
 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Penelitian Terdahulu 

 

Penelitian terdahulu mengenai partisipasi masyarakat dilakukan Chandra 

Indrawan (2011) yang berjudul: Peranan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan 

Pemerintahan Kampung dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat pada 

Kegiatan Rehabilitasi Lahan Kritis Berbasis Masyarakat (Studi Kasus Pada 

Kampung Bumi Dana Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan.   

 

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 

(1) Peranan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung dalam 

meningkatkan partisipasi masyarakat pada Program Rehabilitasi Lahan Kritis 

Berbasis Masyarakat masuk dalam kategori peranan yang tinggi (berperan baik). 

Hal ini ditunjukkan oleh 35 orang (49,29%) yang menyatakan bahwa Badan 

Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung berperan sangat 

tinggi/sangat berperan dan tinggi/berperan dalam meningkatkan partisipasi 

masyarakat pada Program Rehabilitasi Lahan Kritis Berbasis Masyarakat. (2) 

Tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi 

Program Rehabilitasi Lahan Kritis Berbasis Masyarakat di Kampung Bumi Dana 

Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan masuk dalam kategori partisipasi 

tinggi. Hal ini ditunjukkan oleh 37 orang (52,11%) yang berpartisipasi sangat 

tinggi dan tinggi. 
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Penelitian lain dilakukan oleh Wahyuni (2011) yang berjudul: Evaluasi 

Partisipasi Masyarakat pada Program Pengembangan Usaha Agribisnis 

Perdesaan Di Pekon Kutodalom Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus. 

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat sangat penting 

dan berperan dalam dalam pelaksanaan dan pencapaian hasil program 

pengembangan usaha agribisnis perdesaan di Pekon Kutodalom Kecamatan 

Gisting Kabupaten Tanggamus, terdiri dari: (a) adanya ketepatan sasaran (target 

group) penerima dana PUAP yaitu rumah tangga tani miskin, petani/peternak 

(pemilik dan atau penggarap) skala kecil dan buruh tani serta pelaku usaha 

agribisnis yang mempunyai transaksi hasil usaha harian, mingguan maupun 

musiman. (b) Peningkatan akses pembiayaan kepada anggota Gapoktan Guyub 

Tani, yaitu adanya kemudahan bagi penerima BLM PUAP dalam mengakses 

bantuan yang disalurkan pada Gapoktan. 

 

B. Konsep Pengelolaan Program Berbasis Masyarakat 

 

1. Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Program Pembangunan 

 

Kata partisipasi telah sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari, baik yang di 

ucapkan para ahli maupun orang awam sampai saat ini belum ada pengertian atau 

defenisi yang dapat diterima secara umum tentang partisipasi hal ini disebabkan 

oleh adanya perbedaan sudut pandang yang dipakai dalam memberikan pengertian 

atau defenisi. Partisipasi oleh banyak kalangan disamakan pengertiannya dengan 

keikut sertaan, turut serta mengambil bagian hal ini menunjukkan adanya unsur 

keterlibatan dari dalam suatu kegiatan.  
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Menurut Sastropoetro (2008: 243), secara etimilogi kata partisipasi berasal dari 

bahasa inggris yaitu participation ialah kata benda orang ikut mengambil bagian, 

peserta, to Participate adalah kata kerja, ikut mengambil bagian,“participation” 

adalah hal mengambil bagian 

  

Pengertian tersebut menunjukkan bahwa dalam partisipasi itu terkandung adanya 

keterlibatan diri dari seseorang atau kelompok orang dalam suatu program atau 

kegiatan yang dilaksanakan.  

 

Menurut Trisusila Putri (2008:103), participation adalah peserta, setiap orang 

yang turut serta dalam suatu kegiatan, participation adalah pengikut sertaan suatu 

aktifitas untuk membangkitkan persamaan serta dalam kegiatan organisasi, turut 

dalam serta dalam organisasi. 

 

Pengertian di atas menunjukkan bahwa partisipasi adalah setiap orang atau setiap 

warga masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan harus memiliki hak suara 

yang sama dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun 

melalui lembaga perwakilan sesuai kepentingan dan aspirasi masing-masing. 

Menurut Oktariani (2004: 15): 

Partisipasi adalah suatu sistem terhadap masalah yang dihadapi dan 

pemecahannya dalam pembangunan suatu bidang. partisipasi merupakan 

keterlibatan seseorang pada bagian kegiatan bersama atau sebagai 

penyertaan mental dan energi seseorang dalam kelompok untuk 

menyumbangkan pemikiran dan perasaan sehingga tujuan dapat dicapai 

dan sekaligus mempertanggung jawabkannya. 

 

Pengertian di atas menunjukkan bahwa partisipasi sebagai suatu hal ikut sertanya 

setiap orang dalam suatu kegiatan Merupakan aktivitas dalam organisasinya untuk 
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mencapai tujuan yang mereka inginkan. Bila dihubungkan dengan pembangunan 

untuk mencapai tujuan pembangunan nasional yakni meningkatkan taraf hidup 

masyarakat menuju terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan 

Pancasila dan UUD 1945. Masyarakat dalam kedudukannya sebagai subyek 

pembangunan dituntut dalam memberikan sumbangan terhadap apa yang 

dibutuhkan dalam pembangunan. Kesediaan memberikan sumbangan ini bukan 

lahir begitu saja, akan tetapi terdorong oleh motivasi tertentu yang dicapai. 

Disamping juga adanya upaya-upaya yang kita lakukan oleh pemerintah dalam 

membangkitkan kesadaran masyarakat dalam pembangunan adalah fungsi 

pemerintah 

 

Menurut Thio, (2009:29): 

partisipasi diartikan sebagai keterlibatan seseorang secara sadar ke dalam 

interaksi sosial dalam situasi tertentu, dengan pengertian itu, seseorang 

bisa berpartisipasi bila ia menemukan dirinya dengan atau dalam 

kelompok melalui berbagai proses berbagi dengan orang lain dalam hal 

nilai, tradisi, perasaan, kesetiaan, kepatuhan dan tanggungjawab bersama. 

 

 

Partisipasi merupakan keikutsertaan seseorang atau sekelompok orang dalam 

suatu kegiatan program tertentu. Partisipasi ini, ada berbentuk dana/uang, barang 

dan tenaga. Orang yang ikut berpartisipasi ada yang bersifat sukarela dan ada 

yang bersifat terpaksa. 

Menurut Surotinojo Ibrahim (2009:27): 

Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses 

pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan 

dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani 

masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah dan keterlibatan 

masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi. 
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Selanjutnya menurut Surotinojo Ibrahim (2009:64) membagi partisipasi menjadi 6 

(enam) pengertian, yaitu: 

a) Partisipasi adalah kontribusi sukarela dari masyarakat kepada proyek 

tanpa ikut serta dalam pengambilan keputusan 

b) Partisipasi adalah “pemekaan” (membuat peka) pihak masyarakat 

untuk meningkatkan kemauan menerima dan kemampuan untuk 

menanggapi proyek-proyek pembangunan 

c) Partisipasi adalah keterlibatan sukarela oleh masyarakat dalam 

perubahan yang ditentukannya sendiri 

d) Partisipasi adalah suatu proses yang aktif, yang mengandung arti 

bahwa orang atau kelompok yang terkait, mengambil inisiatif dan 

menggunakan kebebasannya untuk melakukan hal itu 

e) Partisipasi adalah pemantapan dialog antara masyarakat setempat 

dengan para staf yang melakukan persiapan, pelaksanaan, monitoring 

proyek, agar supaya memperoleh informasi mengenai konteks lokal, 

dan dampak-dampak sosial 

f) Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri, 

kehidupan, dan lingkungan mereka. 

 

 

Pengertian di atas menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat memberikan 

manfaat langsung kepada masyarakat yang bersangkutan dan dilakukan melalui 

organisasi yang sudah dikenal atau yang sudah ada di tengah-tengah masyarakat 

yang bersangkutan selain itu manfaat yang diperoleh dari masyarakat itu 

memenuhi kepentingan masyarakat setempat. 

 

Berdasarkan penjelasan para ahli di atas maka dapat dinyatakan bahwa partisipasi 

masyarakat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah keterlibatan aktif dari 

seseorang, atau sekelompok orang (masyarakat) secara sadar untuk berkontribusi 

secara sukarela dalam program pembangunan dan terlibat mulai dari perencanaan, 

pelaksanaan, monitoring sampai pada tahap evaluasi. 

 

 

 

 

 



 
 

15 

2. Bentuk-Bentuk Partisipasi Masyarakat 

 

Menurut Soetrisno, (2005:55) bentuk–bentuk partisipasi sosial digolongkan ke 

dalam: 

a) Partisipasi langsung dalam kegiatan bersama secara fisik dan tatap muka 

b) Partisipasi dalam bentuk iuran uang atau barang dalam kegiatan 

partisipatori, dana dan sarana sebaiknya datang dari dalam masyarakat 

sendiri kalaupun terpaksa diperlukan dari luar hanya bersifat sementara 

dan sebagai umpan 

c) Partisipasi dalam bentuk dukungan 

d) Partisipasi dalam proses pengambilan keputusan 

e) Partisipasi representatif dengan memberikan kepercayaan dan mandat 

kepada wakil-wakil yang duduk dalam organisasi atau panitia. 

