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BAB II

TELAAH PUSTAKA

A. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya

Air 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 penyelengaaraan konservasi sumber

daya air dan pendayagunaan atau pengendalian sumber daya air. Di Undang-

Undang tersebut jelas di terangkan dalam Pasal 26 Tentang Pendayaguanaan

Sumber Daya Air Yang Dilakukan Melalui Kegiatan Penatagunaan, Penyediaan,

Penggunaan, Pengembangan dan Pengusahaan Sumber Daya Air serta

pendayagunaan sumber daya air dilakukan dengan mengutamakan fungsi sosial

untuk 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 konsservasi seumber daya

air, pendayagunaan dan pengendalian daya rusak 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 kemabali, 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 IX

yaitu :

1. Pemerintah dan pemerintah daerah menyelenggarakan pemberdayaan para

pemilik kepentingan dan kelembagaan sumber daya air secara terencana

dan sistematis untuk meningkatkan kinerja pengelolaan sumber daya air.

2. Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan

pada kegiatan perencanaan, pelaksanaan kotruksi, pengawasan, operasi,

dan pemiliharaan sumber daya air dengan melibatkan peran masyarakat.

3. Kelompok masyarakat atas prakarsa sendiri dapat melaksanakan upaya

pemberdayaan untuk kepentingan masing-masing dengan berpedoman

pada tujuan pemberdayaan

4. Pemberdayaan diselenggarakan dalam bentuk pendidikan dan pelatihan,

penelitian, dan pengembangan serta pendampingan.

Istilah masyarakat merupakan kata dari society (inggris). Sedangkan istilah

socius (latin) yang berarti “kawan”. Kata "masyarakat" sendiri berakar dari kata

dalam bahasa Arab, musyarak. Lebih abstraknya, sebuah masyarakat adalah suatu

jaringan hubungan-hubungan antar entitas-entitas. Masyarakat adalah sebuah

komunitas yang interdependen (saling tergantung satu sama lain). Umumnya,

istilah masyarakat digunakan untuk mengacu sekelompok orang yang hidup

bersama dalam satu komunitas yang teratur.
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Menurut Richard T.Schaer dan Robert P.lamm (1998 : 35)

mendefenisikan masyarakat adalah sejumlah orang besar yang tinggal di wilayah

yang sama, relatif independen dari orang-orang di luar wilayah itu, dan memiliki

budaya yang relatif sama. Kemuudian Jhon J. Macionis (1997 : 35) juga

mengemukakan masyarakat adalah orang-orang yang berinteraksi dalam sebuah

wilayah tertentu dan memiliki budaya yang sama. Sedangkan di kutip dari

Wikipeddia, masyarakat merupakan individu yang memiliki kepentingan bersama

dan memiliki budaya serta lembaga yang khas. Masyarkat juga bisa dipahamai

sebagai kelompok orang yang terorganisasi karena tujuan bersama. Poin

terpenting dari masyarkat dapat dilihat dari :

a. Adanya kelompok masnusia yang hidup bersama. Dalam hal ini tidak

dipersoalkan jumlah manusia yang hidup bersama itu. Sedikitnya ada dua

orang.

b. Kehidupan bersama tersebut berlangsung dalam waktu yang cukup lama.

Ungkapan cukup lama bukanlah sebuah ungkuran angka, tetapi

menunjukkan bahwa kehidupan bersama terbebut tidak bersifat insidental

dan spontan, yaitu dilakukan dalam waktu jangak panjang.

c. Adanya kesadaran diantara anggota bahwa mereka merupakan suatu

kehidupan bersama yang membetuk solidaritas.

d. Kelompok manusia tersebut merupakan sebuah kehidupan bersama yaitu

memiliki budaya kebersamaan yang membentuk kelompok yang terikat

satu sama yang lain.

B. Konsep  Pemberdayaan

Istilah Pemberdayaan semakin populer dalam konteks pembangunaan dan

pengetasan kemiskinan di era globalisasi sekarang ini. Konsep pemberdayaan ini
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berkembang dari realitas individu atau masyarkat yang tidak berdaya atau pihak

yang lemah (powerless). Pemeberdayaan (empowerment) konsep yang berkaitan

dengan kekuasaan (power). Istilah kekuasaan identik dengan kemampuan

individu untuk membuat dirinya atau pihak lain melakukan apa yang di

inginkannya. Kemampuan tersebut untuk mengatur dirinya, mrengatur orang lain

sebagai invidu atau kelompok, terlepas dari kebutuhan, potensi, dan keinginan

orang lain.

