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Oleh : RAMLI 

ABSTRAK 

Melalui Undang-Undang Pemerintah Daerah Nomor 32 Tahun 2004 

Pemerintah Pusat memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk 

dapat menyusun dan melaksanakan berbagai program sesuai dengan kondisi yang 

ada di daerahnya agar dapat meningkatkan kesejahteraan rakyatnya, untuk 

menyukseskan tugas Pemerintah Daerah tersebut, Pemerintah Pusat menggulirkan 

satu program khusus yang disebut program Pengentasan Kemiskinan, yaitu 

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), tujuan dari program ini 

adalah meningkatkan partisipasi masyarakat miskin didalam pembangunan agar 

dapat meningkatkan tarap hidup masyarakat diwilayahnya. 

 

 Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam 

pelaksanaan pembangunan Desa Mantang Lama Kecamatan Mantang. 
 

Penelitian ini penelitian deskriptif kualitatif adalah penulis mencari fakta-

fakta sesuai  dengan ruang lingkup judul penelitian dan memberikan gambaran 

tentang adanya fanomena sosial. 

 

Penelitian ini menggunakan teori Hetifah (2009 : 191,192) untuk melihat 

tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan Program Nasional 

Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan terbagi 5 tahap yaitu tahap inisiasi, 

tahap perencanaan, tahap desain, tahap konstruksi dan tahap operasional dan 

pemeliharaan.  

 

Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan wawancara Partisipasi 

Masyarakat dalam Program Nasional Pembedayaan Masyarakat (PNPM-MPd) di 

Desa Mantang Lama Tahun 2012 Pada tahap Inisiasi, tahap Perencanaan, tahap 

Desain, dan tahap Konstruksi partisipasi masyarakat sangat tinggi, yaitu 

Masyarakat sangat aktif didalam tahap ini sedangkan pada tahap Operasional dan 

Pemeliharaan Partisipasi Masyarakat sangat rendah. 

 

 

Kata Kunci : Partisipasi Masyarakat PNPM-MPd 
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ABSTRACT 

 

Through the Local Autonomy Law No. 32 of 2004 authorizes the central 

government to local governments to devise and implement various programs in 

accordance with the conditions that exist in the region in order to improve the 

welfare of the people, for the success of the task of the Local Government, Central 

Government rolled out a special program called Poverty Alleviation program, the 

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), the purpose of this 

program is to increase poor people's participation in development in order to 

improve people's quality life.  

 

The research is descriptive research, according to Umar (2002:38), "The 

purpose of descriptive research is to explain or describe things that are asked in 

the research, such as: who, where, when, where and why.  

 

The conclusion that can be drawn Program Nasional Pemberdayaan 

Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) in the village of Mantang Lama in 

2012 to phase Initiation, Planning phase, design phase and construction phase of 

public participation is very high, the community was very active in this phase 

while Operation and Maintenance of Public Participation very low, because at 

this stage there is no guidance by the facilitator.  

 

Suggestions to the authors pointed out that the community participates in 

the Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-

MPd) Desa Mantang Lama Kecamatan Mantang, is hoped that Village 

Government and the Government of the District to pay attention, motivate the 

public to follow the stages program, hoped that the Government of the District to 

assist and facilitating village head and BPD in making a written rule, and 

implement these regulations, expected that the public can participate in the higher 

stages of the program, especially from planning to maintenance, both men and 

women and as well as given many opportunities in improving development.  

 

Keywords: Public Participation PNPM-MPd. 
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A. PENDAHULUAN 

 

1. LATAR BELAKANG MASALAH 

Walaupun Indonesia telah merdeka  selama 69 tahun ternyata permasalahan 

kesejahteraan rakyat sebagaimana yang diamanahkan Pembukaan Undang-

Undang Dasar Tahun 1945 Alenia kelima ternyata masih sulit diwujudkan.Banyak 

hal yang menghalangi tujuan tersebut terwujud. Mulai dari permasalahan 

kemiskinan yang semakin parah, sebagaimana ditunjukkan pada data penerima 

bantuan langsung tunai (BLT) yang semakin meningkat dari tahun ke tahun 

hingga masalah pengangguran yang semakin hari semakin meningkat jumlahnya. 

Mulai dari golongan pendidikan rendah hingga pendidikan tingggi (sarjana). 

Kesemua itu jelas merupakan bom waktu yang suatu saat akan meledak dengan 

kekuatan yang maha dahsyat. 

Berbicara sumber daya alam yang dimiliki, negara Indonesia merupakan 

negara yang sangat kaya akan sumber daya alamnya. Mulai yang ada di bawah 

laut, di dalam tanah, hingga yang ada di permukaan tanah. Mulai dari kekayaan 

berbagai jenis ikan, rumput laut, hingga kerang mutiara. Mulai dari berbagai jenis 

mineral yang ada di dalam tanah hingga berbagai jenis minyak bumi. Mulai dari 

berbagai jenis rempah-rempah hasil hutan Indonesia hingga berbagai jenis 

kayunya. Melihat kondisi tersebut, idealnya masyarakat Indonesia memilki hidup 

yang sejahtera. Akan tetapi mengapa kini banyak yang miskin hidup masyarakat 

Indonesia? Jawaban sementaranya pastilah kemungkinan disebabkan sumber daya 

manusia yang dimiliki bangsa Indonesia tidak mencukupi untuk mengelola 

sumber daya alam yang melimpah ruah tersebut sehingga sebahagian besar hanya 

dinikmati oleh asing karena memiliki ketersediaan yang cukup. Kemungkinan 

lainnya adalah korupsi di kalangan pejabat kita yang semakin meningkat. Bahkan 

KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) sampai hari ini masih masih menangkap 

beberapa pejabat yang terlibat korupsi. 

Sementara persoalan pengangguran yang terjadi di masyarakat Indonesia 

lebih banyak dipicu oleh rendahnya kesempatan dan peluang kerja bagi angkatan 
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kerja, mulai dari tingkat perkotaan hingga pedesaan. Hal ini disebabkan oleh 

terbatasnya lapangan kerja yang ada, pembukaan lapangan kerja baru yang 

semakin kecil. Selain itu juga disebabkan rendahnya jaminan kepada para investor 

terhadap keamanan saham yang ditanamkannya di Indonesia. Salah satunya 

sebagaimana terlihat di kota Batam, beberapa investor asing yang hengkang dari 

Batam, mereka beralih ke Malaysia dan Singapura. Akibatnya beberapa banyak 

para pekerja Batam yang kehilangan lapangan kerjanya (terkena PHK). 

Kondisi tersebut tentu tidak harus dibiarkan berlangsung terlalu lama. Perlu 

adanya tindakan nyata mulai saat ini guna memperbaiki kondisi di masa datang. 

Salah satunya adalah melalui penggunaan pendekatan multi disipliner yang 

berwawasan pemberdayaan. Mulai proses penyadaran, peningkatan kapasitas, 

hingga pada proses pendayagunaan sumber daya manusia yang ada. Hal tersebut 

sebagaimana yang diamanahkan undang-undang pemerintah daerah Nomor 32 

tahun 2004 Pasal 1 tentang Pemerintahan Daerah bahwa, ’Desentralisasi’, 

merupakan proses penyerahan sebahagian wewenang dari Pemerintah Pusat 

kepada pemerintah daerah untuk dapat mengatur dan mengurus dirinya sendiri 

dalam wilayah negara kesatuan republik Indonesia guna mewujudkan 

kesejahteraan rakyatnya. Pemerintah daerah diharapkan dapat menyusun dan 

melaksanakan berbagai program sesuai dengan kondisi yang ada di daerahnya 

masing-masing.  

