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BAB II

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR

A. KAJIAN TEORI

1. Partisipasi

Partisipasi adalah keikutsertaan atau peran dalam menanggulangi

suatu masalah yang menjadi tanggung jawab karena menyangkutkeberhasilan

dan kebutuhan orang banyak. Di dalam partisipasi, nilai-nilai kemanusian

tetap dijunjung tinggi. Artinya,berpartisipasi tidak hanya berarti

menyumbangkan tenaga tanpa dibayar, tetapi partisipasi harus  diartikan yang

lebih luas yaitu” ikut serta “. Hal ini sebanarnya adalah untuk menghindarkan

masyarakat dari status sebagai sasaran pembangunan atau sebagai objek

pembangunan, tetapi menempatkan rakyat sebagai subjek atau pelaku

pembangunan.

Partisipasi merupakan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam

pengambilan keputusan barsama dengan pemerintah.1 Oleh karena itu dalam

sebuah program pembangunan pemerintah menekankan secara aktif pada

masyarakat untuk ikut serta dalam program tersebut, dan partisipasi

merupakan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri, kehidupan dan

lingkungan mereka.2

Partisipasi masyarakat merupakan bagian yang tak terpisahkan dari

pembangunan itu sendiri, sehingga nantinya seluruh lapisan masyarakat akan

1Aziz Muslim. Metodologi Pengembangan Masyarakat,(Yogyakarta: Teras Kompleks
POLRI Gowok Blok D 2 NO.186, 2009). hal. 47
2ibid
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memperoleh hak dan kekuatan yang sama untuk menuntut atau mendapatkan

bagian yang adil dari manfaat pembangunan.3

Partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan desa merupakan

salah satu pengertian partisipasi sesungguhnya, lebih-lebih pengukurannya

belum dicapai kata sepakat. Salama ini pengukurannya akan proyek-proyek

tertentu yang dibangun dengan partisipasi masyarakat hanya dilihat atau

menyangkut ukuran fisik saja. Padahal dalam masyarakat desa, konsep

partisipasi masyarakat lebih dimengerti sebagai konsep sosial politik.

Sehingga keadaan ideal keikutsertaan masyarakat adalah didalam tahap

perencanaan. Karena menyangkut masa depan masyarakat itu sendiri,

sehingga mangkin besar kemampuan masyarakat desa untuk menentukan

nasib mereka sendiri, akan semangkin besar pula partisipasi masyarakat

dalam pembangunan.4

Menurut Nelson (Bryant dan White, 1982, 206) yang dikutip oleh Dr.

Taliziduhu Ndraha menyebutkan ada dua macam partisipasi: partisipasi antar

sesama warga atau anggota suatu perkumpulan yang dinamakan partisipasi

herizontal. Dan partisipasi yang dilakukan oleh bawahan dan atasan atau

masyarakat dengan pemerintah, ini dinamakan partisipasi vertikal.

Keterlibatan dalam proses administrasi (Bryant dan White, 1982, 206).

Keterlibatan kelompok atau masyarakat sebagai suatu kesatuan, dapat disebut

partisipasi kolektif, sedangkan keterlibatan individual dalam kegiatan

3 Wahyudi Kumorotomo. Etika Adminitrasi negara,Edisi 1,(Jakarta: Raja Grafindo,
2001). Hal. 119

4 Josef Riwu kaho. Prospek Otonomi Daerah di negara Republik Indonesia, (Jakarta:
Raja Grafindo Persada, 2002). hal. 13
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kelompok dapat disebut partisipasi individual ( Davis dalam Huneryager dan

Heckman, 1967, 617 ).5

Bentuk- bentuk partisipasi.

1. Partisipasi dalam/melalui kontak dengan pihak lain (contact

change) sebagai salah satu titik awal perubahan sosial (Rogers,

1969, 5: Staudt, 1979, 21)

2. Partisipasi dalam memperhatikan/menyerap dan memberikan

tanggapan terhadap informasi, baik dalam arti menerima (mentaati,

memenuhi, melaksanakan), mengingatkan, menerima dengan

syarat, maupun dalam arti menolaknya, (Evelyn Wood, dalam

Kuruksherta, Oktober 1962,  37 ).

