kemampuan dan 

mengaktualisasikan diri atau berpartisipasi melalui berbagai aktivitas.  
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2.2 Konsep Pemberdayaan Masyarakat 

Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber 

DayaAir bahwa daya air merupakan potensi yang terkandung yang dapat 

memberikan manfaat ataupun kerugian bagi kehidupan dan penghidupan 

manusia serta lingkungan dan pengelolaan sumber daya air merupakan upaya 

perencanaan ,melaksanakan, memantau, mengevaluasi penyelenggaraan 

konservasi sumberdaya air dan pendayagunaan atau pengendalian sumber 

daya air. Di Undang-Undang tersebut jelas di terangkan dalam Pasal 26 

Tentang PendayaguanaanSumber Daya Air yang dilakukan melalui kegiatan 

penatagunaan, Penyediaan,Penggunaan, Pengembangan dan Pengusahaan 

Sumber Daya Air sertapendayagunaan sumber daya air dilakukan dengan 

mengutamakan fungsi sosialuntuk mewujudkan keadilan dengan 

memperhatikan prinsip pemanfaat air membayar biaya jasa pengelolaan dan 

melibatkan peran masyarakat. 

Selanjutnya dalam Undang-undang ini pada Bab VI Perencanaan 

dijelaskan bahwa Pemeberdayaan Sumber Daya Air adalah: 

1. Sumber daya air disusun untuk menghasilkan rencana yang berfungsi 

sebagai pedoman dan arahan dalam pelaksanaan konservasi seumber daya 

air, pendayagunaan dan pengendalian air. 

2. Perencanaan pengelolaan sumber daya air dilaksanakan berdasarkan atas 

asas pengelolaan. 

3. Perencanaan pengelolaan sumber daya air di susun sesuai dengan pola 

pengelolaan. 
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4. Rencana pengelolaan sumber daya air merupakan salah satu unsur dalam 

penyusunan, peninjauan kembali, dan atau penyempurnaan tata ruang 

wilayah. 

Pada Undang-Undang tersebut juga dijelaskan mengenai 

Pemberdayaan dan Pengawasan Terhadap Sumber Daya Air terdapat pada 

Pasal 70 pada Bab IXyaitu: 

1. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyelenggarakan 

pemberdayaan parapemilik kepentingan dan kelembagaan sumber daya air 

secara terencanadan sistematis untuk meningkatkan kinerja pengelolaan 

sumber daya air. 

2. Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 

denganpada kegiatan perencanaan, pelaksanaan konstruksi, pengawasan, 

operasi,dan pemiliharaan sumber daya air dengan melibatkan peran 

masyarakat. 

3. Kelompok masyarakat atas prakarsa sendiri dapat melaksanakan 

upayapemberdayaan untuk kepentingan masing-masing dengan 

berpedomanpada tujuan pemberdayaan 

4. Pemberdayaan diselenggarakan dalam bentuk pendidikan dan pelatihan, 

penelitian, dan pengembangan serta pendampingan. 

 

2.3 Tujuan  Pemberdayaan Masyarakat 

Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan masyarakat menurut 

Sulistiyani Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan (2004: 80) adalah 

untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian 
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tersebut meliputi kemandirian berfikir, bertindak, dan mengendalikan apa 

yang mereka lakukan tersebut. Untuk mencapai kemandirian masyarakat 

diperlukan sebuah proses. Melalui proses belajar maka secara bertahap 

masyarakat akan memperoleh kemampuan atau daya dari waktu ke waktu.  

Berikut tujuan pemberdayaan menurut Tjokowinoto dalam Christie S 

(2005: 16) yang dirumuskan dalam 3 (tiga) bidang yaitu ekonomi, politik, dan 

sosial budaya ; 

“Kegiatan pemberdayaan harus dilaksanakan secara menyeluruh 

mencakup segala aspek kehidupan masyarakat untuk membebaskan 

kelompok masyarakat dari dominasi kekuasan yang meliputi bidang 

ekonomi, politik, dan sosial budaya. Konsep pemberdayaan dibidang 

ekonomi adalah usaha menjadikan ekonomi yang kuat, besar, mandiri, dan 

berdaya saing tinggi dalam mekanisme pasar yang besar dimana terdapat 

proses penguatan golongan ekonomi lemah. Sedang pemberdayaan 

dibidang politik merupakan upaya penguatan rakyat kecil dalam proses 

pengambilan  keputuan yang menyangkut kehidupan berbangsa dan 

bernegara khususnya atau kehidupan mereka sendiri. Konsep 

pemberdayaan masyarakat di bidang sosial budaya merupakan upaya 

penguatan rakyat kecil melalui peningkatan, penguatan, dan penegakan 

nilai-nilai, gagasan, dan  norma-norma, serta mendorong terwujudnya 

organisasi sosial yang mampu memberi kontrol terhadap perlakuan-

perlakuan politik dan ekonomi yang jauh dari moralitas”. 

 

Dari paparan tersebut dapat kita simpulkan bahwa tujuan 

pemberdayaan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat terutama 

dari kemiskinan, keterbelakangan, kesenjangan, dan ketidakberdayaan. 

Kemiskinan dapat dilihat dari indikator pemenuhan kebutuhan dasar yang 

belum mencukupi/layak. Kebutuhan dasar itu, mencakup pangan, pakaian, 

papan, kesehatan, pendidikan, dan transportasi. Sedangkan keterbelakangan, 

misalnya produktivitas yang rendah, sumberdaya manusia yang lemah, 

kesempatan pengambilan keputusan yang terbatas.  
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Kemudian ketidakberdayaan adalah melemahnya kapital sosial yang 

ada di masyarakat (gotong royong, kepedulian, musyawarah, dan kswadayaan) 

yang pada gilirannya dapat mendorong pergeseran perilaku masyarakat yang 

semakin jauh dari semangat kemandirian, kebersamaan, dan kepedulian untuk 

mengatasi persoalannya secara bersama. 

 

2.4    Strategi dan Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat 

Berdasar pendapat Sunyoto Usman (2003: 40-47 ) ada beberapa 

strategi yang dapat menjadi pertimbangan untuk dipilih dan kemudian 

diterapkan  dalam pemberdayaan masyarakat, yaitu menciptakan iklim, 

memperkuat daya, dan melindungi.  