Niat baik pemerintah pusat kepada pemerintah daerah agar dapat 

meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Bahkan untuk menyukseskan tugas 

pemerintah daerah tersebut, pemerintah pusat menggulirkan satu program khusus 

yang disebut program pengentasan kemiskinan, yaitu Program Nasional 

Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). 

Penjatuhan pilihan pada bentuk desentralisasi tidak lain dalam rangka 

efektivitas dan efesiensi guna mengembangkan demokratisasi di daerah, sehingga 

daerah menjadi lebih kuat. Melalui otonomi yang luas kepada daerah, tentunya 

keutuhan negara kesatuan republik Indonesia ke depan dapat terpelihara dengan 

baik. Dengan demikian, harga diri dan martabat masyarakat Indonesia ke depan 

semakin kuat dan semakin maju.  
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Berhasil atau tidaknya program otonomi daerah yang digulirkan sangat 

tergantung pada posisi daerah pada pelaksanaan otonomi tersebut. Bila 

pemerintah pusat mau memberikan otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah 

maka integrasi nasional dan keutuhan negara kesatuan republik Indonesia dapat 

terjaga dengan baik. Dengan demikian, adanya keinginan beberapa kalangan elit 

politik untuk membuat Negara Federal di Indonesia tentunya sulit untuk 

direalisasikan. Oleh sebab itulah, tidak ada pilihan lain pemerintah pusat selain 

memberikan fasilitas yang cukup, memberikan kemudahan, bantuan, dan 

dorongan kepada pemerintah daerah agar dapat melaksanakan otonomi secara 

efesien dan efektif sesuai peraturan perundangan yang ada. 

Pemerintah Indonesia mulai tahun 2007 mencanangkan Program Nasional 

Pemberdayaan Masyarakat Mandiri, yang terdiri dari : (1) Program Nasional 

Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan, (2) Program Nasional 

Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan, dan (3) Program Nasional 

Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Wilayah Khusus dan Desa Tertinggal. 

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan adalah program 

untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan  

berkelanjutan. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan 

merupakan pengembangan dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK), yang 

selama ini dinilai berhasil. Beberapa keberhasilan PPK adalah berupa penyediaan 

lapangan kerja dan pendapatan kelompok rakyat miskin, efisiensi, dan efektivitas 

kegiatan, serta berhasil menumbuhkan kebersamaan  dan partisipasi masyarakat 

(Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2008). 

Program pengentasan kemiskinan dan pengangguran merupakan program 

yang sangat dibutuhkan saat ini. Program ini jelas bukan program yang ringan 

melainkan program yang cukup berat. Terutama bila tidak mendapat dukungan 

dari seluruh lapisan masyarakat yang ada. Pemerintah perlu menggandeng 

masyarakat agar bersama-sama melaksanakan program yang sedang digulirkan. 

Keinginan pemerintah harus sama dengan keinginan rakyat. Dengan demikian, 

keberhasilan pelaksanaan program akan dapat diwujudkan di masa datang.  
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Hal tersebut sebagaimana yang dikemukakan Ndraha (2003:438) bahwa 

yang menjadi sasaran sorotan hukum pemerintahan dalam hubungan antara 

pemerintah dengan masyarakat adalah dukungan masyarakat terhadap program 

yang sedang dilaksanakan. Oleh sebab itulah, dukungan masyarakat menjadi 

sangat penting guna keberhasilan program pembangunan yang dibuat maupun 

yang telah direncanakan oleh pemerintah. 

Menurut ilmu pemerintahan, ada tidaknya dukungan masyarakat dalam 

proses pembangunan, tidak hanya dapat dilihat dalam pelaksanaan program, 

rencana, kebijakan pembangunan, melainkan juga pada dukungan emansipatif, 

yaitu pada motto pembangunan dari, oleh, dan untuk masyarakat. Hal ini 

sebagaimana yang dikemukakan juga oleh Tangkilisan (2007:313) bahwa dalam 

hubungannya dengan Ilmu Pemerintahan dukungan merupakan suatu layanan 

dasar, merupakan alat untuk mewujudkan good government. 

Berdasarkan pendapat Ndraha dan Tangkilisan tersebut, penulis dapat 

menyimpulkan bahwa semestinya dilakukan pemerintah dan masyarakat bersama-

sama menjalin hubungan yang sinkron agar hal-hal yang menyangkut tentang 

pembangunan dapat terealisasi dengan cepat. Dengan demikian, secara tidak 

langsung pemerintah dapat mengetahui hambatan-hambatan yang dialami dan 

dapat menyerap secara langsung aspirasi masyarakat yang ada. 

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM 

Mandiri Perdesaan) adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan 

sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan 

kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri Perdesaan 

berupaya menggarisbawahi pentingnya pemberdayaan sebagai pendekatan yang 

dipilih sehingga tercapai kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin 

perdesaan. Kesejahteraan  berati terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat dan 

kemandirian berarti mampu mengorganisir diri untuk memobilisasi sumber daya 

yang ada dilingkungannya, mampu mengakses sumber daya di luar 

lingkungannya, serta mengelola sumber daya tersebut untuk mengatasi masalah 

kemiskinan. 
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Keberhasilan PNPM Mandiri Perdesaan khususnya Desa Mantang Lama 

Kecamatan Mantang Kabupaten Bintan sangat ditentukan oleh partisipasi 

masyarakat, sebab PNPM Mandiri Perdesaan merupakan program pemerintah 

yang pelaksanaannya adalah dari, oleh, dan untuk masyarakat artinya masyarakat 

yang merencanakan, melaksanakan, mengawasi, dan masyarakat juga yang 

menerima manfaat dari program pembangunan. 

Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan yang telah dilaksanakan di Desa 

Mantang Lama Kecamatan Mantang antara lain : tembok penahan tanah,gedung 

packing dan pelatihan, jalan titian/pelantar masyarakat serta adanya kelompok-

kelompok simpan pinjam khusus perempuan.  Untuk suksesnya PNPM mandiri 

perdesaan di atas perlu adanya partisipasi masyarakat yakni dengan prinsip 

masyarakat berperan secara aktif dalam setiap tahapan proses, mulai dari tahap 

sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pelestarian kegiatan 

dengan memberikan swadaya berupa tenaga, pikiran, dana, waktu, maupun 

barang. Penulis tertarik mengambil penelitian di lokasi Desa Mantang Lama 

Kecamatan Mantang Kabupaten Bintan karena desa ini merupakan salah satu desa 

penerima Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat – Mandiri Pedesaan tahun 

2012. 

Berkaitan dengan hal tersebut maka penulis berpandangan program PNPM 

Mandiri Pedesaan memerlukan partisipatif aktif masyarakat dalam setiap 

kegiatannya. Sementara indikasi yang terlihat hari ini adalah masyarakat Mantang 

Lama belum merasakan PNPM Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) milik mereka. 

Sebagai contoh, mereka akan menghadiri rapat bila diundang, mereka akan ikut 

berpartisipasi bila diajak, sedangkan pentingnya partisipasi menurut Soehardjo 

yang telah dikutip oleh Tangkilisan (2007:321) menjelaskan dalam pembangunan, 

partisipasi semua unsur masyarakat, dengan kerjasama secara sukarela merupakan 

kunci utama bagi keberhasilan pembangunan. Dalam hal ini partisipasi berfungsi 

menumbuhkan kemampuan masyarakat untuk berkembang secara mandiri dalam 

usaha memperbaiki tarap hidup masyarakat. 

Beberapa gejala lain yang terdapat dilapangan terhadap pelaksanaan 

PNPM-MPd adalah (1) Partisipasi masyarakat miskin belum mampu menentukan 
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sikap dalam pengambilan keputusan terhadap PNPM-MPd, sedangkan tujuan 

PNPM-MPd merupakan Program Mengentaskan kemiskinan; (2) masih 

kurangnya partisipasi masyarakat dalam memelihara prasarana yang telah 

dibangun oleh PNPM-MPd, sedangkan usulan itu sendiri berasal dari masyarakat. 