 

 

Dalam proses partisipasi itu terjamin adanya kontrol yang dilakukan oleh 

masyarakat. Partisipasi masyarakat ternyata berkurang jika mereka tidak atau 

kurang berperan dalam pengambilan keputusan. 

 

Menurut Su’adah, dkk, (2007:103-104): 

a) Partisipasi dalam kontak dengan pihak lain sebagai titik awal perubahan 

sosial 

b) Partisipasi dalam menyerap atau memberikan tanggapan terhadap 

informasi, baik dalam arti menerima, menerima dengan syarat atau 

menolaknya 

c) Partisipasi dalam perencanaan pembangunan dan pengambilan keputusan 

d) Partisipasi dalam pelaksanaan operasional pembangunan 

e) Partisipasi dalam menerima, memelihara dan mengembangkan hasil 

pembangunan 

f) Partisipasi dalam menilai pembangunan yaitu keterlibatan warga 

masyarakat dalam menilai pelaksanaan pembangunan sesuai dengan 

rencana dan sejauhmana kebutuhan masyarakat. 

 

Partisipasi masyarakat mengandung makna sebagai suatu keterlibatan dan peran 

serta masyarakat dalam melaksanakan aktivitas yang bermanfaat bagi kepentingan 

bersama di dalam kehidupan masyarakat.  
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Bentuk partisipasi Menurut Slamet, (2004:47) antara lain: 

a) Partisipasi manipulasi (manipulative participation) karakteristik dari 

model partisipasi ini adalah keanggotaan bersifat keterwakilan pada suatu 

komisi kerja, organisasi kerja, dan atau kelompok-kelompok jadi tidak 

berbasis pada partisipasi individu. 

b) Partisipasi pasif (passive partisipation) partisipasi rakyat dilihat dari apa 

yang telah diputuskan atau apa yang telah terjadi, informasi dari 

administrator tanpa mau mendengar respon dari rakyat tentang keputusan 

atau informasi tersebut. Informasi yang disampaikan hanya untuk orang-

orang luar yang profesional. 

c) Partisipasi melalui konsultasi (partisipation by consultation) partisipasi 

rakyat dengan berkonsultasi atau menjawab pertanyaan orang dari luar 

mendefinisikan masalah-masalah dan proses pengumpulan informasi dan 

mengawasi analisa. Proses konsultasi tersebut tidak ada pembagian dalam 

pengambilan keputusan dan pandangan-pandangan rakyat tidak 

dipertimbangkan oleh orang luar. 

d) Partisipasi untuk insentif (partisipation for material incentives) partisipasi 

rakyat melalui dukungan berupa sumber daya, misalnya tenaga kerja, 

dukungan pangan, pendapatan atau insentif material lainnya. Mungkin 

petani menyediakan lahan dan tenaga, tetapi mereka dilibatkan dalam 

proses percobaan-percobaan dan pembelajaran. Kelemahan dari model 

partisipasi ini adalah apabila insentif habis maka teknologi yang 

digunakan dalam program juga tidak akan berlanjut. 

e) Partisipasi fungsional (functional participation) partisipasi dilihat dari 

lembaga eksternal sebagai suatu tujuan akhir untuk mencapai target 

proyek, khususnya mengurangi biaya. Rakyat mungkin berpartisipasi 

melalui pembentukan kelompok untuk menentukan tujuan yang terkait 

dengan proyek. Keterlibatan seperti itu mungkin cukup menarik, dan 

mereka juga dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, tetapi 

cenderung keputusan tersebut diambil setelah keputusan utama ditetapkan 

oleh orang luar desa atau dari luar komunitas rakyat desa yang 

bersangkutan. 

f) Partisipasi interaktif (interactive participation) partisipasi rakyat dalam 

analisis bersama mengenai pengembangan perencanaan aksi dan 

pembentukan atau penekanan lembaga lokal. Partisipasi dilihat sebagai 

suatu hak, tidak hanya berarti satu cara untuk mencapai target proyek saja, 

tetapi melibatkan multi-disiplin metodologi dan ada proses belajar 

terstruktur. Pengambilan keputusan bersifat lokal oleh kelompok dan 

kelompok menentukan bagaimana ketersediaan sumber daya yang 

digunakan, sehingga kelompok tersebut memiliki kekuasaan untuk 

menjaga potensi yang ada di lingkungannya. 

g) Partisipasi inisiatif (self-mobilisation) partisipasi rakyat melalui 

pengambilan inisiatif secara indenpenden dari lembaga luar untuk 

melakukan perubahan sistem. Masyarakat mengembangkan hubungan 

dengan lembaga eksternal untuk advis mengenai sumber daya dan teknik 

yang mereka perlukan, tetapi juga mengawasi bagaimana sumber daya 
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tersebut digunakan.Hal ini dapat dikembangkan jika pemerintah dan LSM 

menyiapkan satu kerangka pemikiran untuk mendukung suatu kegiatan. 

 

Setiap kebijakan ataupun keputusan yang akan diambil dalam suatu negara yang 

menganut paham demokrasi, menyangkut kepentingan masyarakatnya haruslah 

mendapatkan pengertian dari rakyatnya. Partisipasi yang dipandang sebagai 

model pembangunan dewasa ini tentunya memegang peranan penting dalam 

keberhasilan suatu program pembangunan tersebut. Fungsi ini tidak sekedar 

berlangsung dan bersifat dua arah, tetapi juga berwujud pelaksanaan hubungan 

manusia yang efektif, antara pemimpin dengan sesama orang yang dipimpinnya, 

baik dalam keikutsertaan mengambil keputusan maupun dalam melaksanakannya.  

Menurut Surotinojo Ibrahim (2009:29), bentuk-bentuk partisipasi masyarat dalam 

pelaksanaan suatu kegiatan adalah sebagai berikut: 

a) Partisipasi masyarakat dalam perencanaan kegiatan 

Dalam tahap perencanaan, masyarakat dapat berpartisipasi dengan cara 

memberikan masukan atau saran terkait dengan pelaksanaan program  

b) Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan 

Dalam tahap pelaksanaan, masyarakat dapat berpartisipasi dengan cara 

memberikan bantuan baik fisik maupun nonfisik dalam rangka 

keberhasilan pelaksanaan program  

c) Partisipasi masyarakat dalam evaluasi kegiatan 

Dalam tahap evaluasi, masyarakat dapat berpartisipasi dengan cara 

memberikan masukan dan saran demi perbaikan pelaksanaan program di 

masa-masa mendatang 

 

Sesuai dengan uraian di atas maka pengukuran partisipasi masyarakat dalam 

penelitian ini mengacu pada pendapat Surotinojo Ibrahim (2009:29), yang 

meliputi partisipasi masyarakat dalam perencanaan kegiatan, pelaksanaan 

kegiatan dan evaluasi kegiatan.  Alasannya adalah Program PNPM yang ditujukan 

kepada masyarakat pada dasarnya membutuhkan partisipasi atau keterlibatan 

masyarakat mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.  Partisipasi 
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hanya akan terwujud jika komunikasi dikembangkan yang memungkinkan 

terjadinya pertukaran pendapat, gagasan dan pandangan dalam memecahkan 

masalah-masalah, yang bagi pimpinan akan dapat dimanfaatkan untuk mengambil 

keputusan secara bersama. 

 

3. Fungsi Partisipasi 

 

Menurut Nasikun (2003: 21):  

Fungsi partisipasi adalah untuk menumbuhkan kesadaran dari masyarakat 

untuk turut serta memikirkan, melaksanakan suatu program pembangunan. 

Dengan ikut sertanya masyarakat tadi sudah barang tentu dapat lebih cepat 

memacu lajunya pertumbuhan pembangunan dan di samping itu pula yang 

lebih penting yaitu berfungsi untuk mengajak masyarakat bertanggung 

jawab dalam memelihara serta memanfaatkan hasil-hasil pembangunan 

tadi. 

 

Pengertian di atas menunjukkan bahwa fungsi utama dari partisipasi sebagai 

terobosan di dalam pelaksanaan pembangunan yaitu dalam rangka menumbuhkan 

kesadaran bagi masyarakat untuk turut serta bertanggung jawab dan mempunyai 

rasa memiliki, dalam merencanakan, melaksanakan serta menikmati hasil-hasil 

pembangunan dengan penuh rasa tanggung jawab. 