Djhani, (2003 : 43) mendefinisikan pemberdayaan adalah suatu proses

untuk memberika daya atau kekuasaan (power) kepada pihak yang lemah

(powerlwess) dan mengurangi kekuasaan kepada pihak yang terlalu berkuasa

(powerful) sehingga menjadi keseimabangan.

Hal ini juga ungkapkan oleh Rappaport (1984 : 49) secara jelas bahwa

pemberdayaa merupakan suatu cara dengan mana rakyat, organisasi, dan

komunitas diarahkan agar mampu menguasai dan memahami serta berkuasa atas

kehidupannya. Pemberdayaan menekanankan pada aspek pendelegasian atau

pemberian kekuasaan dan memberi wewenang atau pengalihan kekuasaan pada

individu, kelompok serta masyarakat yang mampu mengatur diri dan

lingkungannya sesuai dengan keinginan, potensi dan kemampuan yang

dimilikinya. Pemberdayaan juga menekankan makna proses pendidikan dalam

menigkatkan kualitas individu, kelompok, atau masyarakat sehingga mampu

berdaya, memiliki daya saing, serta mampu hidup sendiri.

Menurut Parsons (1994 : 49) Pemberdayaan menekankan bahwa orang

memperoleh keterampilan, pengetahuan dan kekuasan yang cukup untuk

mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjdai

perhatinnya. Selanjutnya Ife (1995 : 49) Pemberdayaan adalah menyiapkan
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kepada masyarakat berupa sumber daya, kesempatan, pengetahuan dan keahlian

untuk mreningkatkan kapasitas diri masyarakat didalam menentukan masa depan

mereka, serta berpartisipasi dan mempengaruhi kehidupan dalam komunitas itu

sendiri.

Sedangkan menurut  Pranarka  dan Muljarto (1996 : 50) , Pemberdayaan

merupakan suatu upaya untuk membangun upaya eksitensi pribadi, keluarga,

masyarakat, bangsa, pemerintah, negara, dan tata nilai dalam proses kerangka

aktualisasi kemanusiaan yang adil dan beradab, yang terwujud di berbagai

kehidupan politik, hukum, pendidikan, dan lain sebagainya. Pemberdayaan

menghidupkan kembali tatanan Nilai, Budaya, dan Kearifan lokal dalam

membangun jati dirinya sebagai individu dan masyarakat. Misalnya

menghidupkan gotong royong dan tolong menolong dalam masyarakat indosnesia

terutama daerah perkotaan yang merupakan salah satu wujud pemberdayaan

masyarakat.

Secara lebih rinci Slamet (2003 : 49) menekankan bahwa hakikat

Pemberdayaan adalah bagaimana membuat masyarakat mampu membangun

dirinya dan memperbaiki kehidupannya sendiri.

Istilah mampu disini mengandung makna : berdaya, paham, termotivasi,

memiliki kesempatan, melihat dan menfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerja

sama, tahu sebagai alternatif, mampu mengambil keputusan, berani mengambil

resiko, mampu mencari dan menangkap informasi serta mampu bertindak sesuai

inisiatif. Pemberdayaan juga memiliki makna menghidupkan kembali tatanan

nilai, budaya, dan kearifan lokal dalam membangun jati dirinya sebagai individu

dan masyarakat.
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Indikator pemberdayaan menurut Soeharto (2011 : 50) paling tidak

memiliki empat hal yaitu :

1. Kegiatan yang terencana dan kolektif.

2. Memperbaiki kehidupan masyarakat.

3. Prioritas bagi kelompok lemah atau kurang beruntung, dan

4. Dilakukan melalui program penigkatan kapasitas.

Sedangkan dalam pelaksanaanya, pemberdayaan memiliki makna sebagai

dorongan atau motivasi, bimbingan, serta pendampingan dalam meningkatkan

kemampuan individu atau masyarakat untuk mampu mandiri, upaya tersebut

merupakan sebuah tahapan dari proses pemeberdayaan dalam mengubah prilaku,

mengubah kebiasaan lama menuju prilaku baru yang lebih baik, dalam

meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraannya. Pemberdayaan juga memiliki