Berdasarkan beberapa gejala tersebut maka uraian dan penjelasan di atas 

maka penulis memutuskan untuk memilih judul skripsi ini: ”PARTISIPASI 

MASYARAKAT DALAM PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN 

MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN (PNPM-MPd) DI DESA 

MANTANG LAMA TAHUN 2012”. 

2. PERUMUSAN MASALAH 

Pada proses pembangunan agar dapat berkesinambungan, hendaknya tidak 

hanya difokuskan pada partisipasi masyarakat saja, tetapi juga melihat peran 

masyarakat didalam mengelola pembangunan yang ada dari proses Perencanaaan, 

Pelaksanaan Kegiatan dan juga Pelestarian Kegiatan didalam Program Nasional 

Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan  

Dari gejala-gejala diatas penulis melihat adanya kendala-kendala didalam 

pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat mandiri Perdesaan di 

Desa Mantang Lama Kecamatan Mantang Tahun 2012 yaitu 

1. Masih terdapat sebagian masyarakat miskin belum berani mengambil 

keputusan didalam pelaksanaan perencanaan Program Nasional 

Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd). 

2.  Masih kurangnya pengawasan oleh masyarakat didalam pelaksanaan 

pembangunan. 

3. Masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan serta 

mengembangkan hasil dari prasarana yang telah dibangun. 

Merujuk dari latar belakang permasalahan yang telah dijelaskan terdahulu 

yang terjadi di lokus penelitian yakni Desa Mantang Lama Kecamatan Mantang, 

maka pada penelitian ini perumusan masalah yang akan dicari jawabannya adalah 

sebagai berikut: 
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Bagaimana Partisipasi Masyarakat dalam Program Nasional 

Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) di Desa 

Mantang Lama Tahun 2012 ? 

3. TUJUAN DAN KEGUNAAN 

1. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan dengan untuk mengetahui partisipasi masyarakat 

dalam pelaksanaan pembangunan Desa Mantang Lama Kecamatan Mantang 

dalam pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri 

Pedesaan (PNPM-MP) tahun 2012 

 

4. METODE PENELITIAN. 

Jenis penelitian yang penulis laksanakan ini merupakan jenis penenilitian 

deskriptif  kualitatif. Adapun pemilihan jenis metode deskriptif yang penulis 

lakukan dengan maksud untuk memahami fenomena sosial, budaya, dan perilaku 

manusia secara keseluruhan (holistic) dari sudut pandang manusia sebagai pelaku. 

Hal tersebut sebagaimana yang dinyatakan Umar (2002:38),”Tujuan penelitian 

deskriptif adalah untuk memaparkan atau mendeskripsikan hal-hal yang 

ditanyakan dalam riset, seperti: siapa, yang mana, kapan, dimana dan mengapa. 

Penulis menggunakan penelitian kualitatif dengan maksud untuk 

mendapatkan pemahaman yang lebih luas dan mendalam terhadap situasi sosial. 

Selain itu, juga untuk mendapatkan data yang mendalam, yaitu data-data yang 

berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Program Nasional 

Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan di desa Mantang Lama Kecamatan 

Mantang Kabupaten Bintan tahun 2012.  
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B. LANDASAN TEORI 

 

1.  Partisipasi  

Konsep partisipasi dalam proses pembangunan memiliki arti yang dalam 

hal ini tercermin dari pendapat atau interpretasi yang diteorikan pada ahli atau 

pengelola pembangunan mengenai pentingnya partisipasi sebagai salah satu 

elemen yang menentukan keberhasilan pembangunan. 

Pembangunan merupakan fungsi dari pemerintah secara umum karena 

tujuan dari pembangunan itu sendiri adalah untuk meningkatkan tarap hidup 

masyarakat untuk menjadi lebih baik, dalam kajian ilmu pemerintahan 

memusatkan perhatian pada dukungan masyarakat berkaitan dengan 

pemerintahan. Hal ini sejalan dengan pendapat Waluyo (2007:167) tugas pokok 

dibagi menjadi 4 (empat) fungsi penting yaitu (1). Pelayanan, (2). Pemberdayaan, 

(3). Pembangunan, (4). Pembina jaringan bisnis. 

Menurut Syafiie (2013:36) yang menyebutkan ilmu pemerintahan adalah 

ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan koordinasi dan kemampuan 

memimpin bidang legeslasi, eksekusi dan yudikasi, dalam hubungan pusat dan 

daerah antar lembaga serta antara yang memerintah dengan yang diperintah.  

Untuk mensejalankan hal tersebut maka perlunya partisipasi masyarakat 

agar didalam mensejalankan pemerintahan bisa berjalan terarah sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat, agar dapat meningkatkan kesejahtaraan. 

Sedangkan menurut Rasyid ( Waluyo 2007: 125) 

”Pemerintah yang baik akan terus memperkuat legitimasinya dengan cara 

memberi inspirasi kepada rakyat tentang bagaimana mengejar kemajuan, 

memberi pelayanan yang adil dan menyelesaikan konplik-konplik 

kepentingan yang besar, serta memberi arahan tentang cara-cara terbaik 

untuk mempercepat terwujudnya cita-cita kemasyarakatan yang sejahtera 

lahir dan bathin”. 

 

Dari teori diatas dapat penulis menyimpulkan bahwa Ilmu Pemerintahan 

adalah suatu ilmu yang mempelajari cara koordinasi dan memberi arahan antara 
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yang memerintah dengan yang diperintah untuk mempercepat proses 

kesejahteraan masyarakat. 

Supaya mempercepat proses didalam peningkatan kesejahteraan 

masyarakat  maka diperlukan pemberdayaan masyarakat dalam mengambil 

keputusan supaya masyarakat lebih terarah dalam menciptakan pembangunan 

yang dibutuhkan oleh masyarakat itu sendiri, maka dari itu perlunya partisipasi 

masyarakat untuk menciptakan pembangunan-pembangunan sesuai kebutuhan 

masyarakat di desanya sendiri. 

Menurut Ramto (Waluyo 2007:125) yang menyebutkan manajemen 

pemerintahan yang baik itu dapat mencerminkan dari proses pengambilan 

keputusan yang demokratis. Pemberdayaan masyarakat umum untuk 

berpartisipasi dalam pertimbangan pendapat umum demi kualitas kebijakan publik  

Sedangkan menurut Moelyarto (Tangkilisan 2007 : 320) yaitu menetapkan 

partisipasi sebagai konsep strategis pendekatan pembangunan sosial dengan 

asumsi dasarnya bahwa rakyat adalah pokus sentral dan tujuan akhir dari 

pembangunan.  

Berdasarkan beberapa pandangan diatas dapat penulis menyimpulkan 

bahwa untuk dapat meningkatkan tarap hidup masyarakat maka dibutuhkan 

partisipasi masyarakat, agar supaya pembangunan yang dilakukan dapat 

memenuhi kebutuhan masyarakat itu sendiri. 

Partisipasi masyarakat merupakan suatu keharusan didalam meningkatkan 

pembangunan, karenakan masyarakat lebih mengetahui kelebihan potensi dan 

permasalahan yang ada di desanya, sehingga tujuan pembangunan itu bisa 

langsung dirasakan oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat itu 

sendiri, apalagi didalam zaman otonomi daerah seperti yang telah diungkapkan 

oleh Waluyo (2007:207) otonomi daerah diharapkan pula (1). Meningkatkan 

kualitas pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat, (2). Menciptakan 

efesiensi dan efektifitas pengelola sumber daya daerah, (3). Mendorong proses 

percepatan terwujudnya pemberdayaan masyarakat didaerah serta partisipasi aktif 

masyarakat dalam pengelolaan pembangunan daerah.   
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Dari pendapat diatas bahwa perlunya partisipasi masyarakat itu agar di 

setiap daerah dapat menciptakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat seperti yang diungkapkan oleh Davis ( Tangkilisan 2007: 321) 

menyatakan  

“ Participation is defined as an individual as mental and emesional 

involment in a group situasition that encourages him to contribute to group 

goals an to share responsibility for them”. 