 

Menurut Kartasasmita (2007:5), manfaat dari partisipasi masyarakat yaitu sebagai 

berikut:  

a. Menuju masyarakat yang lebih bertanggung jawab 

Kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan publik, akan memaksa 

orang yang bersangkutan untuk membuka cakrawala pikirannya dan 

mempertimbangkan kepentingan publik. Sehingga orang tersebut tidak 

semata-mata memikirkan kepentingannya sendiri tetapi akan lebih 

memiliki sifat bertanggung jawab dengan mempertimbangkan kepentingan 

bersama.  

b. Meningkatkan proses belajar  

Pengalaman berpartisipasi secara psikologis akan memberikan seseorang 

kepercayaan yang lebih baik untuk berpartisipasi lebih jauh.  
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c. Mengeliminir perasaan terasing  

Karena turut aktifnya berpartisipasi dalam suatu kegiatan, seseorang tidak 

akan merasa terasing karena dengan berpartisipasi akan meningkatkan 

perasaan dalam seseorang bahwa ia merupakan bagian dari masyarakat.  

d. Menimbulkan dukungan dan penerimaan dari rencana pemerintah  

Ketika seseorang langsung terlibat dalam proses pengambilan keputusan 

yang akan mempengaruhi kehidupannya mereka cenderung akan 

mempunyai kepercayaan dan menerima hasil akhir dari keputusan itu. Jadi 

program partisipasi masyarakat menambah legitimasi dan kredibilitas dari 

proses perencanaan kebijakan publik serta menambah kepercayaan publik 

atas proses politik yang dijalankan para pengambil keputusan.  

e. Menciptakan kesadaran politik  

Partisipasi masyarakat pada tingkat lokal, dimana pendidikan nyata dari 

partisipasi terjadi, seseorang akan belajar demokrasi mencatat bahwa 

orang tidaklah belajar membaca atau menulis dengan kata-kata semata 

tetapi dengan melakukannya. Jadi hanya dengan terus berpraktek 

pemerintahan dalam skala kecil akan membuat masyarakat belajar 

bagaimana mempraktekkannya dalam lingkup yang lebih besar lagi 

f. Keputusan dari hasil partisipasi mencerminkan kebutuhan dan keinginan 

masyarakat  

Melalui partisipasi masyarakat distribusi yang lebih adil atas keuntungan 

pembangunan akan didapat karena rentang kepentingan yang luas tercakup 

dalam proses pengambilan keputusan. 

g. Menjadi sumber dari informasi yang berguna  

Masyarakat sekitar dalam keadaan tertentu akan menjadi pakar yang baik 

karena belajar dari pengalaman atau karena pengetahuan yang didapatnya 

dari kegiatan sehari-hari. Keunikan dari partisipasi adalah masyarakat 

dapat mewakili pengetahuan lokal yang berharga yang belum tentu 

dimiliki pakar lainnya, sehingga pengetahuan itu haruslah termuat dalam 

proses pembuatan keputusan.  

h. Merupakan komitmen sistem demokrasi  

Program partisipasi masyarakat membuka kemungkinan meningkatnya 

akses masyarakat kedalam proses pembuatan keputusan. 

 

Uraian di atas menunjukkan bahwa partisipasi merupakan model dan terobosan 

dalam pelaksanaan pembangunan, yang memberikan kesempatan kepada 

masyarakat untuk terlibat baik secara langsung maupun secara tidak langsung 

dalam pengambilan kebijakan maupun pelaksanaan kebijakan pembangunan. 

Partisipasi mengandung beberapa unsur penting guna terwujudnya suatu 

partisipasi dalam suatu organisasi atau kegiatan dalam pembangunan. 
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4. Unsur-Unsur Partisipasi 

 

Menurut Nasikun (2003: 24), ada tiga unsur penting dalam partisipasi, yaitu 

sebagai berikut:  

a. Unsur pertama, bahwa partisipasi atau keikutsertaan sesungguhnya 

merupakan suatu keterlibatan mental dan perasaan, lebih daripada semata-

mata atau hanya keterlibatan secara jasmaniah. 

b. Unsur kedua adalah kesediaan memberi sesuatu sumbangan kepada usaha 

mencapai tujuan kelompok. Ini berarti, bahwa terdapat rasa senang, 

kesukarelaan untuk membantu kelompok. 

c. Unsur ketiga adalah unsur tanggung jawab. Unsur tersebut merupakan segi 

yang menonjol dari rasa menjadi anggota. Hal ini diakui sebagai anggota 

artinya ada rasa “sense of belongingness”. 

 

Partisipasi dapat berupa pikiran sebagai jenis keikutsertaan secara aktif dengan 

mengerahkan pikiran dalam suatu rangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan 

tertentu. Selain itu partisipasi dapat berupa tenaga yaitu individu atau kelompok 

dengan tenaga yang dimilikinya, melibatkan diri dalam suatu aktivitas dengan 

maksud tertentu. 

 

Menurut Affan Gaffar (2003: 21), agar suatu partisipasi dalam organisasi dapat 

berjalan dengan efektif, membutuhkan unsur-unsur yaitu:  

a. Waktu. Untuk dapat berpatisipasi diperlukan waktu. Waktu yang 

dimaksudkan disini adalah untuk memahamai pesan yang disampaikan 

oleh pemimpin. Pesan tersebut mengandung informasi mengenai apa dan 

bagaimana serta mengapa diperlukan peran serta 

b. Bilamana dalam kegiatan partisipasi ini diperlukan dana perangsang, 

hendaknya dibatasi seperlunya agar tidak menimbulkan kesan 

“memanjakan”, yang akan menimbulkan efek negatif. 

c. Subyek partisipasi hendaknya relevan atau berkaitan dengan organisasi di 

mana individu yang bersangkutan itu tergabung atau sesuatu yang menjadi 

perhatiannya 

d. Partisipasi harus memiliki kemampuan untuk berpartisipasi, artinya yang 

bersangkutan memiliki pemikiran dan pengalaman yang sama dengan 

komunikator, jika belum ada maka unsur-unsur itu ditumbuhkan 

komunikator. 
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e. Partisipasi harus memiliki kemampuan untuk melakukan komunikasi 

timbal balik, misalnya menggunakan bahasa yang sama atau yang sama-

sama dipahami, sehingga tercipta pertukaran pikiran yang efektif atau 

berhasil. 

f. Para pihak yang bersangkutan bebas dalam melaksanakan peran serta 

tersebut sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan. 

g. Bila partisipasi diadakan untuk menentukan suatu kegiatan hendaknya 

didasarkan kepada kebebasan dalam kelompok, artinya tidak dilakukan 

pemaksaan atau penekanan yang dapat menimbulkan ketegangan atau 

gangguan dalam pikiran atau jiwa pihak-pihak yang bersangkutan. Hal ini 

didasarkan kepada prisnsip bahwa partisipasi adalah bersifat persuasif. 

 

Maknanya adalah apabila seseorang melakukan sesuatu dalam arti berpartisipasi 

berdasarkan atas kemauannya sendiri, mereka sadar dan mengerti sebab dan 

akibat yang dihasilkan dalam rangka turut serta terlibat dalam suatu kegiatan 

maka partisipasi ini dengan istilah partisipasi yang mandiri/otonom. Masyarakat 

dapat berpartisipasi pada segala segi kehidupan dan kegiatan pembangunan sesuai 

dengan kemampuan yang ada pada dirinya. 

5. Pentingnya Partisipasi Masyarakat 

 

Sistem pemerintahan yang demokratis, konsep partisipasi masyarakat merupakan 

salah satu konsep yang penting karena berkaitan langsung dengan hakikat 

demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang berfokus pada rakyat sebagai 

pemegang kedaulatan. Partisipasi masyarakat sangat erat kaitannya dengan 

kekuatan atau hak masyarakat terutama dalam pengambilan keputusan dalam 

tahap identifikasi masalah mencari pemecahan masalah sampai dengan 

pelaksanaan berbagai kegiatan. 

 

Menurut Crook (2001:154) ada tiga alasan utama mengapa partisipasi masyarakat 

mempunyai sifat sangat penting. Pertama, partisipasi masyarakat merupakan 

suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap 
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masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta 

proyek-proyek akan gagal. Kedua, masyarakat akan lebih mempercayai proyek 

atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan 

perencanaannya karena mereka akan lebih mengetahui seluk beluk proyek 

tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut. Ketiga, 

timbul anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat 

dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri. Dapat dirasakan 

bahwa mereka mempunyai hak untuk turut memberikan saran dalam menentukan 

jenis pembangunan yang akan dilaksanakan. Hal ini selaras dengan konsep man-

centred development (suatu pembangunan yang dipusatkan pada kepentingan 

manusia) yaitu jenis pembangunan yang lebih diarahkan demi perbaikan nasib 

manusia dan tidak sekedar sebagai alat pembangunan itu sendiri.  

 

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang 

menyangkut diri dan masyarakatnya merupakan unsur yang sungguh penting 

dalam pemberdayaan masyarakat, dengan dasar pandang demikian, maka 

pemberdayaan masyarakat amat erat kaitannya dengan pemantapan, pembudayaan 

dan pengamalan demokrasi. Menurut Bryan (2009:4), partisipasi masyarakat 

memiliki keuntungan sosial, politik, planning dan keuntungan lainnya, yaitu: 

1. Berdasarkan pandangan sosial, keuntungan utamanya adalah untuk 

mengaktifkan populasi perkotaan yang cenderung individualistik, tidak 

punya komitmen dan dalam kasus yang ekstrim teralienasi di dalam proses 

partisipasi ini secara simultan mempromosikan semangat komunitas dan 

rasa kerjasama dan keterlibatan. 