makna kesetaraan, adil  demokratis tanpa ada tekanan atau dominasi dalam suatu

komunitas atau masyarakat.  Perbedaan karakter dan kemampuan  individu adalah

suatu keniscayaan. Namun setiap individu memiliki hak dan kewajibannya

masing-masing. Realitas kesetaraan dan perbedaan individu ini akan menjadi

prinsip dalam melakukan pemberdayaan, dengan demikian proses meningkatkan

kemampuan individu atau masyarakat untuk berdaya yang dilakukan secara

demokratis agar mampu memabangun diri dan lingkungannya dalam

meningkatkan kualitas kehidupannya sehingga mampu hidup mandiri dan

sejahtera. Fokus pemberdayaan dapat bersifat individu dan juga komunitas berarti

proses meningkatkan kemampuan diri suatu komunitas dari suatu komunitas

untuk dapat mengatur komunitasnya secara mandiri dan dilaksanankan secara

bersama-sama. Pemberdayaan juga menekankan pada proses, bukan semata-mata

hasil (output) dari proses tersebut.
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Oleh karena itu ukuran keberhasilan pemberdayaan adalah seberapa besar

partsipasi atau kebudayaan yang dilakukan oleh masyarakat, semakin banyak

masyarakat terlibat dalam proses tersebut. Keberdayaan dalam konteks masyarkat

merupakan individu berpartisipasi aktif dalam masyarakat baiik itu secara fisik,

mental dan juga manfaat yang diperoleh individu yang bersangkutan. Meskipun

pemberdayaan masyarakat bukan semata-mata konsep ekonomi, tetapi seringkali

ditujukan pada pengetasan kemiskinan, kesejahteraan masyarakat serta

penyehatan lingkangan.

Pemberdayaan perlu dilakukan secara berkesenambungan melalui tahapan-

tahapam sistematis dalam mengubah prilaku dan kebiasaan masyarakat ke arah

yang lebih baik. Melakukan pemberdayaan semua potensi yang dimiliki

masyarakat didorong dan ditingkatkan untuk berdaya dalam melawan faktor-

faktor yang menyebabkan kurangnya penyehatan lingkungan serta kesejahteraan

masyarakat.

Kegiatan pemberdayaan tersebut dilakukan berbagai kegiatan yang dapat

mendorong kemampuan dan keterampilan yang sesuai dengan potensi dan

kebutuhan masyarakat, menciptakan berbagai kesempatan kerja, menghidupkan

kembali budaya dan kearifan-kearifan lokal sebagai modal sosial, serta mengubah

cara berfikir masyarakat untuk melakukan pemberdayaan secara mandiri di

kalangan masyarakat tersebut.

Kegiatan pemberdayaan tersebut yang pada hakikatnya merupakan

pengembangan sosial dalam proses-proses terkait yang harus menjadi gerakan

masyarakat yang didukung oleh mulai dari Pemerintah, Anggota Legislatif,

Perguruan Tinggi, Dunia Usaha, LSM, Organisasi Sosial, Masyarakat dan Juga

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

atau sasaran mampu .menigkatkan kan kualitas kehidupanya untuk berdaya,

memiliki daya saing dan mandiri, dalam pelaksanaan pemberdayaan, khususnya

kepada masyarakat, agen pemberdayaan perlu memegang prinsip-prinsip

pemberdayaan. Maka dapat diidentifikasi beberapa prinsip pembedayan

masyarkat yaitu :

a. Pemberdayaan dilakukan dengan cara yang demokratis dan menghindari

unsur paksaan. Setiap individu memiliki hak yang sama untuk berdaya.

Setiap individu juga memiliki kebutuhan, masalah, bakat, minat, dan

potensi yang berbeda. Unsur-unsur pemaksaan melalui berbagai cara perlu

dihindari karena bukan menunjukkan ciri pemberdayaan.

b. Kegiatan pemebrdayaan di dasarkan pada kebutuhan, masalah, dan potensi

sasaran, hakikatnya setiap manusia memiliki kebutuhan dan potensi

dirinya. Proses pemberdyaan di mulai dengan menumbuhkan kesadaran

kepada sasaran akan potensi dan kebutuhannya yang dapat di kembangkan

dan diberdayakan untuk mandiri.

c. Sasaran pemberdayaan adalah sebagai subjek atau pealaku dalam kegiatan

pemberdayaan, oleh karena itu sasaran menjadi dasar pertimbangan dalam

menentukan tujuan, pendekatan, dan bentuk aktivitas pemberdayaan.

d. Pemberdayaan berarti menumbuhkan kembali nilai, budaya, dan kearifan

lokal yang memiliki nilai luhur dalam masyarkat. Budaya dan  kearifan

lokal seperti gotong royong, kerja sama,hormat kepada yang lebih tua, dan

kearifan lokalnya sebagai jati masyarakat perlu ditumbuh kembangkan

melalui berbagai bentuk pemberdayaan sebagai modal sosial dalam

pembangunan.
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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.