3. Partisipasi dalam perencanaan pembangunan, termaksuk dalam

pengambilan keputusan ‘

4. Partisipasi dalam pelaksanaan operasional pembangunan.

5. Partisipasi dalam menerima, memelihara dan mengembangkan

hasil pembangunan.

6. Partisipasi dalam menilai pembangunan .6

Menurut Moeljarto ada beberapa pentingnya partisipasi. Pertama,

masyarakat adalah fukus utama dan tujuan akhir dari pembangunan, karena

itu partisipasi merupakan akibat logis dari dalil tersebut. Memandang

masyarakat menjadi subjek dalam pembangunan menjadi sangat penting

dalam rangka memanusiakan masyarakat. Kedua, partisipasi menimbulkan

5 Taliziduhu. Pembangunan Masyarakat ,(Jakarta: Rineka Cipta., 1990) hal. 102
6 ibid
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rasa harga diri dan meningkatkan harkat martabat. Ketiga, partisipasi

menciptakan suatu lingkaran umpan baik arus informasi tentang sikap,

aspirasi, kebutuhan dan kondisi daerah yang tanpa keberadaanya akan tidak

terungkap. Keempat, partisipasi memperluas zona (kawasan) penerimaan

proyek pembangunan. Masyarakat akan lebih mempercayai program-program

pembangunan jika mereka merasa dilibatkan dalam semua kegiatanbaik

proses perbaikan, perencanaan, pelaksanaan dan menikmati hasilnys. Kelima,

partisipasi menyediakan lingkungan yang konduktif bagi aktualisasi potensi

manusia maupun pertumbuhan manusia. Keenam, partisipasi dipandang

sebagai pencerminan hak-hak demokratis individu untuk dilibatkan dalam

pembangunan mereka sendiri. Ketujuh, partisipasi merupakan cara yang

efektif membangun kemampuan masyarakat untuk pengelolahan program

pembangunan guna memenuhi khas daerah.7

2. Masyarakat

Masyarakat adalah kelompok manusia yang saling berinteraksi yang

memiliki prasarana untuk kegiatan tersebut dan adanya saling keterkaitan

untuk mencaoai tujuan bersama.8

Masyarakat adalah sekelompok orang yang menempati suatu wilayah

secara langsung atau tidak langsung saling berhubungan untuk memenuhi

kebutuhannya yang terkait oleh sistem sosial melalui peranan solidaritas

7 Aziz Muslim. Metodologi Pengembangan Masyarakat,(Yogyakarta: Teras Kompleks
POLRI Gowok Blok D 2 NO.186, 2009). hal. 50-51

8 Josef Riwu kaho. ILMU Sosial Dasa suatu Pengantar Sosiologi Pembangunan,
(Surabaya: Raja Usaha Nasional, 1986). hal. 80
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dengan dilatar belakangi oleh adanya persamaan sejarah, politik dan

kebudayaan.9

Masyarakat merupakan suatu pergaulan hidup, oleh karena manusia

itu hidup bersama, masyarakat merupakan suatu sistem yang terbentuk karena

hubungan dari anggotanya. Dengan lain perkataan masyarakat adalah suatu

sistem yang terwujud dari kehidupan manusia yang lazim disebut dengan

sistem kemasyarakatan.10

Menurut Soejono Soekanto dalam buku Abdul Syani, menyatakan

bahwa suatu pergaulan hidup atau suatu bentuk kehidupan bersama manusia,

maka manusia itu mempunyai ciri-ciri pokok yaitu:

a. Menusia yang hidup bersama

b. Bercampur waktu yang cukup lama

c. Mereka merupakan suatu kesatuan

d. Mereka merupakan suatu sistem hidup bersama

Berdasarkan ciri-ciri di atas, maka masyarakat bukan hanya sekedar

skumpul manusia belaka, akan tetapi diantaranya mereka yang berkumpul

itu harus ditandai dengan adanya hubungan atau pertalian satu sama lain.

Paling tidak setiap individu sebagai anggota (masyarakat) mempunyai akan

kesadaran akan keberadaan individu yang lain.

