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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Partisipasi masyarakat sering diperbincangkan diberbagai wilayah, baik

didaerah kota maupun pedesaan, karena dapat kita lihat begitu besar pengaruh dari

partisipasi tersebut, partisipasi masyarakat ini sangat menentukan keberhasilan

suatu perencanaan atau program-program yang ada disekitar mereka, keberhasilan

suatu program tanpa adanya partisipasi masyarakat tidak akan berjalan dengan

baik, keikut sertaan masyarakat akan sangat dibutuhkan dalam perencanaan atau

program, agar program berjalan dengan mestinya. Program-program yang

direncanakan pastinya berkaitan besar dengan pembangunan masyarakat. Untuk

itu masyarakat dituntut untuk ikut serta dalam pembangunan tersebut.

Agar pembangunan berjalan sebagaimana yang kita harapkan, maka

diperlukan partisipasi dari masyarakat dalam menjalankan aktivitas pembangunan

tersebut. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan

memerlukan kesadaran warga masyarakat akan minat dan kepentingan yang

samastrategi yang diterapkan adalah melalui strategi penyadaran.1

Merencanakan suatu program bukan merupakan pekerjaan yang mudah,

suatu program yang baik harus sesuai dengan kebutuhan dan masalah yang di

hadapi oleh masyarakat yang menjadi sasaran dari program tersebut, semakin

beragam dan kompleks kebutuhan dan permasalahan dari kelompok sasaran, akan

1Adi, Isbandi Rukminto.PemberdayaanPengembangan Masyarakat dan Intervensi
Komunitas, (Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2001). hal.206
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semakin rumit penyusunan perencanaan suatu program. Masyarakat (kelompok

sasaran) mempunyai karakteristik tertentu. Masyarakat memiliki kebutuhan dan

minat yang beragram, kemampuan mereka dalam menganalisis situasi yang

dihadapi juga beragam, kemampuan mereka dalam mengambil keputusan juga

tidak sama antar kelompok masyarakat satu dengan lainnya2.

Perencanaan program memiliki kemampuan dan keterampilan tertentu

antara lain pemahaman tentang makna dan hakekat perencanaan, prinsip-prinsip

penyusunan program, kemampuan mengidentifikasi kebutuhan dan permasalahan

yang di hadapi kelompok sasaran kemampuan untuk memilih dan merumuskan

tujuan, kemampuan untuk melihat alat dan metode yang tepat untuk mencapai

tujuan, kemampuan dan keterampilan dalam melibatkan masyarakat setempat

dalam proses perencanaan.3

Perencanaan memiliki banyak makna yang sesuai dengan pandangan

masing-masing ahli dan belum terdapat batasan yang dapat diterima secara umum.

Menurut Khairuddin perencanaan adalah suatu proses mempersiapkan secara

sistematis kegiatan-kegiatan yang di lakukan untuk mencapai suatu tujuan

tertentu4. Dari pengertian diatas menunjukan bahwa perencanaan program itu

harus sistematis, jelas dan terarah, dengan adanya suatu program yang jelas,

seorang perencana akan dapat membedakan antara kebutuhan yang penting dan

kebutuhan yang kurang penting. Suatu program yang baik tidak akan terjadi

secara kebetulan, akan tetapi program yang di rencanakan dan di bangun dengan

2 Aziz Muslim. Metodologi Pengembangan Masyarakat,(Yogyakarta: Teras Kompleks
POLRI Gowok Blok D 2 NO.186, 2009). hal. 119

3 Ibid. , hal. 120
4 Ibid
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kerangka pemikiran yang matang. Kebutuhan akan adanya perencanaan ini

penting karena beragamnya permasalahan yang dihadapi, perencanaan program

dituntut untuk membuat suatu perencanaan yang jelas dan sisitematis, disamping

itu perencanaan suatu program akan memberikan makna dan sisitem kerja tentang

kegiatan yang akan di lakukan.