Dalam upaya memberdayakan masyarakat dapat dilihat  dari tiga sisi, 

yaitu ; pertama,  menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan  

potensi masyarakat berkembang (enabling). Disini titik tolaknya adalah 

pengenalan bahwa setiap manusia memiliki potensi atau daya yang dapat 

dikembangkan. Kedua, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki 

masyarakat (empowering), upaya yang amat pokok adalah peningkatan taraf 

pendidikan, dan derajat kesehatan, serta akses ke dalam sumber-sumber 

kemajuan ekonomi seperti modal, lapangan kerja, dan pasar. Ketiga, 

memberdayakan mengandung pula arti melindungi. Dalam proses 

pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah.  

Berbicara tentang pendekatan, bila dilihat dari proses dan mekanisme 

perumusan program pembangunan masyarakat, pendekatan pemberdayaan 

cenderung mengutamakan alur dari bawah ke atas atau lebih dikenal 
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pendekatan bottom-up. Pendekatan ini merupakan upaya melibatkan semua 

pihak sejak awal, sehingga setiap keputusan yang diambil dalam perencanaan 

adalah keputusan mereka bersama, dan mendorong keterlibatan dan komitmen 

sepenuhnya untuk melaksanakannya.  

Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam rangka perencanaan 

dan penentuan kebijakan, atau dalam pengambilan keputusan. Model 

pendekatan dari bawah mencoba melibatkan masyarakat dalam setiap tahap 

pembangunan. Pendekatan yang dilakukan tidak berangkat dari luar melainkan 

dari dalam. Seperangkat masalah dan kebutuhan dirumuskan bersama, 

sejumlah nilai dan sistem dipahami bersama. Model bottom memulai dengan 

situasi dan kondisi serta potensi lokal. Dengan kata lain model kedua ini 

menampatkan manusia sebagai subyek. Pendekatan “bottom up” lebih 

memungkinkan penggalian dana masyarakat untuk pembiayaan pembangunan. 

Hal ini disebabkan karena masyarakat lebih merasa “memiliki”, dan merasa 

turut bertanggung jawab terhadap keberhasilan pembangunan, yang nota bene 

memang untuk kepentingan mereka sendiri. Betapa pun pendekatan bottom-up 

memberikan kesan lebih manusiawi dan memberikan harapan yang lebih baik, 

namun tidak lepas dari kekurangannya, model ini membutuhkan waktu yang 

lama dan belum menemukan bentuknya yang mapan.  

Menurut Oos. M. anwas (2003: 58) Pemberdayaan ditujukan agar 

klienatau sasaran mampu .menigkatkan kan kualitas kehidupanya untuk 

berdaya,memiliki daya saing dan mandiri, dalam pelaksanaan pemberdayaan, 

khususnyakepada masyarakat, agen pemberdayaan perlu memegang prinsip-
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prinsippemberdayaan. Maka dapat diidentifikasi beberapa prinsip 

pembedayanmasyarkat yaitu: 

a) Pemberdayaan dilakukan dengan cara yang demokratis dan 

menghindariunsur paksaan. Setiap individu memiliki hak yang sama untuk 

berdaya. Setiap individu juga memiliki kebutuhan, masalah, bakat, minat, 

danpotensi yang berbeda. Unsur-unsur pemaksaan melalui berbagai cara 

perludihindari karena bukan menunjukkan ciri pemberdayaan. 

b) Kegiatan pemebrdayaan di dasarkan pada kebutuhan, masalah, dan 

potensisasaran, hakikatnya setiap manusia memiliki kebutuhan dan 

potensidirinya. Proses pemberdyaan di mulai dengan menumbuhkan 

kesadarankepada sasaran akan potensi dan kebutuhannya yang dapat di 

kembangkandan diberdayakan untuk mandiri. 

c) Sasaran pemberdayaan adalah sebagai subjek atau pealaku dalam 

kegiatanpemberdayaan, oleh karena itu sasaran menjadi dasar 

pertimbangan dalammenentukan tujuan, pendekatan, dan bentuk aktivitas 

pemberdayaan. 

d) Pemberdayaan berarti menumbuhkan kembali nilai, budaya, dan 

kearifanlokal yang memiliki nilai luhur dalam masyarkat. Budaya dan 

kearifanlokal seperti gotong royong, kerja sama,hormat kepada yang lebih 

tua, dankearifan lokalnya sebagai jati masyarakat perlu ditumbuh 

kembangkanmelalui berbagai bentuk pemberdayaan sebagai modal sosial 

dalampembangunan. 

e) Pemberdayaan merupakan sebuah proses yang memerlukan waktu, 

sehingga dilakukan secara bertahap dan berkesenambungan.tahapan ini 

dilakukan secara logis dari sifatnya sederhana menuju yang komplek. 
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f) Kegiatan pendampingan atau pembinaan perlu dilakukan secara bijaksana, 

bertahap, dan berkesenambungan. Kesabaran dan kehatia-hatian dari agen 

pemebrdayaan perlu dilakukan terutama dalam menghadapi keragaman 

karakter, kebiasaan, dan budaya masyarakat yang sudah tertanam lama. 

g) Pemberdayaan tidak bisa dilakukan dari salah satu aspek saja, tetapi perlu 

dilakukan seccara holistik terhadap semua aspek kehidupan yang ada 

dalam masyarakat. 

h) Pemberdayaan perlu dilakukan terhadap kaum perempuan terutama remaja 

dan ibu-ibu muda sebagai potensi besar dalam mendongkrak kualitas 

kehiidupan keluarga dan pengetasn kemiskinan serta kesehatan 

lingkungan. 

i) Pemberdayaan dilakukan agar masyarakat memiliki kebiasan utuk terus 

belajar, individu dan masyarakat perlu dibiasakan belajar mengugunakan 

sumber daya yang tersedia. 

j) Pemberdayaan perku memperhatikan adanya keragaman budaya. Oleh 

karena itu diperlukan sebagai metode dan pendekatan pemberdayaan yang 

sesuai dengan kondisi lapangan. 

k) Pemeberdayaan diarahkan untuk menggerakkan partisipasi aktif individu 

dan masyarakat seluas-luasnya. Partisipasi ini mulai dari tahapan 

perencanaan, pengembangan, pelaksanaan, evaluasi, termasuk partisipasi 

dalam menikmati hasil dari aktivitas pemberdayaan. 

l) Sasaran pemebrdayaan perlu dikembangkankan sebagai bekal 

manujukemandirian. Mulai dari berinovasi, berani mengambil resiko 
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terhadapperubahan, mencari dan memanfaatkan peluang, serta 

mengembangkannetworking atau sebagai kemampuan yang di perlukan 

dalam eraglobalisasi. 

m) Agen pemberdayaan atau petugas yang melaksanakan pemberdayaanperlu 

memiliki kemampuan (kompetisi) yang cukup dinamis, fleksibeldalam 

bertindak, serta dapat mengikuti perkembangan zaman dan 

tuntutanmasyarakat. Agen pamberdayaan ini lebih berperan sebagai 

fasilitator. 

n) Pemberdayaan perlu melibatkan berbagai pihak yang ada dan terkait 

dalammasyarakat, mulai dari unsur pemerintah, tokoh, guru, kader, ulama, 

LSM,relawan, dan anggota masyarkat lainya. Semua pihak tersebut 

dilibatkansesuai peran, potensi, dan kemapuan. 