2. Berdasarkan segi politik, partisipasi lebih mempromosikan participatory 

dibanding demokrasi perwakilan (representative democracy) sebagai hak 

demokrasi dari setiap orang dan dengan demikian publik secara umum, 

untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Partisipasi publik 

juga akan membantu dewan (counsellors) dan para pembuat keputusan 

lainnya untuk mendapatkan gambaran lebih jelas mengenai permintaan-
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permintaan dan aspirasi konstituen mereka atau semua pihak yang akan 

terpengaruh, dan sensitivitas pembuatan keputusan dapat dimaksimalkan 

jika ditangani secara tepat. 

3. Berdasarkan segi planning, partisipasi menyediakan sebuah forum untuk 

saling tukar gagasan dan prioritas, penilaian akan public interest dalam 

dinamikanya serta diterimanya proposal-proposal perencanaan. 

4. Keuntungan lain dan public participation adalah kemungkinan tercapainya 

hubungan yang lebih dekat antara warga dengan otoritas kota dan 

menggantikan perilaku they/we menjadi perilaku us. 

 

Sementara itu menurut Guijt (2000:9), tujuan utama partisipasi adalah: (1) untuk 

melibatkan masyarakat dalam proses pembuatan desain keputusan, (2) untuk 

melengkapi masyarakat dengan suatu suara dalam membuat desain keputusan 

untuk memperbaiki rencana dan (3) untuk mempromosikan masyarakat dengan 

membawanya bersama sebagai bagian dari tujuan umum. Sehingga dengan 

partisipasi, masyarakat secara aktif bergabung dalam proses pembangunan, 

lingkungan fisik yang lebih baik, semangat publik yang lebih besar, dan lebih 

puas hati. 

 

Partisipasi mengandung pengertian lebih dari sekedar peran serta, partisipasi 

memiliki peran yang lebih aktif dan mengandung unsur kesetaraan dan kedaulatan 

dari para pelaku partisipasi sedangkan peran serta bisa diartikan sebagai 

pelengkap dan tidak harus kesetaraan. 

 

Menurut Letwin (2005:91), suatu perencanaan yang berbasis prakarsa masyarakat 

adalah perencanaan yang sepenuhnya mencerminkan kebutuhan konkrit 

masyarakat dan dalam proses penyusunannya benar-benar melibatkan masyarakat. 

Melibatkan masyarakat secara langsung dalam proses perencanaan akan 

membawa dampak penting yaitu (1) terhindar dari peluang terjadinya manipulasi 

dan memperjelas apa yang sebetulnya dikehendaki masyarakat, (2) memberi nilai 
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tambah pada legitimasi rumusan perencanaan semakin banyak jumlah mereka 

yang terlibat akan semakin baik, (3) meningkatkan kesadaran dan ketrampilan 

politik masyarakat. 

 

Sementara menurut Rowe dan Frewer menekankan partisipasi publik sebagai the 

practice of consulting and involving members of the public in the agenda setting, 

decision making, and policy forming activities of organizations or institutions 

responsible for policy development (praktek konsultasi dan melibatkan anggota 

masyarakat dalam penetapan agenda, pengambilan keputusan dan kebijakan 

kegiatan organisasi atau lembaga yang bertanggung jawab untuk pengembangan 

membentuk sebuah kebijakan), (Letwin, 2005: 110). 

 

6. Komponen-Komponen Pengelolaan Program Berbasis Masyarakat 

 

Pengelolaan program berbasis masyarakat menurut Surotinojo Ibrahim (2009:29), 

melibatkan masyarakat pada setiap tahapan program yaitu dalam perencanaan, 

pelaksanaan dan evaluasi. Dalam tahap perencanaan, masyarakat dapat 

berpartisipasi dengan cara memberikan masukan atau saran terkait dengan 

pelaksanaan program. Dalam tahap pelaksanaan, masyarakat dapat berpartisipasi 

dengan cara memberikan bantuan baik fisik maupun nonfisik dalam rangka 

keberhasilan pelaksanaan program. Dalam tahap evaluasi, masyarakat dapat 

berpartisipasi dengan cara memberikan masukan dan saran demi perbaikan 

pelaksanaan program di masa-masa mendatang.  

a. Perencanaan 

Perencanaan merupakan landasan pokok dan menjadi salah satu fungsi 

manajemen yang memegang peranan penting dalam menjamin tercapainya 
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tujuan yang diinginkan. Dalam penyusunan rencana yang baik, butuh data dan 

informasi yang akurat dari penelitian dan pembuktian lapangan. F.X.Soedjadi 

dalam Syafiie dkk (1999:76) memberikan definisi perencanaan sebagai proses 

kegiatan pemikiran, dugaan, dan penentuan prioritas yang harus dilakukan 

secara rasional sebelum melaksanakan tindakan yang sebenarnya dalam 

rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sementara Siagian dalam 

bukunya Filsafat Administrasi menjelaskan bahwa perencanaan (planning) 

adalah keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang tentang 

hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka 

pencapaian tujuan yang telah ditentukan.  

 

Menurut George R. Terry, “Planning is the selecting and relating of fack and 

the making and using of assumption regarding the future in the visualization 

and formulation of proposed activities believed necessary to achieve desired 

results” Yang dapat diartikan perencanaan adalah pemilihan fakta-fakta dan 

usaha menghubung-hubungkan antara fakta yang satu dengan yang lain, 

kemudian membuat perkiraan dan peramalan tentang keadaan dan perumusan 

tindakan untuk masa yang akan datang yang sekiranya diperlukan untuk 

mencapai hasil yang dikehendaki. 

 

Widjojo Nitisastro dalam Bintoro (1985:14) juga mengemukakan bahwa 

perencanaan pada dasarnya berkisar pada dua hal yaitu:  

1) Penentuan secara sadar mengenai tujuan-tujuan konkrit yang hendak 

dicapai dalam jangka waktu tertentu atas dasar nilai-nilai yang dimiliki 

oleh masyarakat yang bersangkutan 
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2) Pilihan diantara alternatif yang dianggap efektif dan efisien serta rasional 

guna mencapai tujuan tersebut 

 

Lebih lanjut Bintoro (1985:12) memberikan pengertian perencanaan dalam 

tiga hal, yaitu: 

1) Perencanaan dalam arti seluas-luasnya adalah suatu proses mempersiapkan 

secara sistematis segala kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk 

mencapai tujuan tertentu 

2) Perencanaan adalah suatu cara bagaimana mencapai tujuan sebaikbaiknya 

dengan memanfaatkan sumber-sumber yang ada supaya lebih efektif dan 

efisien 

3) Perencanaan adalah penentuan tujuan yang akan dicapai atau yang akan 

dilakukan bagaimana, kapan dan oleh siapa. Proses perencanaan dapat 

ditinjau dari tiga segi, dengan perkataan lain bahwa fungsi perencanaan 

dapat dilaksanakan dengan baik melalui tiga cara. 

 

Berdasarkan beberapa pengertian menurut para ahli di atas penulis 

menyimpulkan bahwa perencanaan merupakan suatu penentuan tujuan yang 

akan dicapai dan pemilihan metode-metode yang akan digunakan sebelum 

melaksanakan tindakan yang sebenarnya. Dalam program PNPM, 

perencanaan berbasis masyarakat meliputi keikutsertaan masyarakat dalam 

rapat perencanaan, keikutsertaan masyarakat dalam sosialisasi program, 

keikutsertaan masyarakat dalam pembentukan kelompok  
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b. Pelaksanaan  

Pelaksanaan (actuating) merupakan upaya untuk menjadikan perencanaan 

menjadi kenyataan, dengan melalui berbagai pengarahan dan pemotivasian 

agar setiap anggota dapat melaksanakan kegiatan secara optimal sesuai dengan 

peran, tugas dan tanggung jawabnya.Fungsi actuating bagi sebuah organisasi 

yaitu sebagai bentuk dari kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan 

organisasi. Actuating sangat penting dalam kehidupan sehari-hari sebab 

dengan adanya actuating manusia akan dapat meraih apa saja yang menjadi 

tujuan dalam hidupnya. Pelaksanaan merupakan fungsi manajemen yang 

sangat menentukan dalam hasil akhir pencapaian suatu tujuan organisasi, 

apabila pelaksanaan dilakukan sesuai dengan rencana maka kemungkinan 

pencapaian tujuan semakin besar begitu pula sebaliknya. 