Program juga merupakan landasan bagi kegiatan yang akan dilakukan

dikemudian hari. Program yang disusun secara matang akan merupakan arah dan

pedoman bagi kegiatan yang akan dilakukan. Dengan perencanaan program, siapa

saja yang berfungsi sebagai pelaksana akan terhindar dari kesalahan-kesalahan

yang dilakukan pada masa lampaudan tidak akan melakukan kesalahan yang sama

pada tugas-tugas yang akan dilakukannya kemudian5

Agar perencanan program dapat berjalan dengan baik, maka perlu

diperhatikan prinsip-prinsip perencanaan program sebagai berikut:

a. Suatu program harus didasarkan pada kebutuhan yang dirasakan (real

needs) oleh masyarakat yang akan dikenai sasaran.

b. Suatu program harus dimulai dengan perumusan tujuan yang jelas.

c. Suatu program harus menyertakan  rencana evaluasi atau monitoring.

d. Suatu prgogram yang dikenakan untuk masyarakat, harus mengikut

sertakan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan

evaluasinya..

5Ibid. ,hal. 122
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e. Suatu program yang dirancang untuk jangka wantu yang relatif lama

akan lebih efektif dibandingkan dengan program yang direncanakan

dengan jangka waktu pendek.

f. Suatu kegiatan yang terprogram lebih efektif dibandingkan program

yang  dilakukan secara insidental.

g. Efektivitas dari pelaksanaan program tergantung pada seberapa jauh

program tersebut sesuai dengan sistem nilai yang berlaku didalam

masyarakat yang dikenai sasaran program.

Tujuan yang dimaksud disini harus dapat menjelaskan tentang hasil

yang akan diperoleh setelah program selesai dilaksanakan. Ada beberapa

prinsip perumusan tujuan adalah sebagai berikut:

1. Tujuan harus dirumuskan dengan jelas.

2. Tujuan harus dapat menggambarkan tentang situasi atau perubahan

perilaku yang diharapkan.

3. Tujuan harus dirumuskan secara operasional dalam arti bahwa

perubahan perilaku yang diharapkan terjadi, dapat diukur. Kalau perlu

ditetapkan target pencapaian hasil setiap periode tertentu.

4. Tujuan yang telah dirumuskan harus dipahami baik oleh staf sendiri

maupun kelompok masyarakat yang menjadi sasaran.

5. Tujuan harus dapat menjadi pedoman bagi pelaksanaan program.

6. Tujuan harus relevan dengan jenis kegiatan yang akan dilakukan.6

6 Ibid. , hal. 124



5

Pengembangan masyarakat melalui partisipasi masyarakat merupakan

salah satu upaya untuk memberdayakan potensi masyarakatdalam merencanakan

pembangunan yang berkaitan dengan potensi sumber daya lokal berdasarkan

kajian musyawarah, yaitu peningkatan aspirasi berupa keinginan dan kebutuhan

nyata yang ada dalam masyarakat, peningkatan motivasi dan peran-peran

kelompok masyarakat dalam proses pembangunan, dan peningkatan rasa memiliki

pada kelompok masyarakat terhadap program kegiatan yang telah disusun.

Banyak program yang direncanakan dan dilakukan oleh

pemerintah.Penyediaan air bersih merupakan salahsatu program yang

dilaksanakan pemerintah untuk membantu menumbuhkan kesadaran masyarakat

dalam penyediaan air bersih, program penyediaan air bersih, ini sangat

diperlukan oleh masyarakat desa karena masyarakat dapat memperoleh air yang

bersih yang dapat digunakan untuk minum. Dalammeningkatkan kesehatan dan

kebersihan lingkungan desa ini menjadi hal yang penting dan utama sebagai

keberhasilan program dan upaya pengelolaan lingkungan.

Didalam sebuah program pembangunan desa, baik dalam perencanaan dan

pelaksanaannya, partisipasi masyarakat harus diikutsertakan dan dilibatkan

didalamnya, demi kebutuhan bersama. Segi positif dalam perencanaan partisipasi

masyarakat dapat mendorong munculnya keterlibatan emosional terhadap

program-program yang telah direncanakan, sedangkan segi positif dari partisipasi
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dalam pelaksanaan yaitu: bagian terbesar dari suatu program telah selesai

dikerjakan.7

Kebutuhan air bagi kepentingan manusia semakin meningkat seiring

dengan pertambahan jumlah penduduk sehingga perlu dilakukan penelaah secara

seksama terhadap masalah pemanfaatan air agar pengaturan air lebih efektif dan

efisien. Karena itu pengelolaan air yang mengarah kepada optimasi pemakaian air.