Dalam melaksanakan pemberdayaan masyarkat perlu dilakukan 

berbagaipendekatan menurut Soeharto Analisis Kebijakan Publik: Panduan 

Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial, Alfabeta (2005: 87) , 

Penerapan Pendekatan Pemberdayaandapat dilakukan melalui lima P yaitu 

Pemungkinan, Penguatan, Perlindungan,Penyokongan, dan Pemeliharaan. 

a. Pemungkinan yaitu menciptakan suasana atau iklim yang 

memungkinkanpotensi masyarakat berkembang secara optimal. 

b. Penguatan yaitu memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki 

masyarakat dalam memecahkan masa dan memenuhi kebutuhan-

kebutuhannya. 

c. Perlindungan merupakan melindungi masyarakat terutama kelompok-

kelompok lemah dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat 

terhadap kelompok lemah. 
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d. Penyokongan yaitu memberikan bimbingan dan dukungan agar 

masyarakat mampu menjalankan perannya dan tugas-tuags kehidupanya. 

e. Pemeliharaan yaitu memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi 

keseimbangan distiribusi kukuasaan antara berbagai kelompok dalam 

masyarakat dengan menjamin keselarasan dan keseimbangan yang 

memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan barusaha. 

Pada dasarnya kegiatan pemberdayan bukan sekedar membangun 

sesuatu, memberikan pelatihan, melakukan pendampingan, memberikan 

sumbangan atau hadiah dan bentuk-bentuk lainnya. Pemeberdayaan 

masyarakat merupakan upaya menjadikan masyarakat berdaya dan mandiri 

yang sesuai dengan situasi dan potensi dan kebutuhan setiap masyarakat. Dan 

pemberdayaan masyarakat juga dapat diartikan sebagai pembangunan yang di 

rencanakan secara bersama sesuai dengan potensi, masalah dan kebutuhan 

masyarakat agar masyarakat mampu berdaya mandiri dan bersaing untuk 

kebutuhannya. 

Selain teori di atas, islam juga menawarkan konsep pemberdayaan 

dalam masyarakat kerja sama dan solidaritas. Dan dalam ilmu fiqih termasuk 

dari fiqih perubahan (fiqhut-taghyuir). 

Yusuf Al-qardhawi: menjelaskan tiga pokok dalammelakukan 

pemberdayaan dan perubahan yaitu: 

1. Megadakan pemberdayaan dan perubahan internal 

Kalangan pembaharu islam menaruh perhatian yang sangat 

besarterhadap kaidah atau sunnah Alquran dalam melaksanakan perubahan 

danpemberdayaan seperti yang dilakukan oleh Syaikh Rasyid Ridha, 
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SyaikhAbdul Hamid dan Syaikh Hasan Al-Bana dan tokoh lain dari 

pembeharu di dunia Arab.  

Al-Quran begitu kaya dengan kisah-kisah umat masa lalu sebagai 

pembelajaran dan bahan renungan bagi umat yang akan datang. Dengan 

melakukan perubahan, akan lahir masyarakat madani dan menjaga 

kesatuan serta silaturahmi antar umat beragama. Rasullulah 

menggambarkan dengan membangun masyarakat madinah pada waktu itu 

dengan mengadakan perjanjian dan kesepakatan. Untuk memperkokoh 

masyarakat baru tersebut mulailah Nabi meletakkan dasar-dasar untuk 

suatu masyarakat yang besar, mengingat penduduk yang tinggal di 

Madinah bukan hanya kaum muslimin, tapi juga golongan masyarakat 

yahudi dan orang arab yang masih menganut agama nenek moyang, maka 

agar stabilitas masyarakat dapat terwujudkan Nabi mengadakan perjanjian 

dengan mereka, yaitu suatu piagam yang menjamin kebebasan beragama 

bagi kaum Yahudi. Setiap golongan masyarakat memiliki hak tertentu 

dalam bidang politik dan keagamaan. Di sanping itu setiap masyarakat 

berkewajiban mempertahankan keamanan negeri dari serangan musuh. 

Adapun dasar-dasar tersebut adalah: 

a. Mendirikan Masjid 

Setelah agama Islam datang Rasulullah SAW mempersatukan 

seluruh suku-suku di Madinah dengan jalan mendirikan tempat 

peribadatan dan pertemuan yang berupa masjid dan diberi nama masjid 

“Baitullah”. Dengan adanya masjid itu, selain dijadikan sebagai tempat 

peribadatan juga dijadikan sebagai tempat pertemuan, peribadatan, 

mengadili perkara dan lain sebagainya. 
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b. Mempersaudarakan antara Anshor dan Muhajirin 

Orang-orang Muhajirin datang ke Madinah tidak membawa 

harta akan tetapi membawa keyakinan yang mereka anut. Dengan itu 

Nabi mempersatukan golongan Muhajirin dan Anshor tersebut dalam 

suatu persaudaraan dibawah satu keyakinan yaitu bendera Islam. 

c. Perjanjian bantu membantu antara sesama kaum Muslim dan non 

Muslim 

Setelah Nabi resmi menjadi penduduk Madinah, Nabi langsung 

mengadakan perjanjian untuk saling bantu-membantu atau toleransi 

antara orang Islam dengan orang non Islam. Selain itu Nabi 

mengadakan perjanjian yang berbunyi “kebebasan beragama terjamin 

buat semua orang-orang di Madinah”. 

d. Melaksanakan dasar politik, ekonomi dan sosial untuk masyarakat baru 

dengan terbetuknya masyarakat baru Islam di Madinah. 

2. Merubah Keyakinan dan Visi 

Dalam melakukan pemberdayaan dan perubahan hal yang perlu 

diperhatikan adalah bagaiamana seseorang agen pemberdayaan atau 

perubahan tersebut memiliki visi dan keyakinan akan Ideologi islam. 