Bila diterapkan didalam pembangunan (Tangkilisan 2007:322) dari 

pendapat Davis ini mengandung tiga unsur pokok yaitu : 

1. Adanya keterlibatan mental dan emosi individu dalam melakukan 

aktivitas kelompok 

2. Adanya motivasi individu untuk memberikan konsribusi tergerak dan 

dapat terujud barang, jasa, buah pikiran, tenaga dan keterampilan. 

3. Timbulnya rasa tanggungjawab dalam diri individu terhadap aktivitas 

kelompok dalam usaha pencapaian tujuan. 

 

Menurut Hetifah (2009:160),”Partisipasi adalah kerelaan, Kaho 

(2007:125) menyebutkan bahwa partisipasi masyarakat merupakan bagian intern 

dalam setiap penyelenggaraan Otonomi Daerah yakni dalam rangka pembangunan 

bangsa yang meliputi segala aspek kehidupan, partisipasi masyarakat memainkan 

peranan penting.  

Berdasarkan pendapat Henifah dan Kaho, penulis dapat menyimpulkan 

bahwa kerelaan dalam masyarakat meningkatkan pembangunan untuk 

mengangkat kesejateraan masyarakat, sehingga diperlukan kemampuan 

masyarakat untuk membangun wilayahnya masing-masing sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat desa itu sendiri. 

supaya terciptanya pembangunan yang lebih efesien dan  mendorong 

partisipasi masyarakat didalam pembangunan maka menurut Hetifah (2009:251) 

mengatakan  

1. Keterbukaan dan komitmen dari aparat pemerintahan dan penguasa 

ditingkat Kabupaten maupun ditingkat lokal mereka tidak saja 

memberikan dukungan moral, tetapi betul-betul aktif terlibat dalam 

gerak langkah forum. Keterbukaan dari pihak pemerintah ini telah 

menciptakan admosfir yang memberikan rasa aman kepada 
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stakeholder lain untuk berani berpendapat tanpa merasa takut pada 

efeknya 

2. Dukungan pihak luar yang terdiri dari atas komponen LSM dan 

perguruan tinggi yang memiliki akses terhadap informasi, keahlian, 

dan dana. Dukungan dalam bentuk fasilitasi proses-proses partisipatori 

barangkali adalah konstribusi terbesar yang diberikan oleh pihak 

pendukung dari luar 

3. Motivasi yang besar dan kesiapan dari warga sendiri untuk 

berkonstribusi dalam proses perbaikan kualitas hidup 

 

Dalam kaitannya dengan pelaku-pelaku yang termasuk di dalam aktivitas 

pembangunan, Nelson dalam (Tangkilisan, 2007:323) menyebutkan bahwa ada 

dua macam bentuk partisipasi yaitu : 

1. Partisipasi horizontal, yaitu partisipasi di antara sesama warga atau 

anggota masyarakat, di mana masyarakat mempunyai kemampuan 

berprakarsa dalam menyelesaikan secara bersama suatu kegiatan 

pembangunan. 

2. Partisipasi vertikal, yaitu partisipasi antara masyarakat sebagai suatu 

keseluruhan dengan pemerintah, dalam hubungan di mana masyarakat 

berada pada posisi sebagai pengikut atau klien. 

 

Dengan adanya partisipasi masyarakat, maka perencanaan pembangunan 

yang diupayakan PNPM Mandiri Perdesaan menjadi lebih terarah. Maksudnya, 

rencana atau program yang disusun itu sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 

berarti dalam penyusunan rencana atau program pembangunan dalam PNPM 

Mandiri Perdesaan dilakukan penentuan prioritas (urutan berdasarkan besar  

kecilnya tingkat kepentingannya).  Dengan demikian pelaksanaan PNPM 

Perdesaan berjalan efektif dan efisien. 

Masyarakat akan berpartisipasi dalam pembangunan bila mereka 

mengetahui tentang manfaat dan tujuan pembangunan.  Hal tersebut sejalan 

dengan pendapat Kusnaedi (1995:48) bahwa ada enam cara untuk membangkitkan 

partisipasi masyarakat, yaitu: 

a. Menggunakan prinsip pertukaran dasar, yaitu melalui pendekatan 

timbal balik manfaat yang diterima langsung oleh masyarakat; 

b. Memberikan bimbingan dan kepercayaan kepada masyarakat melalui 

lembaga kemasyarakatan dengan memperhatikan kondisi sosial 

sehingga motivasi masyarakat semakin kuat untuk berpartisipasi; 



13 
 

c. Kegiatan pembangunan harus bersifat dan berfungsi sebagai stimulan 

yang mampu meningkatkan partisipasi dan swadaya masyarakat untuk 

melibatkan diri; 

d. Rancangan pembangunan harus sederhana dan mudah dipahami oleh 

masyarakat untuk melibatkan diri; 

e. Menyelaraskan program-program pembangunan dengan aspirasi yang 

berkembang di masyarakat; dan 

f. Melibatkan masyarakat dalam membuat suatu rencana dan keputusan. 

Pandangan Kusnaedi di atas bermakna bahwa partisipasi masyarakat perlu 

digerakkan agar PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Mantang berjalan 

dengan baik.  Masyarakat harus berperan aktif untuk mencapai tujuan PNPM 

Mandiri Perdesaan yang telah di buat, sehingga hasil yang diperoleh memiliki 

manfaat yang besar bagi semua masyarakat serta adanya partisipasi bersama 

masyarakat untuk melakukan pemeliharaan pada hasil pembangunan di Desa 

Mantang Lama Kecamatan Mantang Kabupaten Bintan tahun 2012. 

Mengacu pendapat Moeljarto, (2000:209) bahwa terdapat beberapa alasan 

masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan, yaitu : 

a. Rakyat adalah fokus sentral dan tujuan terakhir pembangunan, 

partisipasi merupakan akibat logis dari dalil tersebut 

b. Partisipasi menimbulkan harga diri dan kemampuan pribadi untuk 

dapat turut serta dalam keputusan penting yang menyangkut 

masyarakat 

c. Partisipasi menciptakan suatu lingkungan umpan balik arus informasi 

tentang sikap, aspirasi, kebutuhan dan kondisi daerah yang tanpa 

keberadaannya akan tidak terungkap 

d. Pembangunan dilaksanakan lebih baik dengan dimulai dari di mana 

masyarakat berada dan dari apa yang mereka miliki 

e. Partisipasi memperluas zone (wawasan) penerima proyek 

pembangunan 

f. Partisipasi menopang pembangunan  

g. Partisipasi merupakan cara efektif membangun kemampuan 

masyarakat untuk pengelolaan program pembangunan guna 

memenuhi kebutuhan khas daerah. 

 

Pandangan Moeljarto di atas dapat disimpulkan bahwa program 

pembangunan akan berjalan secara efektif bila adanya partisipasi masyarakat 

secara langsung.  Demikian pula dengan program PNPM Mandiri Perdesaan yang 

dilaksanakan tersebut akan berhasil bila adanya partisipasi masyarakat secara 

langsung baik dalam perencanaan pembangunan, pengelolaan dan pemanfaatan, 
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serta pemeliharaan pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat secara 

bersama-sama.  