 

Menurut Koontz dan O’Donnel, actuating yang diterjemahkan ke Bahasa 

Indonesia sebagai pelaksanaan, penggerakan, pengarahan, adalah hubungan 

antara aspek-aspek individual yang ditimbulkan oleh adanya pengaturan 

terhadap bawahan-bawahan untuk dapat dipahami dan pembagian pekerjaan 

yang efektif untuk tujuan perusahaan/organisasi yang nyata. Jadi pengarahan 

adalah kegiatan yang dilakukan oleh pimpinan untuk membimbing, 

menggerakan, mengatur segala kegiatan yang telah diberi tugas dalam 

melaksanakan sesuatu kegiatan usaha. Pengarahan ini dapat dilakukan dengan 

cara persuasif atau bujukan dan instruksi, tergantung cara mana yang paling 

efektif. (Nanang Fattah, 1999)  
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Pada tahun 1986, George R. Terry mengartikan actuating sebagai usaha 

menggerakkan anggota-anggota kelompok sedemikian rupa hingga mereka 

berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran perusahaan dan sasaran 

anggota-anggota perusahaan tersebut oleh karena para anggota itu juga ingin 

mencapai sasaran tersebut. Jadi pengarahan adalah membuat semua anggota 

kelompok, agar mau bekerjasama dan bekerja secara ikhlas serta bergairah 

untuk mencapai tujuan sesuai dengan perencanaan dan usaha 

pengorganisasian (Nanang Fattah,1999). 

 

Pengertian actuating secara bahasa adalah pengarahan atau dengan kata lain 

pergerakan pelaksanaan, sedang pengertian secara istilah actuating 

(pengarahan) adalah mengarahkan semua karyawan agar mau bekerja sama 

dan bekerja efektif dalam mencapai tujuan organisasi (Departemen Pendidikan 

Nasional, 2001). 

 

Berdasarkan beberapa pengertian di atas penulis mengambil kesimpulan 

bahwa pelaksanaan (actuating) adalah suatu kegiatan untuk merealisasikan 

suatu rencana agar menjadi kenyataan melalui penggerakan diri sendiri 

ataupun anggota-anggota kelompok untuk dapat berusaha mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan. Keterlibatan masyarakat dalam  pelaksanaan program 

meliputi Tingkat swadaya masyarakat dalam pelaksanaan program, Keaktifan 

masyarakat dalam pelaksanaan program serta partisipasi dalam bentuk fisik 

dan nonfisik.  
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c. Evaluasi  

 

Evaluasi merupakan fungsi manajemen yang dimaksudkan untuk mengetahui 

apakah pelaksanaan sesuai dengan rencana yang telah disusun sebelumnya, 

dalam artian evaluasi membandingkan antara kenyataan dengan standar yang 

telah ditentukan sebelumnya. Evaluasi juga dimaksudkan untuk mencegah dan 

mengadakan koreksi atau pembetulan apabila pelaksanaan menyimpang dari 

rencana yang telah disusun.  

 

Evaluasi, terdiri dari tugas-tugas memonitor dan mengevaluasi. Dalam hal ini 

pimpinan hendaknya mengukur kinerja dibandingkan dengan standar dan 

harapan yang mereka tetapkan. Evaluasi dapat dilakukan agar tujuan dapat 

dicapai sesuai dengan rencana. Dalam hal ini bila terdapat penyimpangan 

penyimpangan maka perlu tindakan segera mungkin sehingga pelaksanaan 

kerja atau proses manajemen dapat berjalan sesuai dengan rencana semula. 

Dipihak lain mungkin saja penyimpangan tersebut tidak dapat dihindarkan 

karena secara nyata justru rencana yang tidak sesuai sehingga bukan 

penyimpangan yang diperbaiki tetapi rencanalah yang disesuaikan dengan 

kondisi yang ada. 

 

Terdapat berbagai definisi evaluasi yang diberikan oleh para ahli, menurut 

Siagian dalam Syafiie dkk (1999:83) bahwa evaluasi merupakan proses 

pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin 

agar seluruh pekerjaan yang diaksanakan sesuai dengan rencana yang telah 

ditentukan sebelumnya.  
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T. Handoko (2002:12) mengemukakan bahwa evaluasi adalah suatu usaha 

sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan 

perencanaan, merancang system informasi umpan balik, membandingkan 

kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan 

dan mengukur penyimpangan-penyimpangan, serta mengambil kegiatan 

koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya 

digunakan secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan. 

 

Berdasarkan beberapa pengertian menurut para ahli di atas, penulis 

mengambil kesimpulan bahwa evaluasi merupakan suatu kegiatan untuk 

mengamati proses pelaksanaan dari suatu rencana kegiatan, untuk menjamin 

rencana dijalankan dengan baik dan melakukan koreksi-koreksi apabila terjadi 

kesalahan, perubahan maupun penyimpangan. Evaluasi dalam Program PNPM 

mencakup keikut sertaan masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan 

program, memberikan masukan dan saran demi perbaikan program serta 

partisipasi masyarakat dalam rapat evaluasi program. 

 

C. Konsep PNPM-Mandiri Pedesaan 

 

1. Pengertian Program  

 

Menurut Hasibuan (2001: 35), program adalah setiap sesuatu yang terdiri atas 

objek-objek, atau unsur-unsur, atau komponen-komponen yang bertata kait dan 

bertata hubungan satu sama lain sedemikian rupa sehingga unsur-unsur tersebut 

merupakan suatu kesatuan pemrosesan atau pengolahan yang tertentu.  
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Program merupakan suatu keseluruhan yang terdiri dari sejumlah variabel yang 

berinteraksi suatu program pada dasarnya adalah suatu susunan yang teratur dari 

kegiatan yang berhubungan dengan satu sama lainnya dan prosedur-prosedur yang 

berkaitan yang melaksanakan kegiatan utama dari suatu organisasi.  

 

Menurut Baridwan (2000: 3), program adalah suatu kerangka dari prosedur-

prosedur yang saling berhubungan yang disusun sesuai dengan skema yang 

menyeluruh (terintegrasi) untuk melaksanakan kegiatan organisasi dalam rangkai 

mencapai suatu tujuan organisasi yang telah ditetapkan.  

 

Perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, dan evaluasi dalam 

pelaksanaan program merupakan sederetan fungsi-fungsi manajemen tradisional 

yang dibutuhkan oleg organisasi nirlaba untuk menjamin organisasi yang 

bersangkutan berjalan baik. Fungsi perencanaan mencakup perumusan tujuan 

jangka pendek dan jangka panjang organisasi, serta mengembangkan strategi 

untuk mencapai tujuan tersebut. Fungsi pengorganisasian adalah memadukan 

orang-orang dan tugas-tugas mereka dalam suatu struktur yang terencana, bukan 

semata-mata demi tugas itu sendiri, tetapi juga memuaskan kebutuhan orang-

orang yang melaksanakannya. Fungsi pengendalian harus diberlakukan juga. 

Fungsi pengawasan ini perlu untuk menjaga agar organisasi tetap berjalan pada 

jalurnya dan untuk mengorek kesalahan yang terjadi. Fungsi evaluasi dibutuhkan 

untuk menentukan tercapai atau tidaknya tujuan organisasi. 

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa program terdiri 

dari beberapa komponen atau subbagian yang saling berhubungan dan tersusun 

sedemikian rupa dan yang bersama-sama hendak mempunyai tujuan yang telah 
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ditetapkan. Suatu program terdiri dari unsur-unsur yang dapat dikenal sebagai 

saling bergantungan karena mempunyai tujuan yang sama.  

 

Menurut Hasibuan (2001: 36-37), program dikalisifikasikan menjadi: 

a) Program Abstrak dan Program Fisik 

Program abstrak adalah program yang berupa pemikiran atau ide–ide yang 

tidak tampak secara fisik. Program fisik merupakan program yang ada secara 

fisik. 

b) Program Alamiah dan Program Buatan Manusia 

Program alamiah adalah program yang terjadi melalui program alam tidak 

dibuat manusia. Program buatan manusia merupakan program yang dirancang 

manusia 

c) Program Tertentu dan Program tak tentu.  

Program tertentu beropersi dengan tingkah laku yang sudah dapat diprekdiksi. 

Program tak tentu adalah program yang kondisi masa depannya tidak dapat 

diprediksi karena mengandung unsur probabilitas. 

d) Program Tertutup dan Program Tak Tertutup 

Program tertutup merupakan program yang berhubungan dan tidak 

terpengaruh dengan lingkungan luarnya. Sistem terbuka program yang 

berhubungan dan terpengaruh dengan lingkungan luarnya. 

 

Hamel dan Prahald dalam Handoko (2006: 14) menyusun konsep program dengan 

prespektif “kompetensi inti” sebagai titik tekan yang penting, sehingga program 

merupakan tindakan yang bersifat incremental (senantiasa meningkat) dan terus 

menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan 

oleh para pelanggan dimasa depan. Dengan demikian, program hampir selalu 

dimulai dari “apa yang dapat terjadi” bukan dimulai dari apa yang terjadi”. Arti 

program adalah bagian terpadu dari suatu rencana (plan) sedangkan rencana 

merupakan produk dari suatu perencanaan (planning) yang pada akhirnya 

perencanaan adalah salah satu fungsi dasar dari proses manajemen. 
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Menurut Handoko (2006: 13):  

Program dalam suatu organisasi adalah suatu proses penentuan rencana 

para pimpinan puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang 

organisasi disertai penyusunan.Program merupakan suatu cara atau upaya 

bagaimana tujuan tersebut dapat dicapai. Jika dicermati, maka defenisi 

program tersebut mencakup dua hal sebagaimana dikemukakan dalam 

defenisi sebelumnya, yaitu memuat program dan taktik.  