Rasulullah SAW telah menggambarkan bagaimana beliau menanamkan 

akidah tauhid, yang kemudian membuahkan iman kepada akhirat, amal 

shalih dan akhlak mulia. Perubahan aqidah ini juga diikuti perubahan visi 

dan pemikiran, terutama konsep yang bersifat fundamental tentang 

manusia, kehidupan, sejarah, individu dan masyarakat agama dan politik, 

namun disisi lain juga tidak menutup kemungkinan kesempatan 
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menggabungkan ide-ide dan pemikiran dari luar islam selama pemikiran 

tersebut tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Hadist. 

3. Menentukan Kaidah-Kaidah dalam Fiqih Perubahan 

Yusuf Al-qardhawi: menekankan kaidah dalam melakukan 

perubahan dan mengaplikasikan aturan islam serta membangun 

masyarakat Muslim seperti yang diinginkan. 

 

2.5 Jenis-Jenis Pemberdayaan masyarakat 

Pelatihan bagi masyarakat desa sasaran harus berupaya memperlancar 

proses belajar untuk mengubah perilaku dan kemampuan masyarakat dengan 

cara meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan yang dibutuhkan 

masyarakat terkait dengan tujuan pamsimas. 

1. Pemberdayaan Kelompok Keswadayaan Masyarakat (KKM) 

KKM ini adalah lembaga eksekutif dengan peran utama sebagai 

pengendali (Streering) bukan sebagai pelaksana suatu program.oleh sebab 

itu, KKM membentuk unit pelaksana (UP) dan satuan pelaksana 

pamsimas, anggota KKM tidak boleh menjadi anggota pelaksana. 

2. Pemberdayaan Kader AMPL 

Berdasarkan peraturan menteri dalam negeri nomor 7 tahun 2007, 

kader pemberdayaan masyarakat adalah anggota masyarakat desa dan 

kelurahan yang memeliki pemgetahuan, kemauan dan kemampuan untuk 

menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam penyelenggaraan dan 

pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif. Khususnya 

dibidang air minum dan penyehatan lingkungan. 
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2.6 Konsep Pamsimas 

Program PAMSIMAS merupakan salah satu program AMPL-BM (Air 

Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat) di Indonesia, 

Program PAMSIMS adalah aksi nyata pemerintah (pusat dan daerah) dengan 

dukungan Bank Dunia, untuk meningkatkan penyediaan air minum, sanitasi, 

dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat terutama dalam menurunkan 

angka penyakit diare dan penyakit lainnya yang ditularkan melalui air dan 

lingkungan. Ruang lingkup kegiatan Program PAMSIMAS mencakup 5 (lima) 

komponen proyek yaitu: 

a. Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Kelembagaan Lokal; 

b. Peningkatan Kesehatan dan Perilaku Higienis dan Pelayanan Sanitasi; 

c. Penyediaan Sarana Air Minum dan Sanitasi Umum; 

d. Insentif untuk Desa / Kelurahan dan Kabupaten / Kota; dan 

e. Dukungan Pelaksanaan dan Manajemen Proyek. 

Tujuan program Pamsimas adalah untuk meningkatkan akses layanan 

air minum dan sanitasi bagi masyarakat miskin perdesaan khususnya 

masyarakat di desa tertinggal dan masyarakat di pinggiran kota (peri-urban). 

Secara lebih rinci program Pamsimas bertujuan untuk: 

1) Meningkatkan praktik hidup bersih dan sehat di masyarakat; 

2) Meningkatkan jumlah masyarakat yang memiliki akses air minum dan 

sani-tasi yang berkelanjutan; 

3) Meningkatkan kapasitas masyarakat dan kelembagaan lokal (pemerintah 

daerah maupun masyarakat) dalam penyelenggaraan layanan air minum 

dan sanitasi berbasis masyarakat; 
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4) Meningkatkan efektifitas dan kesinambungan jangka panjang 

pembangunan sarana dan prasarana air minum dan sanitasi berbasis 

masyarakat; 

Sedangkan pemebrdayaan masyarkat dalam Tugas dan Fungsi 

Kemitraan yang terlibat program PAMSIMAS dapat dipahami sebagai 

berikut: 

1. Badan Perencanaan dan pembangunan nasional Bertanggung jawab dalam 

melakukan koordinasi terhadap perencanaan yang dilakukan oleh sektor 

terkait. 

2. Departemen pekerjaan umum Direktur jendral Cipta Karya ditunjuk 

sebagai penaggung jawab proyek PAMSIMAS secara teknis keseluruhan 

dan melakukan pembinaan yang berkaitan dengan konstruksi sarana yang 

dibangun. 

3. Departemen kesehatan Direktur Jendral PP(Pemberantasan penyakit) dan 

PL (Penyehatan Lingkungan) melakukan pembinaan teknis terhadap 

program pengawasan kualitas air dan lingkungan serta penyuluhan 

kesehatan. 

4. Departemen dalam Negeri Direktur jendral pengembangan daerah 

bertanggung jawab pembinaan koordinasi pelaksanaan di daerah. Direktur 

jendral PMB (Pengembangan Masyarakat dan desa) bertanggung jawab 

dalam pembinaan pemberdayaan masyarakat. 

5. Departemen Keuangan Direktur jendral anggaran bertanggung jawab 

dalam pembinaan kebijakan pengganggaran dana pinjaman, dana hibah, 

dan dana pendamping.  
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Teknis pelaksanaan program PAMSIMAS ini terdiri dari tigabagian, 

yaitu: 

1. Proses Pemilihan Lokasi Pada bagian ini akan dijelaskan tentang 

bagaimana suatu lokasi dipilih untuk mengikuti proyek PAMSIMAS, 

sehingga sejak awal dapat dikatakan bahwa prakarsa/inisiatif proyek 

berasal dari masyarakat. Urutan kegiatan sebelum suatu lokasi dapat 

dipilih untuk ikut serta dalam program PAMSIMAS, yaitu: Sosialisasi 

proyek di tingkat Kabupaten Sosialisasi proy2ek di tingkat desa/ kelurahan 

Pernyataan minat masyarakat Penetapan desa/ kelurahansebagai lokasi 

proyek. 

2. Proses perencanaan dan implementasi proyek di masyarakat Pada bagian 

ini akan dijelaskan bagaimana suatu lokasi yang telah terpilih untuk ikut 

serta dalam proyek PAMSIMAS melakukan kegiatanya mulai dari tahap 

perencanaan yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat, serta 

tahap implementasinya. 

3. Pengelolaan sarana air, sanitasi, dan program kesehatan oleh masyarakat, 

Pada bagian ini akan dijelaskan tentang bagaimana desa/kelurahan 

melaksanakan kegiatan-kegiatan pada tahap pasca proyek. Ketiga bagian 

di atas adalah kegiatan yang saling berkaitan, dimana setelah dilakukan 

pemilihan lokasi kemudian dilakukan proses perencanaan dan 

implementasi proyek yang bersangkutan, sampai memasuki tahap akhir 

proyek. 