Menurut Hetifah (2009:15) Partisipasi warga adalah proses ketika warga 

sebagai individu maupun kelompok sosial dan organisasi mengambil peran dalam 

proses perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan kebijakan-kebijakan yang 

langsung mempengaruhi kehidupan mereka. 

Tjokroamidjojo (1987:223) menyebutkan bahwa partisipasi masyarakat 

dalam kegiatan-kegiatan nyata konsisten dengan arah, strategi masyarakat,  dan 

rencana yang telah ditentukan. Suatu kegiatan kemasyarakatan yang dapat 

diselenggarakan atas dasar kesuka-relaan, tetapi juga seringkali karena pola 

kekuasaan dan iklim tradisionil kemasyarakatan dipakai juga mobilisasi. Artinya, 

masyarakat harus digerakkan terlebih dahulu baru mau memberikan perhatiannya 

dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan.  

Penulis dapat menyimpulkan dari pendapat diatas bahwa, pentingnya 

partisipasi masyarakat setempat dalam perencanaan, pengelolaan, pemanfaatan 

serta pemeliharaan dan perlu adanya pendekatan pada masyarakat agar 

menimbulkan partisipasi mereka terhadap pembangunan di daerahnya. 

Menurut Waluyo ( 2007 :158) Masyarakat yang maju adalah masyarakat 

sebagai satu kesatuan diyakini akan mampu mengurus sebagian besar 

kepentingannya oleh anggota masyarakatnya sendiri.  

2.  Masyarakat 

Masyarakat merupakan sekumpulan orang yang tinggal di suatu wilayah 

dan saling bekerja sama dalam mencapai suatu tujuan yakni untuk saling 

berhubungan dan mengikuti aturan-aturan atau norma-norma yang ada dalam 

masyarakat itu sendiri.   

Koentjaraningrat (2002:144) menyebutkan bahwa masyarakat adalah 

sekumpulan manusia yang saling bergaul atau saling berinteraksi. Ditambahkan 

oleh Suryadi (2007:28) bahwa suatu sistem kebiasaan adat dan aturan-aturan 

sistem kekuasaan dan kerjasama, sistem pengelompokan orang-orang dan 

golongan-golongannya, sistem tentang tingkah laku manusia serta segala 

kebiasaannya.  



15 
 

Dari pendapat diatas dapat penulis menyimpulkan bahwa setiap 

masyarakat manapun memiliki kebiasaan-kebiasaan, adat dan aturan-aturan serta 

pengelompokan adanya terciptanya aturan dan pengelompokan dikarenakan 

adanya intraksi individu yang didalamnya. Intraksi individu itu karena didasari 

oleh persamaan dan perbedaan.  

Sedangkan menurut Safiie (2013:122) masyarakat adalah mereka 

bersama-sama menjadi anggota suatu Negara yang harus dibina dan dilayani oleh 

administrasi pemerintahan setempat.  

Didalam masyarakat jumlah kelompok dan kesatuan sosial itu bukan 

hanya satu sehingga dalam warga masyarakat bisa masuk dalam sebagian dari 

berbagai kelompok dan kesatuan sosial yang ada dalam masyarakat tersebut 

seperti kelompok orang-orang yang digolongkan sebagai kerabat, dan juga 

menjadi anggota organisasi pemerintah seperti Warga Desa, Rukun Warga, Rukun 

Tetangga. 

 

3. Kemiskinan 

Kemiskinan adalah kesenjangan ekonomi atau ketimpangan dalam 

distribusi pendapatan antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dan 

kelompok masyarakat yang berpendapatan rendah atau dibawah standart 

pendapatan. 

Ada dua macam kemiskinan yang umum dikenal antara lain  

1. Kemiskinan Absolut yaitu kemiskinan yang diukur dengan tingkat 

pendapatan yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. 

2. Kemiskinan Relatif yaitu penduduk yang telah memiliki pendapatan 

sudah mencapai kebutuhan dasar namun jauh lebih rendah dibanding 

keadaan masyarakat sekitarnya.  

Telah banyak program dari pemerintah untuk penanggulangan kemiskinan 

meskipun bantuan itu tidak mendidik, karena berupa cash money, namun sangat 

membantu supaya dapur tetap bisa mengepul. Program tersebut bernama Bantuan 

Langsung Tunai (BLT). Dalam penetapan keluarga miskin yang berhak menerima 
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bantuan ini pemerintah menggunakan acuan dari BPS tentang 14 (empat belas) 

Kriteria Kemiskinan,( www.BPS.go.id ) yaitu : 

1. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m2 per orang. 

2. Jenis lantai bangunan tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu 

murahan. 

3. Jenis dinding tempat tinggal terbuat dari bambu/rumbia/kayu berkualitas 

rendah/tembok tanpa diplester. 

4. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama-sama dengan rumah 

tangga lain. 

5. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik. 

6. Sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidakterlindung/sungai/air 

hujan. 

7. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/minyak 

tanah. 

8. Hanya mengkonsumsi daging/susu/ayam satu kali dalam seminggu. 

9. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun. 

10. Hanya sanggup makan sebanyak satu/dua kali dalam sehari. 

11. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/poliklinik. 

12. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah: petani dengan luas lahan 

0,5 ha. Buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, atau 

pekerjaan lainnya dengan pendapatan di bawah Rp 600.000 per bulan. 

13. Pendidikan tertinggi kepala kepala rumah tangga: tidak sekolah/tidak 

tamat SD/hanya SD. 

14. Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan nilai Rp 

500.000, seperti: sepeda motor (kredit/non kredit), emas, ternak, kapal 

motor, atau barang modal lainnya 

 

Kemiskinan ini ditandai oleh sikap dan tingkah laku yang menerima 

keadaan yang seakan-akan tidak dapat diubah yang tercermin di dalam lemahnya 

kemajuan untuk maju, rendah kualitas sumber daya manusia, lemahnya nilai tukar 

hasil produksi, rendahnya produktivitas, terbatasnya modal yang dimiliki 

berpartisipasi dalam pembangunan. Mengamati secara mendalam tentang 

kemiskinan dan penyebabnya akan muncul berbagai tipologi dan dimensi 

kemiskinan karena kemiskinan itu sendiri multikompleks, dinamis, dan berkaitan 

dengan ruang, waktu serta tempat dimana kemiskinan dilihat dari berbagai sudut  

pandang. Kemiskinan dibagi dalam dua kriteria yaitu kemiskinan absolut dan 

kemiskinan relatif. 
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Kemiskinan sementara yaitu, kemiskinan yang terjadi sebab adanya 

bencana alam dan kemiskinan kronis yaitu kemiskinan yang terjadi pada mereka 

yang kekurangan keterampilan  dan stamina  

Penyebab kemiskinan menurut Kuncoro, (2000:107) sebagai berikut : 

a. Secara makro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola 

kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan 

timpang, penduduk miskin hanya memiliki sumber daya dalam jumlah 

yang terbatas dan kualitasnya rendah; 

b. Kemiskinan muncul akibat pebedaan kualitas sumber daya manusia 

karena sumber daya manusia yang rendah berarti produktivitas pun 

rendah, upahnya pun rendah. 

c. Kemiskinan muncul sebab perbedaan akses dan modal. 

 

Dari berbagai teori yang ada bahwa kemiskinan itu adalah mereka yang 

tak mampu memiliki penghasilan yang layak untuk memenuhi kebutuhan 

hidupnya. Mereka membutuhkan uluran tangan dan bantuan orang lain mencukupi 

kebutuhannya. 