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. Pemebrdayaan perlu dilakukan terhadap kaum perempuan terutama remaja

dan ibu-ibu muda sebagai potensi besar dalam mendongkrak kualitas

kehiidupan keluarga dan pengetasn kemiskinan serta penyehatan

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.
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l. Sasaran pemebrdayaan perlu dikembangkankan sebagai bekal manuju

kemandirian. Mulai dari berinovasi, berani mengambil resiko terhadap

perubahan, mencari dan memanfaatkan peluang, serta mengembangkan

networking atau sebagai kemampuan yang di perlukan dalam era

globalisasi.

m. Agen pemberdayaan atau petugas yang melaksanakan pemberdayaan

perlu memiliki kemampuan (kompetisi) yang cukup dinamis, fleksibel

dalam bertindak, serta dapat mengikuti perkembangan zaman dan tuntutan

masyarakat. Agen pamberdayaan ini lebih berperan sebagai fasilitator.

n. Pemberdayaan perlu melibatkan berbagai pihak yang ada dan terkait dalam

masyarakat, mulai dari unsur pemerintah, tokoh, guru, kader, ulama, LSM,

relawan, dan anggota masyarkat lainya. Semua pihak tersebut dilibatkan

sesuai peran, potensi, dan kemapuan.

Dalam melaksanakan pemberdayaan masyarkat perlu dilakukan berbagai

pendekatan  menurut Soeharto (2005 : 87) , Penerapan Pendekatan Pemberdayaan

dapat dilakukan melalui lima P yaitu Pemungkinan, Penguatan, Perlindungan,

Penyokongan, dan Pemeliharaan.

a. Pemungkinan yaitu menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan

potensi 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).

Dr. yusuf Al-qardhawi (1999 : 287) menjelaskan tiga pokok dalam

melakukan pemberdayaan dan perubahan yaitu :

1. Megadakan pemberdayaan dan perubahan internal

Kalangan pembaharu islam menaruh perhatian yang sangat besar

terhadap kaidah atau sunnah Alquran dalam melaksanakan perubahan dan

pemberdayaan seperti yang dilakukan oleh  Syaikh Rasyid Ridha, Syaikh
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Abdul Hamid dan Syaikh Hasan Al-Bana dan tokoh lain dari pembeharu

di dunia Arab. Salah satunya terdapat dalam surat Ar-Rad : 11 yaitu :

















Artinya : “Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu
mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka
menjaganya atas perintah Allah Sesungguhnya Allah tidak
merobah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merobah
keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. dan apabila Allah
menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, Maka tak ada
yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi
mereka selain Dia” ( Ar – Rad : 11).

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
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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.

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”.
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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

perubahab 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

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

Dr. yusuf Al-qardhawi (1999 : 292) mentikberatkan kaidah dalam

melakukan perubahan dan mengaplikasikan aturan islam serta membangun

masyarakat Muslim seperti yang diinginkan.

C. Pengertian pokja AMPL dan PAMSIMAS

1. Pokja AMPL

Menurut website resmi dari cipta karya menyatakan Pembangunan

air minum dan penyehatan lingkungan disadari tidak hanya terkait pada

satu aspek saja tetapi membutuhkan integrasi dari beberapa aspek, yakni



25

teknis air minum dan sanitasi, kelembagaan, pembiayaan, sosial, dan

lingkungan hidup. Berdasarkan pemahaman itulah maka dibentuk

Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (Pokja AMPL)

di tingkat nasional.

Sampai saat ini terdapat sembilan kementerian/ lembaga yang

tergabung dalam Pokja AMPL. Kesembilan kementerian/ lembaga tersebut

adalah Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, Kementerian

Pekerjaan Umum, Kementerian Perumahan Rakyat, Kementerian

Keuangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Lingkungan Hidup,

dan Badan Pusat Statistik. Keberjalanan Pokja AMPL ini dikoordinasikan

oleh Bappenas.