Dalam pemberdayaan masyarakat implementasi program PAMSIMAS. 

Didapatkan melalui sumber dana kredit IDA (International Development 
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Association) No. Cr. 4204-IND, Rupiah Murni Pendamping dari APBN, 

APBD Provinsi, APBD Kabupaten/kota, dan Dana Kontribusi Masyarakat. 

Permenkes No. 3 Tahun 2014 Tentang Sanitasi Berbasis 

Pemberdayaan Masyarakat 

1) Mengatahui penyelenggaraan pemberdayaan secara terencana 

dansistematis melalui manfaat Program penyediaan air minum dan 

sanitasiberbasis masyarakat. 

a. Mengetahui penyelenggaraaan dari program pamsimas. 

b. Memahami penyelenggaraan dari program pamsimas. 

c. Mengetahui tujuan dan manfaat dari program pamsimas. 

2) Melaksanakan perencanaan kontruksi, pengawasan, operasi dan 

pemiliharaan   pamsimas. 

a. Memberikan masukan dan saran kepada pengurus pamsimas dan agen 

pemberdayaan 

b. Ikut serta dalam musyawarah mengenai perencanaan, pengawasan, 

operasi dan pemeliharaan terhadap pelaksanaan program pamsimas. 

c. Ikut serta dalam kegiatan program pamsimas dalam bentuk gotong 

royong. 

3) Melakukan upaya pemberdayaan untuk kepentingan bersama dan 

pamsimas. 

a. Melakukan pemilihan pengurus yang diambil dari keterwakilan 

masyarakat. 

b. Menjadi agen pemberdayaan bagi masyarakat lain dalam pelaksanaan 

program pamsimas. 
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c. Ikut serta segala bentuk kegiatan-kegiatan program pamsimas. 

4) Melaksanakan kegiatan-kegiatan pendidikan dan pelatihan dalam upaya 

pemberdayaan pamsimas. 

a. Ikut serta pelatihan tentang pelaksanaan teknis pamsimas 

b. Berpartisipasi untuk pengembangan progam pamsimas dalam bentuk 

penelitian dan pelatihan. 

c. Ikut serta dalam pendampingan program dalam melaksanakan 

pemberdayaan pamsimas. 

5) Melaksanakan pengawasan dan peninjuan terhadap berjalannya program 

pamsimas dengan standar pelatihan dan pendidikan. 

a. Melakukan pengawasan secara berkala terhadap implementasi program 

pamsimas 

b. Melakukan peninjauan kembali terhadap kegiatan program pamsimas 

c. Menyesuaikan pelaksanaan program pamsimas dengan standar 

pelatihan dan pendidikan. 

6) Melaksanakan pemeliharan dan perbaikan sarana dan prasarana dalam 

kegiatam-kegiatan program pamsimas dengan standar khusus pendidikan 

dan pelatihan baik oleh pemerintah pusat, daerah atau masyarakat. 

a. Melakukan pemeliharaan rutin terhadap saluran pipa sanitasi dan 

penyaring depo air minum. 

b. Melakukan pelatihan pemeliharaan sarana program seperti 

pemeliharaan pipa sanitasi dan depo air minum. 

c. Melakukan perbaikan apabila ditemukan kerusakan pada sarana dan 

prasarana pamsimas secara kebersamaan dan gotong royong. 
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Landasan yuridis pemberdayaan program pamsimas adalah Peraturan 

Menteri Kesehatan RI No. 492/MENKES/PER/IV/2010sebagai dasar 

penelitian. Pada peraturan tersebut menjelaskan tentang pengertian air minum 

pada pasal 1 yang berbunyi “air yang melalui proses pengolahan atau tanpa 

proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung 

diminum” 

Air minum yang dikonsumsi oleh manusia berasal dari berbagai 

sumber, berdasarkan letaksumbernya, air dapat dibagi menjadi: 

1. Air Angkasa  

Air angkasa atau air hujan merupakan sumber utama air di bumi. 

Walaupun pada saat presipitasi (hujan) merupakan air yang paling bersih, 

air tersebut cenderung mengalami pencemaran ketika berada di atmosfer. 

Pencemaran yang berlangsung di atmosfer itu dapat disebabkan oleh 

partikel debu, mikroorganisme, dan gas, misalnya, karbon dioksida, 

nitrogen dan amonia.  

2. Air Permukaan  

Air permukaan yang meliputi badan –badan air semacam sungai, 

danau, telaga, waduk, rawa, air terjun dan sumur permukaan, sebagian 

besar berasal dari air hujan yang jatuh ke permukaan bumi. Air hujan 

tersebut kemudian akan mengalami pencemaran baik oleh tanah, sampah, 

maupun lainnya.  

3. Air Tanah  

Air tanah (Ground Water) berasal dari air hujan yang jatuh ke 

permukaan bumi yang kemudian mengalami perkolasi (penyerapan ke 
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dalam tanah) dan mengalami proses filtrasi secara alamiah. Proses –proses 

yang telah dialami air hujan tersebut, di dalam perjalanannya ke bawah 

tanah, membuat air tanah menjadi lebih baik dan lebih murni dibandingkan 

air permukaan. Air tanah biasanya bebas dari kuman penyakit dan tidak 

perlu mengalami proses purifikasi atau penjernihan serta persediaannya 

cukup di sepanjang tahun, walaupun saat musim kemarau. Tetapi air tanah 

juga mengandung zat –zat mineral dalam konsentrasi yang tinggi seperti 

magnesium, kalsium, dan logam. 