4. PNPM Mandiri Perdesaaan 

PNPM-MPd adalah Progam Nasional penanggulangan kemiskinan 

terutama yang berbasis dalam pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan 

masyarakat adalah upaya Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk 

menciptakan/meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun 

berkelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan 

kualitas hidup, dan kesejahteraannya. Pemberdayaan masyarakat memerlukan 

keterlibatan yang besar dari perangkat pemerintah daerah serta masyrakat untuk 

memberikan kesempatan dan menjamin keberlanjutan berbagai hasil yang dicapai. 

Visi PNPM Mandiri Perdesaan adalah tercapainya kesejahteraan dan 

kemandirian masyarakat miskin perdesaan 

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 

masyarakat. (5) pengembangan jaringan kemitraan dalam pembangunan. 
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Menurut PTO PNPM-MPd Keluaran yang akan dihasilkan Program Nasional 

Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan adalah sebagai berikut : 

a. Terjadinya peningkatan keterlibatan Rumah Tangga Miskin (RTM) dan 

kelompok perempuan mulai perencanaan sampai dengan pelestarian 

b. Terlembaganya sistem pembangunan partisipatif di desa dan antar desa 

c. Terjadinya peningkatan kapasitas pemerintahan desa dalam memfasilitasi 

pembangunan partisipatif 

d. Berfungsi dan bermanfaatnya hasil kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan bagi 

masyarakat 

e. Terlembaganya pengelolaan dana bergulir dalam peningkatan pelayanan 

sosial dasar dan ketersediaan akses ekonomi terhadap RTM 

f. Terbentuk dan berkembangnya kerjasama antar desa dalam pengelolaan 

pembangunan 

g. Terjadinya peningkatan peran serta dan kerja sama para pemangku 

kepentingan dalam upaya penanggulangan kemiskinan perdesaan 

Diperkuat dengan pendapat Djaenuri, (2007:2.21) menyebutkan bahwa 

fungsi pemerintahan di tingkat pusat maupun di tingkat daerah maupun desa 

antara lain: fungsi pemberdayaan merupakan fungsi yang dilaksanakan 

pemerintahan dalam rangka memandirikan masyarakat, fungsi ini meliputi 

kegiatan seperti penyuluhan, pembinaan, pemberian fasilitas (bantuan peralatan, 

bibit, kredit dan sebagainya), pelatihan, pendidikan dan sebagainya. 

Ndraha, (2003:458) menyebutkan bahwa pemerintahan disebut berperan, 

jika ia mampu menghadapi perubahan.  Kemampuan yang dimaksud berkisar 

antara kemampuan menyesuaikan diri (berperilaku positif) dengan, sampai pada 

kemampuan untuk mengendalikan perubahan itu sendiri disebut keberdayaan, 

sedangkan ketidakmampuan menyesuaikan diri (berperilaku negatif) sampai pada 

sikap menyerah atau pasrah disebut ketidakberdayaan.  

Menurut Tandjung, (2003:46) menyebutkan bahwa pemerintah desa 

memerlukan partisipasi luas masyarakat oleh karenanya peraturan yang ditetapkan 

dapat memenuhi selera dan kebutuhan masyarakat.   
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Dari kutipan ini dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat itu 

sangat penting, namun di satu sisi masyarakat kurang berpartisipasi dalam 

program pemerintah khususnya PNPM Mandiri Perdesaan karena masyarakat 

merasa program kurang memenuhi selera masyarakat dikarenakan masyarakat 

belum bisa seutuhnya menyampaikan gagasan-gagasan yang dianggap perlu untuk 

meningkatkan tarap hidupnya. 

Berdasarkan pendapat dari Ndraha dan Tandjung dapat penulis simpulkan 

bahwa peran pemerintah sangat penting dalam mengadakan perubahan yang ada 

di masyarakat, untuk itu pemerintah memerlukan partisipasi masyarakat untuk 

mematuhi peraturan yang dibuat oleh pemerintah demi memenuhi kebutuhan 

masyarakat. 

Keterlibatan masyarakat pada setiap tahapan kegiatan, serta bagaimana 

peenempatan dan penetapan tingkat partisipasi perlu dilakukan melalui proses 

rembuk dan didasarkan atas potensi yang dimiliki dengan mencapai optimasi 

dalam pengelolaan sumber daya pembangunan, menurut Hetifah (2009 : 191,192) 

tahapan-tahapan partisipasi dalam kaitannya dengan pembangunan sebagai 

berikut: 

1. Tahap Inisiasi  

Partisipasi masyarakat pada tahap ini ada pada tingkatan kendali penuh, 

berbagi peran atau bersifat konsultatif. Dapat digaris bawahi bahwa 

masyarakat bisa berperan dalam setiap level dan dapat membuat inisiatif 

bila diperlukan 

2. Tahap Perencanaan 

Merupakan tahapan krusial, pada tahap ini keputusan-keputusan kunci dari 

masyarakat harus diambil dan program harus dapat ditetapkan, masyarakat 

dapat memilih untuk aktif terlibat dalam pembangunan  dengan biaya 

rendah dan teknologi sederhana 

3. Tahap Desain 

Merupakan tahapan keterlibatan masyarakat dalam pendekatan inovatif 

yang melibatkan masyarakat bila diyakini ada keuntungan-keuntungan 

sosial didalamnya 

4. Tahap Konstruksi 

Tahap keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan tenaga kerja, 

keterlibatan dalam mengawasi dan mempertanggungjawabkan dana yang 

telah dianggarkan 

5. Tahap Operasional dan Pemeliharaan 
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Tahap masyarakat harus berperan aktif sesuai kemampuannya, dalam 

menyediakan tenaga kerja atau menyisihkan penghasilan untuk sumbangan 

perawatan dan menyewa anggota masyarakat untuk mengelola 

 

 

 

B. ANALISA PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROGRAM 

NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI 

PERDESAAN (PNPM-MPd) DI DESA MANTANG LAMA TAHUN 

2012 

 

1. Informan berdasarkan Nama dan Jabatan 

Untuk melihat dan menganalisa serta untuk mengungkapkan Partisipasi 

Masyarakat dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri 

Perdesaan (PNPM-MPd) di Desa Mantang Lama tahun 2012, maka penulis 

mengetengahkan kondisi karakteristik responden berdasarkan nama dan  Jabatan 

di Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan : 

Tabel 3.1 

Informan berdasarkan Nama dan Jabatan Di PNPM-MPd 

 

No Nama Jabatan 

1 Hayati Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa 

2 Sunah Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa 

3 Mardiana Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa 

4 Eli Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa 

5 M. Isya Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa 

6 M. Irfan. P Tim Pengelola Kegiatan 

7 Zainudin Tim Pengelola Kegiatan 

8 Sarmini Tim Pengelola Kegiatan 
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9 Mahat Tim Pemantau/ Monitoring 

10 Sudirman /Adnan Tim Pemantau/ Monitoring 

11 Alim Tim Pemantau/ Monitoring 

12 Hemamalini Tim Pemelihara 

13 Mingkong Tim Pemelihara 

14 Farasat/Buntat Tim Pemelihara 

15 Isya Pemanfaat Prasarana 

16 Sabtu Pemanfaat Prasarana 

17 Maria Pemanfaat Prasarana 

18 Asnimar Pemanfaat Prasarana 

Sumber Data : Olahan Hasil  Wawancara Tahun 2014 

Berdasarkan dari tabel 3.1 tampak dengan jelas bahwa informan 

berdasarkan Jabatan di PNPM-MPd sebagai berikut : informan yang bertugas 

sebagai kader pemberdayaan masyarakat desa sebanyak 5 orang, tim pengelola 

kegiatan sebanyak 3 orang, tim pemantau sebanyak 3 orang, tim pemelihara 

sebanyak 3 orang sedangkan tim pemanfaat prasarana sebanyak 4 orang. 