Pada awal pembentukannya di tahun 1997, Pokja AMPL

merupakan lembaga koordinasi yang dibentuk untuk mendampingi proyek

WASPOLA (Water and Environmental Sanitation Policy and Action

Planning). Proyek kerjasama antara pemerintah RI dan Bank Dunia ini

bertujuan untuk memfasilitasi penyusunan dan operasionalisasi kebijakan

dalam bidang air minum dan penyehatan lingkungan di Indonesia. Dalam

keberjalanannya, melihat bahwa pembangunan AMPL yang melibatkan

berbagai sektor dan pihak, peran Pokja AMPL sebagai wadah koordinasi

dan sinergi pembangunan AMPL menjadi semakin luas. Pokja AMPL

Nasional tidak hanya menjadi sekedar sebagai lembaga koordinasi dalam

pendampingan proyek namun juga sebagai sarana advokasi dan sosialisasi

pembangunan AMPL di Indonesia. Instansi yang didukung dan menjalin
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kerjasama pada akhirnya tidak terbatas pada kalangan pemerintah saja,

namun juga meliputi Program/Proyek AMPL lainnya (SANIMAS, ProAir,

PAMSIMAS, CWSHP, WSLIC, STBM, PPSP, dll), LSM/NGO (PLAN,

UNICEF, SIMAVI, BORDA), lembaga donor, lembaga akademis, dan

sebagainya.

Salah satu pencapaian penting dari keberadaan Kelompok Kerja

Air Minum dan Penyehatan Lingkungan adalah tersusunnya Kebijakan

Nasional Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat

(AMPL BM) dan konsep Kebijakan Nasional Air Minum dan Penyehatan

Lingkungan Berbasis Lembaga. Kebijakan Nasional AMPL BM terdiri

dari 11 prinsip Pembangunan AMPL BM yang dalam lima tahun terakhir

telah dioperasionalisasikan dan diterapkan melalui berbagai program/

proyek AMPL yang ada di Indonesia.

2. Pengertian 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 :
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1) Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Kelembagaan Lokal;

2) Peningkatan Kesehatan dan Perilaku Higienis dan Pelayanan Sanitasi;

3) Penyediaan Sarana Air Minum dan Sanitasi Umum;

4) Insentif untuk Desa / Kelurahan dan Kabupaten / Kota; dan

5) 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;

4. Meningkatkan efektifitas dan kesinambungan jangka panjang

pembangunan sarana dan prasarana air minum dan sanitasi berbasis

masyarakat;

Sedangkan pemebrdayaan masyarkat dalam Tugas dan Fungsi

MITRA 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.



28

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.

Teknis pelaksanaan program PAMSIMAS ini terdiri dari tiga

bagian, 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 proyek di tingkat desa/
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kelurahan Pernyataan minat masyarakat Penetapan desa/ kelurahan

sebagai 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

masyaraklat, 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 iplementasi program PAMSIMAS.

Didapatkan melalui sumber dana kredit IDA (International Development

Association) No. Cr. 4204-IND, Rupiah Murni Pendamping dari APBN, APBD

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

D. Landasan Yuridis Pemberdayaan Program PAMSIMAS

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 serta
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dukungan dari organisasi dunia yang terkait tentang pemberdayaan masyarkat dan

penyehatan lingkungan pedesaan. Untuk mewujudkan program tersebut

diperlukan landasan dari undang-undang maupun peraturan dari pemerintah.

Kebijakan tersebut antara lain :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 Tentang

Sumber Daya Air

2. UU No 25 Tahun 2004 Tentang Sistim Perencanaan Pembangunan

Nasional

3. PP 72, 73 Tahun 2005 tentang Desa/Kelurahan.

4. Surat Edaran Bersama MENEG Perenc. Pemb. Nas./Kepala Bappenas Dan

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

2006  Perihal Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2006.

5. Surat Mendagri No. 414.2/2435/Sj Tanggal 21 September 2005 Perihal

Pedoman Umum Pengelolaan Pembangunan Partisipatif

6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional.

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

8. Rencanan Pemabangunan Jangka Menengah Daerah atau Rencana

Strategis Propinsi dan Rencana Strategis Kabupaten/ Kota.