Sistem penyedian air bersih adalah tugas dan tanggung jawab pemerintah

dan tidak telepas dari partisipasi masyarakat, penyediaan air beersih merupakan

pembangunan untuk memenuhi kebutuhan keluarga dalam sebuah rumah tangga.

Desa Pasir Utama adalah bagian dari Kabupaten Rokan Hulu dan terletak

di Kecamatan Rambah Hilir sebelah utara, masyarakat Desa Pasir Utama

mayoritas pekerja masyarakatnya adalah petani sawit, dimana lingkungannya dan

lahan tanahnya sudah sangat banyak ditanamsawit oleh masyarakat setempat dan

sumber mata air sangat susah untuk didapat.LaluDesa pasir Utama sering

terjadinya kemarau atau kekeringan ditambah lagi susah mata air. Dan rata-rata

sumber air mata airnya kecil dan sedikit,jika tidak ada turun hujan dua minggu

bisa di pastikan masyarakat susah mencari air untuk kebutuhan sehari-hari

mereka.

Badan Pengelola Air Bersih (BPAB) yang di bangun pada tahun 2012 oleh

pemerintah daerah Rokan Hulu dan ditanganin oleh dinas Pekerja Umum (PU)

dan cipta karya disediakan untuk dua desa di Kecamatan Rambah Hilir yaitu:

7Suderman M. PemberdayaanPengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas,
(Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2001). hal 207
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Desa Rambah dan Desa Pasir Utama dua desa ini berdekatan, dan jarak antara dua

desa ini adalah lima kilo meter. Untuk penggalian pipa induknya pemerintah

yang menggalinya. Namun untuk penggalian pipa ke jalan-jalan kecil  masyarakat

sendiri yang menggalinya, dan menyambungkan ke pipa induk itu tugas pengurus

BPAB.

Fenomena dan realita yang terjadi di Desa Pasir Utama Kecamatan

Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu kurang akan sumber mata air dikarenakan

sudah terlalu banyak lahan tanahnya ditanam kelapa sawit. Pada tahun 2012

pemerintah membuat program pembangunan penyedian dan penyaluran air bersih

guna membantu masyarakat dalam menggunakan air untuk memenuhi kebutuhan

masyarakat. Namun dengan adanya program peyediaan air bersih ini partisipasi

masyarakat Desa Pasir Utama kurang berpartisipasi, dikarenakan beberapa hal

yaitu: kesibukan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan mereka, mahalnya biaya

penyaluran, oleh karenanya masyarakat kurang berpartisipasi.

Berdasarkan fenomena diatas penulis tertarik untuk meneliti yang berjudul

“PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROGRAM PEMBANGUNAN

PENYEDIAAN AIR BERSIH DI DESA PASIR UTAMA KECAMATAN

RAMBAH HILIR KABUPATEN ROKAN HULU”

B. Penegasan Istilah

Dalam penulisan ini ada beberapa istilah yang perlu di jelaskan, agar tidak

terjadi kesalahan pahahaman dalam memakai istilah dalam penelitian ini dan
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juga agar lebih dalam memahami, maka penulis memberikan pengertian

sebagai berikut:

1. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat berarti  masyarakat ikut serta yaitu

mengikuti dan menyertai pemerintah karena kenyataanya pemerintah

yang sampai dewasa ini merupakan perancang penyelenggaraan dan

pembayaran utama dari pembangunan, masyarkat diharapkan ikut

serta, bahwa anggapan hasil pembangunan yang dirancang,

diselenggarakan dan dibiayai terutama oleh pemerintah itu di

maksudkan untuk sebener-benar kesejahteraan masyarakat itu sendiri

untuk ranyat banyak8

Partisipasi adalah bantuan atau sumbangan secara suka rela

baik secara materi maupun tenaga, ikut serta dalam permasalahan dan

berperan untuk melaksanakan,membangun demi kebutuhan dan

manfaat bersama. Pemberian peranan yang lebih besar kepada

masyarakat untuk terlibat dalam suatu proses pembangunan dapat

memberikan dampak positif bagi proses pembangunan yang

bekelanjutan.9

Partisipasi masyarakat yang dimaksud dalam penelitian ini

adalahbagaimana tingkat partisipasi masyarakat Desa Pasir Utama

dalam pembangunan penyedian air bersih.