 

 

Program dalam organisasi sebagai kerangka atau rencana yang mengintegrasikan 

tujuan-tujuan, kebijakan dan tindakan atau program organisasi. Dari pendapat 

tersebut maka dapat dinyatakan bahwa didalam program harus ada tujuan, 

kebijakan dan juga program. Tujuan menjadi penting karena merupakan visi dari 

sebuah organisasi tertentu untuk mewujudkan apa yang ingin dicapai. 

 

Menurut Giffin dalam Tisnawati (2005: 3) mendefenisikan program sebagai 

rencana komprehensif untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam organisasi 

mencapai tujuan merupakan cita-cita utama organisasi, untuk itu diperlukan 

sebuah rencana yang terarah dan terkoordinasi dengan baik agar visi organisasi 

dapat dicapai dengan sebuah atau beberapa perencanaan yang matang. 

Berdasarkan uraian di atas maka yang dimaksud dengan program adalah pola 

tindakan yang dipilih untuk mewujudkan visi organisasi melalui misi atau pola 

pengambilan keputusan dalam mewujudkan visi organisasi tersebut. Keputusan-

keputusan yang diambil organisasi tersebut nantinya dijadikan pedoman dalam 

melakukan kemajuan organisasi tersebut dengan program yang dilakukan. 
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2. PNPM-Mandiri Pedesaan 

 

Mulai tahun 2007 pemerintah Indonesia mencanangkan Program Nasional 

Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)-Mandiri yang terdiri dari PNPM-Mandiri 

Perdesaan, PNPM-Mandiri Perkotaan, serta PNPM-Mandiri wilayah khusus dan 

desa tertinggal. PNPM-Mandiri Perdesaan adalah program untuk mempercepat 

penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan. Pendekatan 

PNPM-Mandiri Perdesaan merupakan pengembangan dari Program 

Pengembangan Kecamatan (PPK) yang selama ini dinilai berhasil. Beberapa 

keberhasilan PPK adalah berupa penyediaan lapangan kerja dan pendapatan bagi 

kelompok rakyat miskin, efisiensi dan efektivitas kegiatan serta berhasil 

menumbuhkan kebersamaan dan partisipasi masyarakat.  

 

PNPM-Mandiri diluncurkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 

Tanggal 30 April 2007 di Kota Palu Sulawesi Tengah. Program ini merupakan 

scaling up (pengembangan yang lebih luas) dari program-program 

penanggulangan kemiskinan pada era sebelumnya. PNPM-Mandiri digakas untuk 

menjadi payung (koordinasi) dari puluhan program penanggulangan kemiskinan 

dari berbagai departemen yang ada pada saat itu, khususnya yang menggunakan 

konsep pemberdayaan masyarakat (community development) sebagai pendekatan 

operasionalnya. 

  

Visi PNPM-Mandiri Perdesaan adalah tercapainya kesejahteraan dan kemandirian 

masyarakat miskin perdesaan kesejahteraan berarti terpenuhinya kebutuhan dasar 

masyarakat. Kemandirian berarti mampu mengorganisir diri untuk memobilisasi 

sumberdaya yang ada di lingkungannya, mampu mengakses sumberdaya di luar 
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lingkungannya, serta mengelola sumberdaya tersebut untuk mengatasi masalah 

kemiskinan. Misi PNPM-Mandiri Perdesaan adalah (1) peningkatan kapasitas 

masyarakat dan kelembagaannya, (2) pelembagaan sistem pembangunan 

partisipatif, (3) pengefektifan fungsi dan peran pemerintahan lokal, (4) 

peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana sarana sosial dasar dan ekonomi 

masyarakatdan (5) pengembangan jaringan kemitraan dalam pembangunan. 

 

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-Mandiri 

Perdesaan atau PNPM-Perdesaan atau Rural PNPM) merupakan salah satu 

program pemberdayaan masyarakat yang mendukung PNPM-Mandiri yang 

wilayah kerja dan target sasarannya adalah masyarakat perdesaan. PNPM Mandiri 

Perdesaan mengadopsi sepenuhnya mekanisme dan prosedur Program 

Pengembangan Kecamatan (PPK) yang telah dilaksanakan sejak 1998-2007. 

Pelaksanaan PNPM-Mandiri Perdesaan berada di bawah binaan Direktorat 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Departemen/Kementrian Dalam 

Negeri. Program ini didukung dengan pembiayaan yang bersumber dari alokasi 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), alokasi Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah (APBD), papartisipasi dari CSR (Corporate Social 

Responsibility) dan dari dana hibah serta pinjaman dari sejumlah lembaga dan 

negara pemberi bantuan di bawah koordinasi Bank Dunia  

 

Program pemberdayaan masyarakat ini dapat dikatakan sebagai program 

pemberdayaan masyarakat terbesar di tanah air, bahkan terbesar di dunia dalam 

pelaksanaannya, program ini memprioritaskan kegiatan bidang infrastruktur desa, 

pengelolaan dana bergulir bagi kelompok perempuan, kegiatan pendidikan dan 
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kesehatan bagi masyarakat di wilayah perdesaan dalam PNPM-Mandiri 

Perdesaan, seluruh anggota masyarakat didorong untuk terlibat dalam setiap 

tahapan kegiatan secara partisipatif, mulai dari proses perencanaan, pengambilan 

keputusan dalam penggunaan dan pengelolaan dana sesuai kebutuhan paling 

prioritas di desanya, sampai pada pelaksanaan kegiatan dan pelestariannya.  

 

3. Faktor-Faktor Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Kegiatan 

Program PNPM-Mandiri Pedesaan 

 

 

Beberapa faktor yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan 

kegiatan Program PNPM-Mandiri Pedesaan 

 

a. Faktor Internal  

Pangestu (dalam Mikkelsen, 2001:11) menjelaskan bahwa faktor-faktor internal 

yang mempengaruhi keterlibatan masyarakat dalam suatu program adalah segala 

sesuatu yang mencakup karakteristik individu yang dapat mempengaruhi individu 

tersebut untuk berpartisipasi dalam suatu kegiatan. Karakteristik individu 

mencakup umur, tingkat pendidikan, jumlah beban keluarga, dan jumlah serta 

pengalaman berkelompok.  

 

Silaen (dalam Suryaningrat, 2008:87) menyatakan bahwa semakin tua umur 

seseorang maka penerimaannya terhadap hal-hal baru semakin rendah hal ini 

karena orang yang masuk dalam golongan tua cenderung selalu bertahan dengan 

nilai-nilai lama sehingga diperkirakan sulit menerima hal-hal yang sifatnya baru. 

Tamarli (dalam Mikkelsen, 2001:234) juga menyatakan bahwa umur merupakan 

faktor yang mempengaruhi partisipasi semakin tua seseorang, relatif berkurang 

kemampuan fisiknya dan keadaan tersebut mempengaruhi partisipasi sosialnya 
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oleh karena itu, semakin muda umur seseorang, semakin tinggi tingkat 

partisipasinya dalam suatu kegiatan atau program tertentu.  

 

Ajiswarman (dalam Suryaningrat, 2008:87) menyatakan bahwa tingkat 

pendidikan mempengaruhi penerimaan seseorang terhadap sesuatu hal yang baru. 

Semakin tinggi pendidikan seseorang maka semakin mudah baginya untuk 

menerima hal-hal baru yang ada di sekitarnya. Jumlah beban tanggungan juga 

dinyatakan sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi partisipasi. Seperti yang 

diungkapkan Ajiswarman (dalam Muttaqin, 2008:99), semakin besar jumlah 

beban keluarga menyebabkan waktu untuk berpatisipasi dalam kegiatan akan 

berkurang karena sebagian besar waktunya digunakan untuk mencari nafkah demi 

memenuhi kebutuhan keluarga. Nurlela (dalam Muttaqin, 2008:12) 

mengungkapkan bahwa tingkat pendapatan seseorang tidak mempengaruhi 

partisipasi seseorang dalam suatu kegiatan.  

 

Menurut Slamet (2004:VII), faktor-faktor internal berasal dari dalam kelompok 

masyarakat sendiri yaitu individu-individu dan kesatuan kelompok di dalamnya. 

Tingkah laku individu berhubungan erat atau ditentukan oleh ciri-ciri sosiologis 

seperti umur, jenis kelamin, pengetahuan, pekerjaan, dan penghasilan. Secara 

teoritis, terdapat hubungan antara ciri-ciri individu dengan tingkat partisipasi, 

seperti usia, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, lamanya menjadi anggota 

masyarakat, besarnya pendapatan dan keterlibatan dalam kegiatan pembangunan 

akan sangat berpengaruh pada partisipasi. Beberapa faktor yang mempengaruhi 

masyarakat untuk mengikuti proses partisipasi adalah pengetahuan dan keahlian, 
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pekerjaan masyarakat, tingkat pendidikan dan buta huruf, jenis kelamin dan 

kepercayaan terhadap budaya tertentu. 