Untuk menganalisa berbagai informasi yang akan di berikan oleh 

informan maka penulis mengambilkan satu informan untuk dijadikan contoh 

dalam menganalisa dikarenakan tugas pokok dan fungsi informan didalam jabatan 

PNPM-MPd berbeda-beda dalam menjalani tahapan program. 
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C. Analisa Partisipasi Masyarakat dalam Program Nasional Pemberdayaan 

Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) di Desa Mantang Lama 

Tahun 2012 

Dalam menganalisa tingkat partisipasi masyarakat didalam Program 

Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan di Desa Mantang Lama, 

dimana penulis mengetengahkan dengan menggunakan berbagai tahap. 

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat merupakan sebuah kebijakan 

dari pemerintah pusat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam 

mengurangi kemiskinan, maka dari itu perlunya partisipasi masyarakat agar dapat 

mengurangi permasalahan-permasalahan yang ada didalam desa agar kegiatan 

yang dilakukan bisa dirasakan masyarakat dari tahap inisiasi, tahap perencanaan, 

tahap desain, tahap konstruksi, tahap operasional dan pemeliharaan, untuk itu 

penulis akan mengungkapkan tingkat partisipasi masyarakat dalam beberapa tahap 

sebagai berikut:  

1. Tahap inisiasi yaitu Partisipasi masyarakat pada tahap ini ada pada tingkatan 

kendali penuh, berbagi peran atau bersifat konsultatif. Dapat digaris bawahi 

bahwa masyarakat bisa berperan dalam setiap level dan dapat membuat 

inisiatif bila diperlukan. 

Tahap inisiasi didalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat 

Mandiri Perdesaan merupakan tahap sosialisasi, tahap sosialisasi merupakan 

tahap awal yang dilakukan oleh kader pemberdayaan masyarakat desa dengan 

dibantu oleh fasilitator kecamatan untuk mensosialisasikan tentang tujuan, 

prinsip, kebijakan dan prosedur program. 

Secara teknis tahap sosialisasi program melakukan musyawarah di 

kecamatan maupun di desa, disitulah fasilitator menjelaskan tentang aturan dan 

prinsip PNPM-MPd, jika masyarakat desa mau mengikuti program maka 

masyarakat harus mengikuti tahapan program dan aturan yang telah disepakati 

bersama di kecamatan dan mewajibkan untuk membentuk pelaku-pelaku yang 

didesa seperti KPMD dan Kader Teknik, TPK, tim monitoring dan tim 

pemelihara. 
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Tujuan dari bentuknya pelaku-pelaku program di desa adalah untuk 

mempercepat transfer informasi yang ada dikecamatan dan juga untuk 

memberdayakan masyarakat dan memberikan pembelajaran untuk tahu serta 

menjalani proses jalannya tahapan PNPM-MPd dikarenakan program ini 

merupakan program dari masyarakat, oleh masyarakat, untuk masyarakat, dalam 

arti program ini yang merencanakan masyarakat, melaksanakan masyarakat, 

merasakan juga masyarakat. 

Dari pengkajian di atas ini penulis ingin melihat sosialisasi yang telah 

diberikan para fasilitator maupun para masyarakat yang ditunjuk seperti 

masyarakat yang ikut didalam musyawarah antar desa sosialisasi menjelaskan 

dan mensosialisasikan kepada masyarakat, agar masyarakat bisa mengetahui 

informasi apa-apa yang akan dilakukan untuk mendapatkan dana PNPM-MPd, 

dan selalu mengikuti alur tahapan yang telah dibuat program untuk 

dikembangkan didalam masyarakat terutama masyarakat desa yang 

dikategorikan masyarakat miskin,  maka dari itu penulis ingin menyakinkan 

seperti apa sosialisasi PNPM-MPd yang telah dilakukan di Desa Mantang Lama, 

seperti yang telah diungkapkan oleh Hayati 

”PNPM-MPd selalu mensosialisasikan lewat Musyawarah Antar Desa 

(MAD) di Kecamatan dan Musyawarah Desa (MD) didesa masing masing, 

dalam mensosialisasikan hal ini masyarakat harus diundang sebanyak-

banyaknya”.(selasa : 22-04-2014)  

 

Sedangkan yang dijelaskan oleh Mardiana 

”PNPM-MPd mensosialisasikan melewati musyawarah dan papan 

informasi di setiap desa, jika masyarakat tidak bisa pergi keacara 

musyawarah maka bisa membaca bahan yang telah disosialisasikan 

dipapan informasi didalam kantor desa maupun tempat umum dan 

terbuka”. (Rabu, 23-04-2014) 

 

Dari ungkapan diatas dapat penulis menyimpulkan bahwa PNPM-MPd 

Desa Mantang Lama telah mensosialisasikan program tersebut didalam Desa dan 

telah diketahui oleh masyarakat banyak dimana masyarakat miskin maupun 

tidak miskin harus ikut didalam musyawarah agar bisa mendengar dan 

mengetahui informasi yang akan diberikan oleh Fasilitator Kecamatan maupun 
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Kepala Desa, dan sedangkan jika masyarakat tidak bisa datang dalam acara 

musyawarah bisa membaca di setiap papan informasi yang telah ditempelkan.  

seperti yang telah diungkapkan oleh Fasilitator Kecamatan Mantang (Zulkifli, 

S.Sos) menjelaskan bahwa  

”Memang PNPM-MPd tahapan yang pertamanya adalah Musyawarah 

Antar Desa Sosialisasi, setelah Musyawarah Desa Sosialisasi menjelaskan 

tentang tujuan program, visi dan missi program, prinsip program serta 

dana yang akan dididapat dikecamatan, terutama di Kecamatan Mantang 

ini dan setelah acara selesai kita selalu menempelkan bahan tersebut 

dipapan informasi yang telah tersedia di setiap desa”  (kamis : 24-04-

2014) 

      

PNPM-MPd merupakan program dari masyarakat oleh masyarakat dan 

untuk masyarakat, untuk itu penulis ingin melihat bagaimana partisipasi 

masyarakat didalam mengikuti PNPM-MPd, dan apakah masyarakat berperan 

aktif didalam menjalankan Program seperti melaksanakan tahapan-tahapan  

PNPM-MPd, dalam hal ini penulis ingin melihat pembentukan pelaku-pelaku 

program apakah setelah menjadi pelaku, apakah tambah aktif didalam program 

maupun sebaliknya biasa saja tidak aktif, seperti yang telah diungkapkan oleh 

M. Isa beliau menjelaskan bahwa 

”Semenjak menjadi pelaku saya sangat berperan aktif didalam PNPM-

MPd dimana kami selalu berkumpul sesama desa-desa se-Kecamatan 

Mantang, untuk mendengar penjelasan dari fasilitator, ada juga pelatihan, 

tetapi yang jelas kami kerjanya swadaya, maklumlah kita kan untuk 

membangun desa, kalau tak kite siape lagi, iya kan”. (selasa : 22-04-2014) 

 

 Dari wawancara diatas dapat penulis menyimpulkan bahwa yang telah 

ditunjuk didalam musyawarah desa benar – benar memiliki jiwa swadaya untuk 

membangun desa, walaupun tanpa digaji masyarakat selalu berperan aktif ingin 

membangun desanya, dikarenakan PNPM-MPd ini program yang merencanakan 

oleh masyarakat, melaksanakan kegiatan oleh masyarakat, memanfaatkan oleh 

masyarakat dan juga memeliharanya. 