Sebagaimana diketahui bahwa masyarakat merupakan kesatuan hidup

kerja sama yang cukup lama, sehingga mereka dapat mengatur diri mereka

9 Lukman Hakim Dkk. Sosiologi, (Bandung: Grafindo Media Pratama, 1999), hal. 10
10 Soerjono Suekanto. Struktur dan Proses Sosial,(Jakarta: Rajawali Pers, 1990) hal. 11
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dan menganggap diri mereka sebagai kesatuan sisial yang hidup barsama

yang menghasilkan kebudayaan.11

Apabila kita perhatikan lebih jauh maka istilah masyarakat tersebut

selalu berhubungan dengan kehidupan manusia, didalam kehidupan sehari-

hari sangat banyak hal yang berkaitan masyarakat tersebutmisalnya

masyarakat desa yaitu yang penduduknya mempunyai mata pencarian utama

disektor bercocok tanam dan pertanian, sistem budaya dan sosialnya

mendukung mata pencarian itu.12

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 rakyat banyak13

Masyarakat Islami adalah masyarakat terbuka yang menjungjung tinggi

nilai-nilai kemanusiaan dan kehidupan secara universal, tanpa memandang

asal usul suku bangsa dan perbedaan agama, Karakteristik masyarakat yang

Islami adalah masyarakat yang memiliki sifat-sifat positif dan menjunjung

tinggi nilai-nilai kebajikan yang diajarkan oleh Islam. Setiap anggota

11 Burhan Bungin. Sosiologi Komunikasi, Teori Paradikma dan Diskursus Teknologi
Komunikasi Di Masyarakat,(Jakarta: Kencana Pranada Media Grup, 2006) Hal. 29

12 Surtono. Perpustakaan dan Masyarakan, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003).
Hal. 16

13Ibid
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masyarakat bahu-mambahu untuk memainkan peranan turut membangun

masyarakat bersama-sama dengan harmonis yang mencerminkan kerukunan

umat beragama.14

3. Program Pembangunan Penyedian Air Bersih

Program merupakan upaya melakukan suatu proses dalam

pembangunan untuk kepentingan bersama. Sebuah program pembangunan

masyarakat tidak lain merupakan integrasi dari berbagai aktivitas (subsistem)

yang dimulai dari proses perencanaan program, pelaksanaan program,

evaluasi dan tindak tanduk program.15

Pembangunan adalah Proses perubahan menuju pada suatu

kondisiyang lebih baik.16Pembangunan daerah disadari merupakan tanggung

jawab bersama antaraPemerintah Daerah dengan Masyarakat, sedangkan

pemerintah Pusat dan Propinsi berperan sebagai pendukung dan pembina.

Sebagai konsekuensinya, partisipasi masyarakat merupakan bagian yang

penting dari suatu program pembangunan.

Dalam program ada yang namanya perencanaan. Didalam teori-teori

manajemen perencanaan diartikan sebagai: suatu  proses pemilihan dan

menghubung-hubungkan fakta serta menggunakannya untuk menyusun

asumsi-asumsi yang digunakan bakal terjadi di masa mendatang. Dengan

demikian dapat disimpulkan bahwa perencanaan adalah suatu proses

pengambilan keputusan yang berdasarkan fakta, mengenai kegiatan-kegiatan

14Www. Masyarakat Islam.di akses pada 07 2013 19:00 oktober

15 Yefni Dkk. Pengembangan Masyarakat Islam, (Yogyakarta: Padiva Buku, 2014). hal 147
16 Soetomo. Pembangunan Masyarakat, (Yogyakarta: pustaka Pelajar, 2012). hal 328
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yang harus dilaksanakan demi tercapainya tujuan yang diharapkan atau yang

dikehendaki.17

Menurut Martinez ada beberapa defenisi perencanaan program yaitu:

1. Perencanaan program merupakan upaya perumusan,

pengembangan dan pelaksanaan program-program.

2. Perencanaan program merupakan proses yang berkelanjutan, yang

melibatkan semua warga masyarakat.

3. Merupakan pernyataan tertulis tentang kegiatan-kegiatan yang akan

dikembangkan secara bersama-sama masyarakat.