  

b. Faktor Eksternal  

Pangestu (dalam Muttaqin, 2008:33) memaparkan faktor-faktor eksternal yang 

dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat meliputi hubungan yang terjalin 

antara pihak pengelola proyek dengan sasaran hal tersebut terjadi karena sasaran 

akan dengan sukarela terlibat dalam suatu proyek jika sambutan pihak pengelola 

positif dan menguntungkan mereka. Selain itu bila didukung dengan pelayanan 

pengelolaan kegiatan yang positif dan tepat dibutuhkan oleh sasaran, maka 

sasaran tidak akan ragu-ragu untuk berpartisipasi.  

 

Selain itu, Soetomo (2008:62) mengungkapkan faktor-faktor yang perlu 

mendapatkan perhatian dalam partisipasi masyarakat adalah:  

a. Faktor kepemimpinan dalam menggerakkan partisipasi sangat diperlukan 

adanya pimpinan dan kualitas  

b. Faktor komunikasi, gagasan-gagasan, ide, kebijaksanaan dan rencana-rencana 

baru akan mendapat dukungan bila diketahui dan dimengerti oleh masyarakat. 

  

Faktor-faktor eksternal ini dapat dikatakan petaruh (stakeholder) yaitu semua 

pihak yang berkepentingan dan mempunyai pengaruh terhadap program ini 

petaruh kunci adalah siapa yang mempunyai pengaruh yang sangat signifikan atau 

mempunyai posisi penting guna kesuksesan program (Sunarti, 2003:31). 

 

PNPM Mandiri merupakan adalah program nasional penanggulangan kemiskinan 

terutama yang berbasis pemberdayaan masyarakat. PNPM Madiri sebagai 
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program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan 

pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis 

pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri dilaksanakan melalui harmonisasi  

dan  pengembangan  sistem  serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan 

pendampingan dan pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi 

masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan. 

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk menciptakan/meningkatkan 

kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok, dalam 

memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, 

kemandirian dan kesejahteraannya. Pemberdayaan masyarakat memerlukan 

keterlibatan yang besar dari perangkat pemerintah daerah serta berbagai pihak 

untuk memberikan kesempatan dan menjamin keberlanjutan berbagai hasil yang 

dicapai. (Sunarti, 2003:31). 

 

Menurut Sujana Royat (2007: 13-14), beberapa komponen yang dapat digunakan 

sebagai ukuran pelaksanaan PNPM Mandiri Pedesaaan adalah sebagai berikut: 

a. Penyediaan dan  perbaikan prasarana/sarana lingkungan permukiman, sosial 

dan ekonomi secara kegiatan padat karya  

b. Penyediaan sumberdaya keuangan melalui dana bergulir dan kredit mikro 

untuk mengembangkan kegiatan ekonomi masyarakat miskin.  

c. Kegiatan terkait peningkatan kualitas sumberdaya manusia 

d. Peningkatan kapasitas masyarakat dan pemerintahan lokal melalui penyadaran 

kritis, pelatihan ketrampilan usaha, manajemen organisasi dan keuangan, serta 

penerapan tata kepemerintahan yang baik  
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4.  Kualitas Pembangunan Melalui PNPM Mandiri Pedesaaan  

 

Menurut Sujana Royat (2007: 11), Pelaksanaan PNPM-Mandiri Perdesaan adalah 

program untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan 

berkelanjutan. Pendekatan PNPM-Mandiri Perdesaan merupakan pengembangan 

dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang selama ini dinilai berhasil. 

Beberapa keberhasilan PPK adalah berupa penyediaan lapangan kerja dan 

pendapatan bagi kelompok rakyat miskin, efisiensi dan efektivitas kegiatan serta 

berhasil menumbuhkan kebersamaan dan partisipasi masyarakat.  

 

Tujuan umum pelaksanaan PNPM Mandiri Pedesaan adalah meningkatnya 

kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri. Secara 

khusus tujuan pelaksanaan PNPM Mandiri Pedesaan adalah: 

a. Meningkatnya partisipasi seluruh masyarakat, termasuk masyarakat miskin, 

kelompok perempuan, komunitas adat terpencil dan kelompok masyarakat 

lainnya yang rentan dan sering terpinggirkan ke dalam proses pengambilan 

keputusan dan pengelolaan pembangunan. 

b. Meningkatnya   kapasitas   kelembagaan     masyarakat   yang    mengakar, 

representatif dan akuntabel. 

c. Meningkatnya kapasitas pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada 

masyarakat terutama masyarakat miskin melalui kebijakan, program dan 

penganggaran yang berpihak pada masyarakat miskin (pro-poor) 

d. Meningkatnya sinergi masyarakat, pemerintah daerah, swasta, asosiasi, 

perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat dan 
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kelompok perduli lainnya untuk mengefektifkan upaya-upaya penanggulangan 

kemiskinan. 

e. Meningkatnya keberadaan dan kemandirian masyarakat serta kapasitas 

pemerintah daerah dan kelompok perduli setempat dalam menanggulangi 

kemiskinan di wilayahnya. 

f. Meningkatnya modal sosial masyarakat yang berkembang sesuai dengan 

potensi sosial dan budaya serta untuk melestarikan kearifan lokal. 

g. Meningkatnya inovasi dan pemanfaatan teknologi tepat guna, informasi dan 

komunikasi dalam pemberdayaan masyarakat 

 

Menurut Royat (2007:3), kualitas pembangunan yang diharapkan melalui 

pelaksanaan program PNPM Mandiri Pedesaan dilakukan melalui 

komponen program sebagai berikut : 

1. Komponen Lingkungan :  

a. Pembangunan sarana dan prasarana perumahan dan permukiman, baik 

kepentingan masyarakat umum, dan/atau kepentingan warga miskin 

(rumah kumuh, dll). 

b. Pengelolaan kegiatan bergulir untuk peningkatan kualitas sarana dan 

prasarana perumahan dan permukiman seperti arisan MCK, jalan setapak, 

perbaikan rumah, dll. 

2. Komponen Sosial :  

a. Pelatihan KSM untuk pengembangan kapasitas/ penguatan organisasi. 

Penyiapan dan penciptaan peluang usaha melalui pelatihan dan praktek 

ketrampilan usaha bagi warga-warga miskin yang belum produktif. 
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b. Program sosial yang sifatnya bantuan yang diupayakan berkelanjutan 

seperti program peningkatan gizi balita dan program penuntasan wajib 

belajar 9 tahun. 

3. Komponen Ekonomi:  

a. Usaha ekonomi produktif. 

b. Pengembangan modal ekonomi keluarga, yang bermanfaat langsung bagi 

peningkatan pendapatan keluarga miskin.  

 

D. Pemberdayaan Masyarakat 

Menurut Prijono dan Pranaka (1996: 12): 

Pemberdayan berasal dari Bahasa Inggris yaitu empowerment dan 

empower. Sedangkan Kamus Webster dan Oxford English Dictionary 

menyebutkan kata empower mengandung dua makna yaitu (1) to give 

ability to or enable yaitu: upaya untuk memberi kemampuan atau 

keberdayaan. (2) to give power or authority to yaitu memberi kekuasaan, 

mengalihkan kekuatan, atau mendelegasikan otoritas kepihak lain  

 

 

Istilah pemberdayaan sering kali digunakan dalam konteks kemampuan 

meningkatkan keadaan ekonomi individu. Selain itu pemberdayaan juga 

merupakan konsep yang mengandung makna perjuangan bagi mereka yang 

terlibat dalam perjuangan tersebut. Dengan demikian proses pemberdayaan 

merupakan tindakan usaha perbaikan atau peningkatan ekonomi, sosial budaya, 

politik, psikologi baik secara individual maupun kolektif yang berbeda menurut 

kelompok etnik dan kelas sosial.  
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Pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Pemberdayaan sebagai sebuah 

proses adalah dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam, 

berbagi pengontrolan atas dan mempengaruhi terhadap, kejadian-kejadian serta 

lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya.  

Menurut Ife dalam Suharto (2005: 58): 

Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang 

yang lemah atau tidak beruntung. Pemberdayaan menunjuk pada 

kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga 

mereka memiliki kekuatan dan kemampuan dalam (a) memenuhi 

kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (freedom), 

dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas 

dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan; (b) 

menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat 

meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-

jasa yang mereka perlukan; dan (c) berpartisipasi dalam proses 

pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.  

Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang 

ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial; yaitu masyarakat yang berdaya, 

memiliki kekuasaan atau memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam 

memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi maupun sosial . 

Dubois dan Miley (1977) dalam Wrihatnolo dan Nugroho (2007: 119) 

mengemukakan bahwa dasar-dasar pemberdayaan antara lain: 

a. Pemberdayaan adalah proses kerjasama antara klien dan pelaksana kerja 

secara bersama-sama yang bersifat mutual benefit. 

b. Proses pemberdayaan memandang sistem klien sebagai komponen dan 

kemampuan yang memberikan jalan ke sumber penghasilan dan 

memberikan kesempatan. 

c. Klien harus merasa dirinya sebagai agen bebas yang dapat mempengaruhi. 

d. Kompetensi diperolah atau diperbaiki melalui pengalaman hidup, 

pengalaman khusus yang kuat dari pada keadaan yang menyatakan apa 

yang dilakukan. 
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e. Pemberdayaan meliputi jalan ke sumber-sumber penghasilan dan kapasitas 

untuk menggunakan sumber-sumber pendapatan tersebut dengan cara 

efektif. 

f. Proses pemberdayaan adalah masalah yang dinamis, sinergis, pernah 

berubah, dan evolusioner yang selalu memiliki banyak solusi. 

g. Pemberdayaan adalah pencapaian melalui struktur-struktur paralel dari 

perseorangan dan perkembangan masyarakat. 