E. Faktor Penghambat atau kendala

Kendala dalam penanggulangan pelaksanaan program PAMSIMAS

yang dihadapi selama pelaksanaan program PAMSIMAS, yaitu:

Pada aspek perencanaan dan penjadwalan kegiatan kadang sulit dapat diikuti oleh

semua pihak yang terlibat. Pada aspek pelaksanaan, kebiasaan atau perilaku

masyarakat dan petugas yang kurang disiplin mengikuti petunjuk pelaksanaan
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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.

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 ( 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.Todaro (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.
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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.

F. Konsep Operasional dan Teknik pengukuran

1. Konsep Operasional

Sejalan dengan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya

dengan mengutip beberapa teori maka untuk mempermudah analisa serta

agar terdapat satu pengertian agar tidak menimbulkan penafsiran yang

berbeda dan istilah yang digunakan dalam analisis sebelumnya, maka

konsep tersebut akan di operasionalkan.

Adapun konsep operasional yang penulis kemukakan berpedoman

pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 Tentang

Sumber Daya Air pada Bab IX pemberdayaan dan pengawasan pasal 70

dan pasal 71.  Untuk melihat indikator yang dugunakan dalam penelitian

ini dapat dilihat daru tabel berikut ini :
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Tabel 2.1 : Varibel Penelitian

Varibel Indikator Item indikator
Pemberdayaan
Masyarkat

Penyelenggaraan
Program

7. Mengetahui Penyelenggaraan
8. Memahami Penyelenggraan
9. Mengerti tujuan dan manfaat

PAMSIMAS
Pelaksanaan
Program

1. Pemberian Masukan dan Saran
2. Ikut membahas Perencanaan Program
3. Ikut serta dalam kegiatan program

yang bersifat gotong royong
Melakukan upaya
Pemberdayaan

1. Melakukan pemilihan Pengurus
2. Menjadi agen pemberdayaan bagi

masyarakat lain
3. Ikut serta dalam seluruh kegiatan

program
Pelaksanaan
Pelatihan dan
pendidikan

1. Mengikuti pelatihan teknis program
2. Berpatisipasi untuk pengembangan

seperti penelitian
3. Mengikuti Pendampingan program

Pelaksanaan
pengawasan dan
peninjauan

1. Melakukan pengawasan secara
berkala

2. Melakukan peninjauan terhadap
program

3. Menyesuikan pelaksanaan program
dengan Standar Pelatihan dan
Pendidikan

Pemeliharaan dan
perbaikan sarana
program

1. Melaksanankan pemeliharaan rutin
terhadap sarana Program

2. Melakukan pelatihan pemeliharaan
terhadap sarana Program

3. Melakukan pebaikan  sarana program
secara kebersamaan.

Sumber Data : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014

1) Mengatahui penyelenggaraan pemberdayaan secara terencana dan

sistematis melalui manfaat Program penyediaan air minum dan sanitasi

berbasis masyarakat.

a. Mengetahui penyelenggaraaan dari Program PAMSIMAS.
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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.

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.
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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 iplementasi

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 ro

secara kebersamaan dan gotong royong.
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2. Teknik Pengukuran

Sedangkan teknik pengukuran yang dugunakan untuk memudahkan

penulisan dan mengananlisa permasalahan maka digunakan pengukuran

pemberdayaan masyarakat terhadap program penyediaan air minum dan sanitasi

berbasis masyarakat (PAMSIMAS) yang harus dilaksanakan oleh Pemerintahan

desa dan kepengurusan PAMSIMAS serta masyaratakat di desa Kampung

Panjang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar dengan klasifikasi 76% -

100%  dikategorikan “Mampu”, 50% - 75%  dikategorikan “Cukup Mampu” dan

0% - 49%  dikategorikan “Kurang Mampu” Dan dapat diukur dari indikator

penelitian yaitu sebagai berikut :

1. Mengatahui penyelenggaraan Program penyediaan air minum dan

sanitasi berbasis masyarakat :

Pengukurannya :

Mampu : Apabila masyarakat mampu mengatahui tentang

penyelenggaraan PAMSIMAS dan menjalankan

kelembagaan Sumber Daya Air yang terencana dan

sistematis dan meningkatkan kinerja

pengelolaannya.

Cukup mampu : Apabila masyarakat mengetahui tentang

penyelenggaraanya dan menjalankan Kelembagaan

Sumber Daya Air yang terencana dan sistematis.