Kebijakan dan perangkat peraturan sebagai bingkai untuk 

pengembangan desa dalam pemberdayaan masyarakat dibidang kesehatan dan 

penyehatan lingkungan, ditunjang oleh semua pihak dari pemerintah desa, 

Pemerintah Daerah baik itu tingkat I atau Pemetintah Daerah tingkat II dan 

Pemerintah Pusat sertadukungan dari organisasi dunia yang terkait tentang 

pemberdayaan masyarkat danpenyehatan lingkungan pedesaan. Untuk 

mewujudkan program tersebutdiperlukan landasan dari undang-undang 

maupun peraturan dari pemerintah.Kebijakan tersebut antara lain: 

a) Kepmenkes No. 852/ Menkes/ SK/ IX/2008 Tentang strategi nasional 

sanitasi total berbasis masyarakat. 

b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 

TentangSumber Daya Air 

c) UU No 25 Tahun 2004 Tentang Sistim Perencanaan Pembangunan 

Nasional 

d) PP 72, 73 Tahun 2005 tentang Desa/Kelurahan. 
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e) Surat Edaran Bersama MENEG Perenc. Pemb. Nas./Kepala Bappenas 

DanMENDAGRI No. 1181/M.Ppn/02/2006 dan 050/244/Sj Tanggal 14 

Feb2006 Perihal Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang Tahun 

2006. 

f) Surat Mendagri No. 414.2/2435/Sj Tanggal 21 September 2005 

PerihalPedoman Umum Pengelolaan Pembangunan Partisipatif 

g) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional. 

h) Rencana Pembamngunan Jangka Menengah (Perpres No.7 Tahun 2005) 

i) Rencanan Pemabangunan Jangka Menengah Daerah atau Rencana 

Strategis Propinsi dan Rencana Strategis Kabupaten/ Kota. 

 

2.7 Faktor Penghambat atau kendala 

Kendala dalam penanggulangan pelaksanaan program Pamsimasyang 

dihadapi selama pelaksanaan program Pamsimas, yaitu:Pada aspek 

perencanaan dan penjadwalan kegiatan kadang sulit dapat diikuti olehsemua 

pihak yang terlibat. Pada aspek pelaksanaan, kebiasaan atau perilaku 

masyarakat dan petugas yang kurang disiplin mengikuti petunjuk pelaksanaan 

program Pamsimas. Penanganan masalah yang dapat dilakukan adalah 

memberikan saran kepada pihak yang berwenang dan berkompeten sebagai 

tindak lanjut penanganan masalah. Seperti untuk jadwal yang tidak dapat 

diikuti oleh semua pihak terlibat, agar kembali dilakukan penjadwalan ulang 

sehingga semua pihak yang terlibat dapat hadir. Untuk kebiasaan masyarakat 

yang kurang disiplin, dapat dilakukan sosialisasi kembali kepada masyarakat. 

Jika masyarakat tidak disiplin maka program Pamsimas yang telah disepakati 

untuk dicapai bersama tidak akan berjalan efektif. 
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Berdasarkan prinsip program Pamsimas, Berbasis masyarakat yaitu 

Seluruh proses perencanaan Pamsimas seperti pemilihan kebutuhan air dan 

pelaksanaan kegiatan menyertakan partisipasi aktif masyarakat. Hal ini 

sebagai pemenuhan kebutuhan masyarakat atas sarana air minum dan sanitasi, 

sehingga diharapkan sarana yang terbangun dipelihara dan dikelola oleh 

masyarakat. Hal ini sesuai yang dikemukakan oleh Foster Edisi ketiga, 

Erlangga ( 1967: 56), bahwasanya hambatan utama dalam pengembangan dan 

pembangunan ialah cara polah pikir masyarakat dimana keuntungan yang 

diperoleh seseorang merupakan kerugian bagi orang lain, sehingga mereka 

menarik diri serta tidak ingin menggunakan peluang-peluang baru karna ia 

takut mengakibatkan ketidaktentraman secara sosio ekonomi yang meningkat, 

selain itu melahirkam konflik antar sesama. 

Sedangkan menurut Michel P.TodaroErlangga (2002: 523) 

menafsirkan bahwa kendala-kendala dalam mengoptimalkan Sumber daya 

yang ada di masyarakat adalah: 

1. Populasi Manusia yang selalu meningkat yang tidak diimbangi oleh  

Sumber daya Alam dan Lingkunngan Hidup. 

2. Kemiskinan yang tidak sesuai dengan Lingkungan Hidup (Ketimpangan 

Sosial). 

3. Pertumbuhan Ekonomi dan industri yang tidak barengi dengan Upaya 

kelestarian Hidup. 

4. Pembangunan Daerah Pedesaan dalam sektor Pangan yang merupakan 

tanggung jawab Negara tersebut. 

5. Upaya Pemerintahan diperkotaan yang tidak menyusaikan dengan 

lingkungan hidup dan Populasi Penduduk. dan 

6. Faktor Lingkungan Alam dan Hidup secara Global. 
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2.8 Pandangan Islam 

Salah satunya terdapat dalam surat Al-Furqon  tentang Sumber Daya 

Alam (45-50) yaitu: 

                          

                           

                            

                      

                     

             

Artinya:  “Tidakkah engkau memperhatikan (penciptaan) tuhanmu, 

bagaimana dia memanjangkan (dan memendekkan) bayang-bayang 

dan sekiranya dia menghendaki, niscaya dia jadikannya (bayang-

bayang itu) tetap, kemudian kami menariknya (bayang-bayang itu) 

kepada kami sedikit demi sedikit, dan dialah yang menjadikan 

malam untukmu (sebagai) pakaian, dan tidur untuk istirahat dan dia 

menjadikan siang umtuk bangkit berusaha, dan dialah yang 

meniupkan angin sebagai pembawa kabar gembira sebelum 

kedatangannya rahmat (hujan) dan kami turunkan dari langit air 

yang sangat bersih, agar (dengan air itu) kami menghidupkan 

negeri yang mati (tandus), dan kami memberikan minuman kepada 

sebagian apa yang telah kami ciptakan, (berupa) hewan-hewan 

ternak dan manusia yang banyak, dan sungguh, kami telah 

mempergilirkan (hujan) itu diantara mereka agar mereka 

mengambil pelajaran tetapi kebanyakan manusia tidak mau 

bersyukur bahkan mengingkari nikmat” ( Al-Furqon: 45-50). 

 

Dari ayat diatas telah dijelaskan di dalam Al-Qur‟an bahwasanya ayat-

ayat diatas menguraikan tentang aspek kemahakuasaan Allah yang dapat 

dilihat pada penomena alam. Ayat 45-46 menyatakan bahwa bayang-bayang 

matahari dapat menjadi pelajarang bagi manusia. Dengan adanya bayang-
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bayang itu, manusia dapat mengetahui saat masuk waktu shalat, ketika 

bayang-bayang lebih pendek dari benda berarti sudah masuk waktu ashar. 

Demikian juga warna merah disebelah barat, setelah terbenam matahari 

menandakan waktu magrib. Ayat 47 menegaskan bahwa Allah menjadikan 

malam sebagai waktu istirahat. Ayat 48 menerangkan bahwa angin merupakan 

pembawa berita gembira kepada manusia. Ayat 49 menjelaskan bahwa dengan 

air hujan itu Allah menghidupkan tanah yang mati dan menyuburkan tanah 

yang gersang. Ayat 50 menjelaskan bahwa air hujan itu digilirkan diantara 

manusia secara merata dan seimbang.  