4. Merupakan proses berkelanjutan, melalui mana warga masyarakat

merumuskan kegiatan-kegiatan yang berupaka serangkaian

aktivitas yang diarahkan untuk tercapainya tujuan-tujuan tertentu

yang diinginkan masyarakat setempat.

5. Perencanaan program merupakan suatu proses berkelanjutan, yang

melibatkan seluruh warga masyarakat secara bersama-sama

mempertimbangkan upaya-upaya pembangunan masyarakat dengan

menggunakan segala sumberdaya yang dapat dimanfaatkan.18

Untuk mengetahui seberapa jauh perencanaan program yang

dirumuskan dengan baik, berikut ini disampaikan beberapa acuan tentang

pengukurannya, yang mencakup:

a. Analisis fakta dan keadaan.

17Yefni Dkk. Pengembangan Masyarakat Islam, (Yogyakarta: Padiva Buku, 2014). hal 78
18ibid
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b. Pemilihan masalah berlandaskan pada kebutuhan.

c. Jelas dan menjamin kebutuha.

d. Merumuskan tujuan dan pemecahan masalah yang menjanjikan

kepuasan.

e. Menjaga keseimbangan.

f. Pekerjaan yang jelas.

g. Perumusan masalah, pemecahan masalah dan tindak lanjut.

h. Merupakan proses belajar dan mengajar.

i. Merupakan prose koordinasi.

j. Memberikan kesempatan evaluasi proses dan hasilnya.19

Program pembangunan pada kajian ini, diarahkan pada program

pembangunan penyedian air bersih atau Badan Pengelola Air Bersih di

masyarakat. Untuk kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat,

Pemberdayaan berarti menyediakan sumberdaya kesempatan pengetahuan

dan keterampilan dalam rangka meningkatkan kemampuan warga miskin

untuk menentukan masa depannya sendiri dan berpartisipasi dalam kehidupan

bermasyarakat20.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor

16 Tahun 2005 Tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum,

didapat beberapa pengertian mengenai :

19Yefni Dkk. Pengembangan Masyarakat Islam, (Yogyakarta: Padiva Buku, 2014). hal
81-87

20Rosmita Dkk. Dasar-dasar Pengembangan Masyarakat Islam, (Pekanbaru: Unri Press,
2010). hal 49
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Air baku untuk air minum rumah tangga, yang selanjutnya disebut air

baku adalah air yang dapat berasal dari sumber air permukaan, cekungan air

tanah dan/atau air hujan yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku

untuk air minum.

Air minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses

pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan

dan dapat langsung diminum.

Air limbah adalah air buangan yang berasal dari rumah tangga

termasuk tinja manusia dari lingkungan permukiman. Penyediaan air minum

adalah kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan

masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif.

Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disebut SPAM

merupakan satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non fisik dari prasarana

dan sarana air minum. Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang bertujuan

membangun, memperluas dan/atau meningkatkan sistemfisik (teknik) dan

non fisik (kelembagaan, manajemen,keuangan, peran masyarakat, dan

hukum) dalam kesatuan yang utuh untuk melaksanakan penyediaan air

minum kepada masyarakat menuju keadaan yang lebih baik.

Penyelenggaraan pengembangan SPAM adalah kegiatan

merencanakan, melaksanakan konstruksi, mengelola, memelihara,

merehabilitasi, memantau, dan/atau mengevaluasi sistem fisik (teknik) dan

non fisik penyediaan air minum.
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Penyelenggara pengembangan SPAM yang selanjutnya disebut

Penyelenggara adalah badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah,

koperasi, badan usaha swasta, atau kelompok masyarakat yang melakukan

penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum.21

B. Kajian Terdahulu

Berdasarkan peneliti yang penulis lakukan maka ada beberapa kajian

terdahulu yang telah diteliti oleh beberapa orang yaitu:

Penelitian yang dilakukan oleh Beata Ratnawati dari Universitas

Diponegora Semarang adalah Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam

Pengelolaan Lingkungan Melalui Program Penyediaan Air Minum Dan

Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) Kabupaten Batang, Studi Kasus

Desa Sodong Kec. Wonotunggal, dan Desa Mojotengah Kec. Reban. Dan

masalah yang ditekankan disini adalah perbandingan partisipasi antara dua

desa, yaitu Desa Sodong dan Desa Mojotengah dan bagaimana partisipasi

masyarakat dalam pengelolaan lingkungan melalui Program Penyediaan Air

Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat di Kabupaten Batang,

Penelitian yang dilakukan oleh Emli Sumiyarsono dari Universitas

Diponegoro pembinaan masyarakat dalam PAMSIMAS berbasis masyarakat,

dimana penellitian ini berfokum pembinaan masyarakat dalam PAMSIMAS.