Kurang mampu : Apabila masyarakat tidak mengetahui tentang

penyelenggaraan dan menjalankan Kelembagaan

Sumber Daya Air yang terencana dan sistematis
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serta tidak mampu meningkatkan Kinerja

Pengelolaannya.

2. Melaksanakan perencanaan Kontruksi, pengawasan, operasi dan

pemiliharaan Sumber Daya Air dengan melibatkan Peran Masyarakat.

Pengukurannya :

Mampu : Apabila Masyarakat mampu melaksanakan

Perencanaan Kontruksi, Pengawasan, Operasi, dan

pemiliharaan Sumber Daya Air terhadap

PAMSIMAS.

Cukup mampu : Apabila Masyakat mampu melaksanakan

Perencanaan Kontruksi dan pengawasan terhadap

pemberdayaan PAMSIMAS serta belum maksimal

dalam Pengoperasian dan Pemeliharaan Sumber

Daya Air melalui Program PAMSIMAS.

Kurang mampu : Apabila masyarakat tidak melakukan perencanaan

kontruksi, pengoperasian, dan pemeliharaan serta

pengawasan.

3. Melakukan Upaya Pemberdayaan untuk kepentingan bersama dalam

menjalan kegiatan-kegiatan dari Program PAMSIMAS.

Pengukurannya :

Mampu : Apabila masyarakat melakukan Upaya

Pemberdayaan PAMSIMAS sesuai dengan

Kepentingan bersama dalam pelaksanaan atau

iplementasi Program PAMSIMAS.



38

Cukup mampu : Apabila masyarakat melakukan Upaya

Pemberdayaan PAMSIMAS namum hanya

bertujuan untuk kepentingan melalui pelaksanaan

Progaram PAMSIMAS.

Kurang Mampu : Apabila masyarakat tidak melakukan Upaya

Pemberdayaan PAMSIMAS sesuai dengan

Kepentingan bersama dalam Pelaksanaan dan

iplementasi Program PAMSIMAS.

4. Melaksanakan kegiatan-kegiatan pendidikan dan pelatihan dalam

upaya pemberdayaan PAMSIMAS.

Pengukukurannya:

Mampu : Apabila mampu melaksanakanakan pendidikan dan

pelatihan dalam Upaya pemberdayaan program

PAMSIMAS.

Cukup mampu : Apabila masyarakat mampu melaksanakan

kegiatan-kegiatan Pendidikan dan belum maksimal

dalam melakukan pelatihan dalam upaya

pemberdayaan program PAMSIMAS.

Kurang mampu : Apabila masyarakat tidak melaksanakan kegiatan

Pendidikan dan melakukan pelatihan dalam upaya

pemberdayaan program PAMSIMAS.

5. Melaksanakan pengawasan dan peninjuan terhadap pelaksanaan

program PAMSIMAS dengan Standar pelatihan dan pendidikan oleh

Mentri Terkait Pengukurannya  :
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Mampu : Apabila masyarakat melakukan pengawasan dan

peninjauan terhadap pelaksanaan kegiatan-kegiatan

program penyediaan air minum dan sanitasi

berbasis masyarakat (PAMSIMAS) dengan standar

pelatihan dan pendidikan oleh mentri terkait.

Cukup mampu : Apabila masyarakat melakukan pengawasan

terhadap pelaksanaan program penyediaan air

minum dan sanitasi berbasis masyarakat

(PAMSIMAS) dengan standar pelatihan dan

pendidikan oleh mentri terkait.

Kurang mampu :Apabila masyarakat tidak melakukan pengawasan

dan peninjauan terhadap pelaksanaan program

Penyediaan air minum dan sanitasi berbasis

masyarakat (PAMSIMAS).

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.

Pengukurannya   :

Mampu : Apabila masyarakat mampu melakukan

pemeliharan dan menjaga sarana dan prasarana

pada program penyediaan air minum dan sanitasi

berbasis masyarakat (PAMSIMAS) dengan standar

pelatihan.
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Cukup mampu : Apabila masyarakat mampu melakukan

pemeliharaan terhadap sarana prasaranan pada

program penyediaan air minum dan sanitasi

masyarakat (PAMSIMAS) dengan standar

pelatihan.

Kurang mampu : Apabila masyarakat tidak melakukan pemeliharaan

sarana dan prasarana pada pelaksanaan penyediaan

air minum dan sanitasi berbasis masyarakat

(PAMSIMAS) dengan standar pelatihan dan

pendidikan.