Dalam kaitan ini, Allah menegaskan jika dia menghendaki maka akan 

di utus Rasul kepada setiap negeri untuk menyampaikan pesan-pesan wahyu 

agar manusia dapat mengenal pencipta-Nya, demikian sebagai bukti 

kekuasaan Allah di alam. 

Dalam pandangan Islam, hutan dan barang tambang adalah milik 

umum yang harus dikelola hanya oleh negara dimana hasilnya harus 

dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk barang yang murah atau subsidi 

untuk kebutuhan primer semisal pendidikan, kesehatan dan fasilitas umum. 

Paradigma pengelolaan sumberdaya alam milik umum yang berbasis swasta 

atau (corporate based management) harus dirubah menjadi pengelolaan 

kepemilikan umum oleh negara (state based  management) dengan tetap 

berorientasi kelestarian sumber daya (sustainable resources principle). 

Pendapat bahwa sumber daya alam milik umum harus dikelola oleh 

negara untuk hasilnya diberikan kepada rakyat  dikemukakan oleh An-
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Nabhani berdasarkan pada hadits riwayat  Imam At-Tirmidzi  dari Abyadh bin 

Hamal. Dalam hadits tersebut, Abyad diceritakan  telah meminta kepada Rasul 

untuk dapat mengelola  sebuah tambang garam. Rasul meluluskan permintaan 

itu, tapi segera diingatkan oleh seorang shahabat, 

“Wahai Rasulullah, tahukah engkau, apa yang engkau berikan 

kepadanya? Sesungguhnya engkau telah memberikan sesuatu yang 

bagaikan air mengalir (ma‟u al-„iddu)” Rasulullah kemudian bersabda: 

“Tariklah tambang tersebut darinya”. 

 

Ma‟u al-„iddu adalah air yang karena jumlahnya sangat banyak 

digambarkan  mengalir terus menerus.  Hadist tersebut menyerupakan 

tambang garam yang kandungannya sangat banyak dengan air yang mengalir.  

Bahwa semula Rasullah SAW memberikan tambang garam kepada Abyadh 

menunjukkan kebolehan memberikan tambang garam atau tambang yang lain 

kepada seseorang. Tapi  ketika kemudian Rasul mengetahui  bahwa tambang 

tersebut merupakan tambang yang cukup besar, digambarkan bagaikan air 

yang terus mengalir,  maka Rasul  mencabut pemberian itu,  karena dengan  

kandungannya yang sangat besar itu  tambang tersebut dikategorikan  milik 

umum. Dan semua milik umum tidak boleh dikuasai oleh individu. 

Yang menjadi fokus dalam hadits tersebut  tentu saja bukan  “garam”, 

melainkan tambangnya. Terbukti, ketika Rasul mengetahui bahwa tambang 

garam itu jumlahnya sangat banyak, ia menarik kembali pemberian itu. An-

Nabhani mengutip ungkapan Abu Ubaid yang mengatakan: 

“Adapun pemberian Nabi SAW kepada Abyadh bin Hambal terhadap 

tambang garam yang terdapat di daerah Ma‟rab, kemudian beliau 

mengambilnya kembali dari tangan Abyadh, sesungguhnya beliau 

mencabutnya semata karena menurut beliau tambang tersebut merupakan 

tanah mati yang dihidupkan oleh Abyadh lalu dia mengelolanya. Ketika 

Nabi SAW mengetahui bahwa tambang tersebut (laksana) air yang 

mengalir, yang mana air tersebut merupakan benda yang tidak pernah 
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habis, seperti mata air dan air bor, maka beliau mencabutnya kembali, 

karena sunnah Rasulullah SAW dalam masalah padang, api dan air 

menyatakan bahwa semua manusia berserikat dalam masalah tersebut, 

maka beliau melarang bagi seseorang untuk memilikinya, sementara yang 

lain tidak dapat memilikinya”. 

 

Penarikan kembali pemberian Rasul kepada Abyadh  adalah   illat dari 

larangan   sesuatu yang menjadi milik umum termasuk dalam hal ini barang 

tambang yang kandungannya sangat  banyak untuk dimiliki individu. Dalam 

hadits dari  Amru bin Qais lebih jelas lagi disebutkan  bahwa yang dimaksud 

dengan garam di sini adalah tambang garam atau “ma‟danul milhi” (tambang 

garam). Adapun hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud, bahwa Rasulullah 

telah memberikan tambang kepada Bilal bin Harits Al Muzni dari kabilahnya, 

serta hadits yang diriwayatkan oleh Abu Ubaid dalam kitab Al Amwal dari Abi 

Ikrimah yang mengatakan: “Rasulullah saw.memberikan sebidang tanah ini 

kepada Bilal dari tempat ini hingga sekian, berikut kandungan buminya, baik 

berupa gunung atau tambang,” sebenarnya tidak bertentangan dengan hadits  

Abyadh ini.  

Hadits di atas  mengandung pengertian bahwa tambang yang diberikan 

oleh Rasulullah kepada Bilal kandungannya  terbatas, sehingga boleh 

diberikan. Sebagaimana Rasulullah pertama kalinya memberikan tambang 

garam tersebut kepada Abyadh. Tapi kebolehan pemberian barang tambang 

ini   tidak boleh diartikan  secara mutlak, sebab jika diartikan demikian tentu 

bertentangan dengan pencabutan Rasul  setelah diketahui bahwa tambang itu 

kandungannya besar bagaikan air yang terus  mengalir. Jadi jelaslah bahwa 

kandungan tambang yang diberikan Rasulullah tersebut bersifat terbatas. 
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Menurut  konsep kepemilikan dalam sistem ekonomi Islam, tambang 

yang jumlahnya sangat besar  baik  yang nampak sehingga bisa didapat  tanpa 

harus susah payah  seperti  garam, batubara,  dan sebagainya; ataupun 

tambang yang berada di dalam perut bumi yang tidak bisa diperoleh kecuali 

dengan usaha keras  seperti  tambang emas, perak, besi, tembaga, timah dan 

sejenisnya termasuk  milik umum. Baik berbentuk padat, semisal kristal 

ataupun berbentuk cair, semisal minyak, semuanya adalah tambang yang 

termasuk dalam pengertian hadits di atas. 