21www.pamsimas.org di akses pada03 2015 16:00 January
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Dari kedua penelitian diatas penelitian Beata Ratnawati lebih fokus dalam

bagaimana partisipasi masyarakat terhadap pengelola lingkungan melalui

PAMSIMAS dan yang mengelolah program adalah masyarakat semuanya

sedangkan penulis lebih fokus pada bagaimana keikutsertaan masyarakat dalam

program penyedian air bersih baik partisipasi dalam pelaksanaan perencanaan

dan pemanfaatan, dan penelitian Emli Sumiyarsono lebih fokus pada

pengetahuan masyarakattentang pengelolaan sanitasi berbasis

masyarakat.Sejauh mana masyarakat mengetahui bagaimana pengelolaan

sanitasi yang benar.sedangkan peneliti lebih fokus pada sejauh mana

keikutsertaan masyarakat dalam berpartisipasi melalui program penyediaan air

bersih.

C. KERANGKA PIKIR

Kerangka pikir digunakan untuk memberikan batasan terhadap kajian

teori, yang berguna untuk menghindari kesalahan penafsiran terhadap

penelitian ini, dan menjabarkan dalam bentuk nyata, karena kajian teori masih

bersifat abstrak, dan sepenuhnya belum juga dapat diukur dilapangan.

Maka untuk memudahkan melaksanakan penelitian di lapangan maka

konseppartisipasi masyarakat dalam program pembangunan penyediaan air

bersih dioperasionalkan sehingga menjadi indikator yang bisa diamati dan diuji

kebenarannya secara empiris seperti di bawah ini:

1. Masyarakat ikut dalam perencanaan pembangunan penyediaan air bersih

di Desa Pasir Utama Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu.
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a. Masyarakat mengetahui  tentang adanya pembangunan penyediaan air

bersih di Desa Pasir Utama Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan.

b. Masyarakat menghadiri rapat pembangunan penyediaan air bersih di Desa

Pasir Utama Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu.

c. Masyarakat yang berperan aktif dalam rapat pembangunan penyedian air

bersih di Desa Pasir Utama Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan

Hulu.

2. Masyarakat mengikuti pelaksanaan pembangunan air bersih di Desa

Pasir Utama Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu.

a. Masyarakat yang mengikuti pelaksanaan pembangunan penyediaan air

bersih di Desa Pasir Utama Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan

Hulu.

b. Masyarakat yang mengikuti gotong royong pembangunan penyediaan air

bersih di Desa Pasir Utama Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan

Hulu.

c. Masyarakat yang berperan aktif dalampelaksanaan pembangunan

penyediaan air bersih di Desa Pasir Utama Kecamatan Rambah Hilir

Kabupaten Rokan Hulu.

d. Masyarakat yang memberikan bantuan materi dalam pembangunan

penyediaan air bersih di Desa Pasir Utama Kecamatan Rambah Hilir

Kabupaten Rokan Hulu.
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3. Masyarakat merasakan manfaat dari pembangunan air bersih di Desa

Pasir Utama Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu.

a. Masyarakat yang memelihara dan menjaga pembangunan penyediaan air

bersih di Desa Pasir Utama Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan

Hulu.

b. Masyarakat yang merasakan manfaat dari pembangunan penyedian air

bersih di Desa Pasir Utama Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan

Hulu.

4. Masyarakat memelihara dan menjaga bangunan air bersih di Desa Pasir

Utama Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu.

a. Masyarakat yang terpenuhi kebutuhannya dari pembangunan penyediaan air

bersih di Desa Pasir Utama Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan

Hulu.

b. Banyaknya masyarakat yang merasakan manfaat dari pembangunan

penyediaan air bersih di Desa Pasir Utama Kecamatan Rambah Hilir

Kabupaten Rokan Hulu.