 

Pengertian pemberdayaan sebagai tujuan sering digunakan sebagai indikator 

keberhasilan pemberdayaan sebagai sebuah proses untuk seperti memiliki 

kepercayaan diri mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, 

berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas 

kehidupannya.  

Menurut Kieffer (1981) dalam Suharto (2005), pemberdayaan mencakup tiga 

dimensi yang meliputi kompetensi kerakyatan, kemampuan sosiopolitik, dan 

kompetensi partisipatif. Parson et.al. (1994) dalam Suharto (2005) juga 

mengajukan tiga dimensi pemberdayaan yang merujuk pada: 

a. Sebuah proses pembangunan yang bermula dari pertumbuhan individual 

yang kemudian berkembang menjadi sebuah perubahan sosial yang lebih 

besar. 

b. Sebuah keadaan psikologis yang ditandai oleh rasa percaya diri, berguna 

dan mampu mengendalikan diri dan orang lain. 

c. Pembebasan yang dihasilkan dari sebuah gerakan sosial, yang dimulai dari 

pendidikan dan politisasi orang-orang lemah dan kemudian melibatkan 

upaya-upaya kolektif dari orang-orang lemah tersebut untuk memperoleh 

kekuasaan dan mengubah struktur-struktur yang masih menekan. 

 

Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, 

pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan 

kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya (Parsons dalam Suharto, 

2005:58-59). Pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat 
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kekuasaan atau keberdayaan kelompok-kelompok lemah dalam masyarakat, 

termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan.  

Schuler, Hashemi dan Riley dalam Suharto (2005), mengembangkan 8 indikator 

pemberdayaan yang mereka sebut sebagai empowerment index, antara lain: 

a. Kebebasan mobilitas: kemampuan individu untuk pergi ke luar rumah atau 

wilayah tempat tinggalnya seperti ke pasar, fasilitas medis dan lain-lain. 

b. Kemampuan membeli komoditas kecil: kemampuan individu untuk 

membeli barang-barang kebutuhan keluraga sehari-hari. 

c. Kemampuan membeli komoditas besar: kemampuan individu membeli 

barang-barang sekunder atau tersier. 

d. Terlibat dalam pembuatan keputusan-keputusan rumah tangga: mampu 

membuat keputusan sendiri maupun bersama suami/istri mengenai 

keputusan-keputusan keluarga. 

e. Kebebasan relatif dari dominasi keluarga: responden ditanya mengenai 

apakah satu tahun terakhir ada orang yang melarang bekerja diluar rumah 

atau mempunyai anak dan lain-lain. 

f. Kesadaran hukum dan politik: mengetahui nama salah seorang pegawai 

pemerintah desa/ kelurahan 

g. Kebebasan dalam kampanye dan protes-protes: seseorang dianggap 

berdaya jika ia pernah terlibat dalam kampanye atau bersama orang lain 

melakukan protes. 

h. Jaminan ekonomi dan kontribusi terhadap keluarga: memiliki rumah, 

tanah, asset produktif, tabungan. 

 

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dinyatakan bahwa pemberdayaan adalah 

proses menyeluruh: suatu proses aktif antara motivator, fasilitator, dan kelompok 

masyarakat yang perlu diberdayakan melalui peningkatan pengetahuan, 

keterampilan, pemberian berbagai kemudahan serta peluang untuk mencapai akses 

sistem sumber daya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.  

 

E. Kerangka Pikir  

 

PNPM-Mandiri Perdesaan adalah program untuk mempercepat penanggulangan 

kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan Program Nasional Pemberdayaan 
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Masyarakat (PNPM) Perdesaan ini terdiri dari empat jenis kegiatan utama. Salah 

satu kegiatan PNPM-Mandiri Perdesaan di Kecamatan Bandar Negeri Suoh 

Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2012 adalah kegiatan pembangunan dan 

perbaikan sarana dan prasarana dasar yang dapat memberikan manfaat jangka 

pendek maupun jangka panjang secara ekonomi bagi masyarakat miskin dan 

rumah tangga miskin yaitu perbaikan prasarana di Kecamatan Bandar Negeri 

Suoh Kabupaten Lampung Barat. Kegiatan tersebut sesuai dengan persyaratan 

program PNPM-Mandiri Perdesaan di Kecamatan Bandar Negeri Suoh Kabupaten 

Lampung Barat yang bertumpu pada partisipasi masyarakat. Partisipasi 

masyarakat tersebut dibedakan berdasarkan tahapan partisipasi menurut 

Sastropoetro (2008:28) yaitu pengambilan keputusan pada perencanaan, 

pelaksanaan, evaluasi sepanjang proses kegiatan dan menikmati hasil.  

 

Partisipasi merupakan adalah keterlibatan aktif dari seseorang, atau sekelompok 

orang (masyarakat) secara sadar untuk berkontribusi secara sukarela dalam 

program pembangunan dan terlibat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, 

monitoring sampai pada tahap evaluasi. 

 

Pelaksanaan program berbasis masyarakat yang dimaksud dalam penelitian ini 

Surotinojo Ibrahim (2009:29), bahwa masyarat dapat berperan aktif dalam 

tahapan program yaitu perencanaan, pelaksanaan  dan evaluasi program. 

Sedangkan kualitas pembangunan melalui program PNPM-Mandiri Pedesaan 

mengacu pada pendapat Sujana Royat (2007: 13-14), yang meliputi komponen 

lingkungan, komponen sosial dan komponen ekonomi. 
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Penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui pengaruh pengelolaan program 

berbasis masyarakat terhadap kualitas pembangunan melalui Program Nasional 

Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)-Mandiri Pedesaan, sebagaimana dapat dilihat 

pada bagan kerangka pikir sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1  

Bagan Kerangka Pikir Penelitian  

Perencanaan Program  

 

a. Rapat perencanaan  

b. Sosialisasi program  

c. Pembentukan kelompok  

1. Komponen Lingkungan :  

a. Pembangunan sarana dan prasarana 

perumahan dan permukiman, baik 

kepentingan masyarakat umum, dan/atau 

kepentingan warga miskin (rumah kumuh, 

dll). 

b. Pengelolaan kegiatan bergulir untuk 

peningkatan kualitas sarana dan prasarana 

perumahan dan permukiman seperti arisan 

MCK, jalan setapak, perbaikan rumah, dll. 

2. Komponen Sosial :  

a. Pelatihan KSM untuk pengembangan 

kapasitas/ penguatan organisasi. Penyiapan 

dan penciptaan peluang usaha melalui 

pelatihan dan praktek ketrampilan usaha bagi 

warga-warga miskin yang belum produktif. 

b. Program sosial yang sifatnya bantuan yang 

diupayakan berkelanjutan seperti program 

peningkatan gizi balita dan program 

penuntasan wajib belajar 9 tahun. 

3. Komponen Ekonomi :  

a. Usaha ekonomi produktif. 

b. Pengembangan modal ekonomi keluarga, 

yang bermanfaat langsung bagi peningkatan 

pendapatan keluarga miskin.  

 

 

 
 

VARIABEL X 

PENGELOLAAN PROGRAM 

BERBASIS MASYARAKAT 

 

 
 

VARIABEL Y 

KUALITAS PEMBANGUNAN MELALUI 

PNPM MANDIRI PEDESAAN 

 

 
 

Pelaksanaan Program  

a. Tingkat swadaya masyarakat 

dalam pelaksanaan program  

b. Keaktifan masyarakat dalam 

pelaksanaan program 

c. Partisipasi dalam bentuk fisik dan 

nonfisik  

 
 

Evaluasi Program  

a. Pengawasan pelaksanaan program  

b. Memberikan masukan dan saran 

demi perbaikan program  

c. Rapat evaluasi program  

 

 

 
 

pengaruh 
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F. Hipotesis 

 

Menurut Sugiyono (2003: 112), hipotesis berasal dari Bahasa Latin yaitu hypo 

yang berarti dugaan dan thesis yang berarti dalil. Jadi hipotesis adalah dugaan 

yang mungkin benar atau mungkin salah. Hipotesis merupakan suatu pernyataan 

yang merupakan dugaan sementara yang bisa benar bisa salah yang perlu diuji 

melalui penelitian. 

Berdasarkan pengertian di atas maka hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

Ho : Tidak ada pengaruh pengelolaan program berbasis masyarakat terhadap  

kualitas pembangunan melalui Program Nasional Pemberdayaan 

Masyarakat (PNPM)-Mandiri Pedesaan 

Ha :  Ada pengaruh pengelolaan program berbasis masyarakat terhadap  

kualitas pembangunan melalui Program Nasional Pemberdayaan 

Masyarakat (PNPM)-Mandiri Pedesaan 

 

 

 