Sedangkan benda-benda yang sifat pembentukannya mencegah untuk 

hanya dimiliki oleh pribadi,  benda tersebut termasuk milik umum. Meski 

termasuk dalam kelompok pertama, karena merupakan fasilitas umum,  benda-

benda tersebut berbeda dengan kelompok yang pertama dari segi sifatnya, 

maka  benda tersebut tidak bisa dimiliki oleh individu. Berbeda dengan 

kelompok pertama, yang memang boleh dimiliki oleh individu. Air  misalnya, 

mungkin saja dimiliki oleh individu, tapi  bila suatu komunitas 

membutuhkannya, individu tidak boleh memilikina. Berbeda dengan jalan, 

sebab jalan memang tidak mungkin dimiliki oleh individu. 

Oleh karena itu, sebenarnya pembagian ini - meskipun dalilnya bisa 

diberlakukan illat syar‟iyah, yaitu keberadaannya sebagai kepentingan umum 

- esensi faktanya menunjukkan bahwa benda-benda tersebut merupakan milik 

umum (collective property). Seperti  jalan, sungai, laut, dana, tanah-tanah 

umum, teluk, selat dan sebagainya. Yang juga bisa disetarakan dengan hal-hal 

tadi adalah masjid, sekolah milik negara, rumah sakit negara, lapangan, 

tempat-tempat penampungan dan sebagainya. 
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Al-„Assal & Karim (1999: 72-73) mengutip pendapat Ibnu Qudamah 

dalam Kitabnya Al-Mughni mengatakan: 

“Barang-barang tambang yang oleh manusia didambakan dan 

dimanfaatkan tanpa biaya, seperti halnya garam, air, belerang, gas, mumia 

(semacam obat), petroleum, intan dan lain-lain, tidak boleh dipertahankan 

(hak kepemilikan individualnya) selain oleh seluruh kaum muslimin, 

sebab hal itu akan merugikan mereka”. 

 

Maksud dari pendapat Ibnu Qudamah adalah bahwa barang-barang 

tambang adalah milik orang banyak meskipun diperoleh dari tanah hak milik 

khusus. Maka barang siapa menemukan barang tambang atau petroleum pada 

tanah miliknya tidak halal baginya untuk memilikinya dan harus diberikan 

kepada negara untuk mengelolanya. 

 

2.9 Kajian Terdahulu 

No Judul Peneliti Hasil penelitian 

1. Evaluasi Program 

Penyediaan Air Minum 

dan Sanitasi Berbasis 

Masyarakat di Desa 

Kragan Kecematan 

Gondangrejo Kabupaten 

Karanganyar (Sri 

Antiningsi, 2013) 

Sri 

Antiningsi 

Mengukur tingkat efektifitas 

Program Pamsimas di Desa 

Kragan Kecematan 

Gondangrejo Kabupaten 

Karanganyar dan Mengetahui 

faktor-faktor yang 

mempengaruhi efektifitas 

Program Pamsimas di Desa 

Kragan Kecamatan 

karanganyar. 
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2. Pengetahuan, Sikap, dan 

Prilaku Hidup Bersih dan 

Sehat Karyawan Dinas 

Kesehatan Propinsi Papua 

Agustinus 

Timisela 

Keterkaitan antara kateristik 

karyawan, penyuluhan 

pengetahuan sikap terhadap 

pelaksanaan PHBS di 

lingkungan kantor, Sikap 

pengalaman karyawan atas 

paparan media informasi 

kesehatan memiliki keterkaitan 

dengan PHBS, Tingkat 

pendidikan dan sikap 

karyawan merupakan faktor 

yang paling dominan 

memberikan pengaruh 

terhadap PHBS. 

3. Program Penyediaan Air 

Minum dan Sanitasi 

Berbasis Masyarakat 

dalam merubah Prilaku 

Masyarakat dalam Rangka 

Penurunan diare di 

Kabupaten Temanggung 

Pratiwi  Hubungan signifikan antara 

penyediaan sarana air bersih, 

sarana sanitasi dan 

pengetahuan penduduk dengan 

prilaku dan kejadian diare pada 

masyarakat dan program 

pamsimas dapat menurunkan 

kejadian diare yaitu dengan 

mendukung proses 

pemberdayaan masyarakat 

untuk merencanakan, 

melaksanakan dan mengelola 

sarana sanitasi air serta 

meningkatkan kesehatan 

lingkungan dengan 

menurunkan jumlah 

masyarakat membuang air 
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brsar di sembarang tempat 

sehingga pencemaran 

lingkungan akibat tinja 

semakin berkurang. 

 

2.10  Konsep Operasional 

Untuk menghindari kesalahan penafsiran terhadap konsep yang 

digunakan dalam penelitin ini, maka konsep tersebut perlu dioperasionalkan, 

adapun batasan konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Pemberdayaan masyarakat  

Pemberdayaan adalah sesuatu upaya untuk membangun daya 

dengan cara mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan 

potensi yang akan dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkan 

dengan memperkuat potensi yang dimiliki masyarakat setempat. 

2. Pamsimas 

Pamsimas merupakan salah satu program AMPL-BM (Air Minum 

dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat) di Indonesia, Program 

PAMSIMS adalah aksi nyata pemerintah (pusat dan daerah) dengan 

dukungan Bank Dunia, untuk meningkatkan penyediaan air minum, 

sanitasi, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat terutama dalam 

menurunkan angka penyakit diare dan penyakit lainnya yang ditularkan 

melalui air dan lingkungan. 
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Tabel 2.1: Varibel Penelitian 

Varibel  Indikator  Item indikator 

Sanitasi 

berbasis 

Pemberdayaan 

Masyarkat  

(Permenkes 

No. 3 tahun 

2014) 

Pelaksanaan 

kegiatan dan 

pengawasan 

1. 1. Sosialisasi Program di Masyarakat 

2. Persiapan dan Pelaksanaan Pembangunan     

Sarana Konstruksi di Masyarakat 

3. Pelaksanaan Pelatihan Perilaku Hidup bersih 

dan Sehat (PHBS) 

 Pengelolaan 

menerus dan 

berkala 

 

1. Pembentukan Badan Pengelola 

2. Pemeliharaan dan Pengelolaan Sarana 

3. Kesinambungan/Keberlanjutan Program. 

Sumber :Permenkes No: 3 Tahun 2014. 

 

2.11  Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber :Permenkes No: 3 Tahun 2014. 

 

(Permenkes No. 3 tahun 2014) tentang 

pamsimas 

Program Pembangunan  

Pamsimas 

Analisis Permenkes RI No.3 

tahun 2014 

Tentang program Pamsimas 

Pemberdayaan masyarakat 

1. Pelaksanaan kegiatan 

dan pengawasan. 

2. Pengelolaan menerus 

dan berkala 

 