8Ibid
9 Soetomo. Pembangunan Masyarakat, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012). hal 354
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2. Program Pembangunan Penyediaan air bersih

Program pembangunan penyediaan air bersih atau Badan

Pengelolah Air Bersih adalah program yang di bangun oleh

pemerintah. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, berupa

penyedian air bersih yang akan di gunakan oleh masyarakat dalam

sehari-hari.Air bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan

sehari-hari dan akan menjadi air minum setelah dimasak terlebih

dahulu. Sebagai batasannya, air bersih adalah air yang memenuhi

persyaratan bagi sistem penyediaan air minum. Adapun persyaratan

yang dimaksud adalah persyaratan dari segi kualitas air yang meliputi

kualitas fisik, kimia, biologi dan radiologis, sehingga apabila

dikonsumsi tidak menimbulkan efek samping (Peraturan Menteri

Kesehatan Republik Indonesia No.907/MENKES/SK/VII/2002

tentang syarat-syarat dan pengawasan kualitas air).10

C. Rumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi masalah dari penelitian ini sebagai berikut:

a. Bagaiman tingkat partisipasi masyarakat meliputi perencanaan,

pelaksanaan, pemeliharaan ,pemanfaatan dan dalam program

pembangunan air bersih di Desa Pasir Utama.

10www.airbersih.org diakses pada 2015 20:00 September
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b. Faktor yang menjadi penghambat partisipasi masyarakat dalam

pembangunan air bersih.

2. Batasan Masalah

Untuk memfokuskan penelitian ini, dan didasarkan atas keterbatasan

penulis baik tenaga, waktu, maupun biaya, maka penulis merasa perlu

membatasi masalah yang akan diteliti yaitu: Tingkat partisipasi Masyarakat

dalam Program Penyedian Air Bersih di Desa Pasir Utama  Kecamatan

Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu.

3. Rumusan Masalah

Bagaiman tingkat partisipasi masyarakat meliputi perencanaan,

pelaksanaan, pemeliharaan ,pemanfaatan dan dalam program pembangunan air

bersih di Desa Pasir Utama.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitain

a. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahuibagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam

pembangunan penyedian air bersih di Desa Pasir Utama Kecamatan

Rambah Hilir.

b. Kegunaan Penelitain

1. Untuk mengetahui dan menggambarkan bagaimana pembangunan

penyedian air bersih di desa Pasir Utama Kecamatan Rambah Hilir

Kabupaten Rokan Hulu.
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2. Sebagai bahan informasi dan masukan bagi pengurus Badan Pengelolah

Air Bersih, (BPAB) Kecamatan Rambah Hilir.

3. Bagi penulis, penelitian ini menjadi salah satu syarat untuk

mendapatkan gelar sarjana pada jurusan Pengembangan Masyarakat

Islam pada Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri

Sultan Syarif  Kasim Riau.

E. Sistematika Penulisan

Adapun dalam  sistematika penulisan ini, maka dibagi kedalam beberapa

Bab, dan setiap Bab terdiri dari sub-sub bab yang keseluruhannya merupakan

satu kesatuan yang utuh dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I :PENDAHULUAN

Yang terdiri dari : latar belakang, penegasan istilah, rumusan

masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika

penulisan.

BAB II : KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR

Terdiri atas kajian teoritis, kajian terdahulu dan kerangka pikir.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan

waktu penelitian, sumber data, populasi dan sampel penelitian,

teknikpengumpulan data, validitas data, serta teknik analisis data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM

Menggambarkan subyek penelitian sebagai tempat dimana

penulis mengadakan penelitian.
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BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Menguraikan hasil penelitan dan membahas hasil dengan

menganalisi data yang di peroleh penulis dari lapangan.

BAB VI : PENUTUP