Untuk menggali lebih mendalam lagi pada tahap inisiasi maka penulis 

ingin melihat apakah masyarakat dalam mengikuti musyawarah masyarakat 

selalu mengiyakan atau menolak dan memberikan tanggapan, seperti yang telah 

diungkapkan oleh Mahat   
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”Dalam Musyawarah kami selalu memberikan tanggapan agar usulan 

yang dibutuhkan dapat menjadikan prioritas, dan cepat di bangun, dalam 

mencari prioritas pelaku PNPM-MPd di desa menggunakan tabel/kolom 

skala prioritas”. (Rabu : 23-04-2014)  

 

Seperti yang telah diungkapkan dalam wawancara diatas didalam menilai 

usulan untuk dijadikan prioritas maka pelaku-pelaku PNPM-MPd di Desa 

membuat tabel skala prioritas dimana tabel tersebut menggunakan angka-angka 

1 sampai dengan 5, nilai yang tertinggi menjadikan prioritas yang pertama, hal 

ini juga diungkapan oleh Zulkifli, S.Sos (Fasilitator Kecamatan) menjelaskan : 

”Dalam menjadikan usulan skala prioritas maka setiap pelaku didesa 

membuat tabel skala prioritas yang berisi, tabel 1 dirasakan oleh orang 

banyak, tabel 2 sangat parah, tabel 3 menghambat peningkatan 

pendapatan, tabel 4 sering terjadi, tabel 5 tersedia potensi untuk 

memecahkan masalah, untuk penilaiannya jika angka 5 itu berarti sangat 

parah, 4 berarti parah, 3 berarti kadang parah, angka 2 berarti kurang 

parah, angka 1 berarti tidak parah”. (kamis : 24-04-2014) 

 

Dari tabel wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa untuk mencegak 

dari konplik dari masyarakat yang mempunyai kepentingan maka sangat 

diperlukan tabel ini agar didalam pelaksanaan prioritas masyarakat tidak akan 

terjadi konplik yang berlebihan, dan bisa terselesaikan didalam musyawarah 

mencapai mufakat. 

Untuk melihat perkembangan partisipasi masyarakat penulis ingin melihat 

apakah masyarakat pernah menolak PNPM-MPd yang telah berjalan di desa 

maupun dikecamatan dan tidak menginginkan PNPM-MPd itu ada di desa dan 

lingkungannya, untuk itu penulis mewawancarakan Alim dan menjelaskan 

sebagai berikut : 

”Tidak pernah pak, masyarakat itu selalu mendukung apa yang telah 

dilakukan PNPM-MPd  di Desa kite ini, kite banyak dapat pembangunan 

ada air bersih, ada pelantar, ada gedung TPA, pokoknye pak dari dulu 

sampai sekarang kami setuju”. (Rabu : 23-04-2014) 

 

Dari beberapa wawancara diatas dapat penulis simpulkan pada tahap 

inisiasi ini peran serta dari berbagai masyarakat didalam menjalankan tahapan 

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan di Desa 

Mantang Lama partisipasi masyarakat sangat aktif dengan dibuktikan berbagai 



26 
 

pertanyaan didalamnya, hal ini sudah dinyatakan berbagai informan yang telah 

ada Fasilitator mensosialisasikan tahap ini dan tanggapan dari masyarakat juga 

turut membantu didalam tahap ini, semenjak mengetahui dan menjadi pelaku-

pelaku Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan, 

masyarakat berperan aktif didalam mensosialisasikan dan memberikan 

tanggapan serta usulan didalam pelaksanaan kegiatan program untuk memajukan 

pembangunan Desa. 

Terutama masyarakat yang telah menjadi pelaku program masyarakat 

selalu aktif mensosialisasikan program ini tanpa meminta upah atau gaji bahkan 

masyarakat rela pergi kepulau-pulau yang menyeberang untuk mensosialisasikan 

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan ini tanpa 

meminta bayaran/upah, serta masyarakat menyetujui program ini menjalankan 

tahapan didesanya tanpa menolaknya, dan menyetujui aturan yang telah dibuat 

dan disepakati bersama. 

Dari penyajian diatas dapat penulis menyimpulkan pada tahap inisiasi ini 

masyarakat sangat berperan aktif masyarakat merasa tahap inisiasi ini 

merupakan tahap untuk mensosialisasikan beberapa jumlah anggaran yang 

dianggarkan pada tahun berjalan.  

 

2. Tahap Perencanaan yaitu merupakan tahapan krusial, pada tahap ini 

keputusan-keputusan kunci dari masyarakat harus diambil dan program 

harus dapat ditetapkan, masyarakat dapat memilih untuk aktif terlibat dalam 

pembangunan  dengan biaya rendah dan teknologi sederhana. 

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan 

merupakan program yang direncanakan oleh masyarakat, didalam tahap 

perencanaan didalam program mempunyai beberapa tahapan diantaranya adalah 

penggalian gagasan atau disebut dengan mencari permasalahan-permasalahan 

yang terdapat didalam desa, permasalahan masyarakat harus ditanggapi dan 

harus direalisasikan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, banyak 

permasalahan-permasalahan yang ada di desa yang belum dirasakan sangat 
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parah, dikarenakan kebiasaan masyarakat ini sendiri membuat masyarakat 

terbiasa untuk menjalani kehidupannya. 

Permasalahan banyak dijumpai setelah pelaku-pelaku program di desa 

menggali potensi serta masalah, teknis pengalian masalah ada 3 cara, yaitu 

menggunakan alat yaitu peta desa, kalender musim dan bagan kelembagaan, 

kemudian dimusyawarahkan (musyawarah penggalian gagasan dan 

perencanaan) di setiap dusun, dan desa untuk menggali potensi maupun masalah 

yang belum diketahui dan dijumpai oleh pelaku-pelaku program di desa.  

Tujuan dari menggunakan alat peta desa yaitu berguna untuk mencari 

masalah yang bersifat infrastruktur, bisa terlihat kekurangan infrasruktur yang 

ada seperti jalan rusak, banjir, gedung pendidikan yang tidak ada dan lain 

sebagainya, tujuan dari menggunakan alat kalender musim adalah untuk mencari 

potensi maupun masalah yang diakibatkan oleh musim, seperti musim pancaroba 

yang mengakibatkan masyarakat tidak bisa mencari napkah seperti nelayan, 

musim penyakit yang menyerang masyarakat di saat musim itu, seperti malaria, 

mutah-muntah, diare, banjir, kemarau dan lain sebagainya sedangkan tujuan dari 

menggunakan bagan kelembagaan adalah mengali masalah didalam 

kelembagaan desa seperti kelembagaan karang taruna, RT/RW,  KNPI, PKK, 

BPD, Kantor Desa, LSM dan laain sebagainya yang mempunyai tujuan yang 

sama yaitu meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat, maupun 

dibidang pengetahuan dan ekonomi. 

Pada tahap ini masyarakat harus berpartisipasi karena tahap perencanaan 

ini  merupakan tahap yang krusial, dikarenakan tanpa ada partisipasi masyarakat 

dalam menjalani tahapan ini maka pembangunan masyarakat tidak akan tercapai 

dan tahapan yang lain tidak bisa dilanjutkan. 

Untuk jenis kontruksi untuk PNPM-MPd mengupayakan agar jenis 

konstuksinya bersifat sederhana dan tidak menggunakan teknologi canggih agar 

masyarakat yang ada didesa bisa mengerjakan pembangunan tersebut, karena 

tujuan dari program adalah meningkatkan keterlibatan masyarakat agar supaya 

masyarakat mendapatkan pekerjaan dan bisa mencari napkah sewaktu musim 

pancaroba, dan jika masyarakat yang mengerjakan pembangunan tersebut maka 
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secara teori akan timbul pemeliharaan pembangunan tersebut, dikarenakan 

masyarakat telah bersusah payah untuk mencari dana dan membangun 

pembangunan tersebut. 

Dari penyajian diatas menjadi sangat tertarik bagi penulis untuk melihat 

partisipasi masyarakat didalam tahap perencanaan, maka dari itu penulis ingin 

melihat partisipasi masyarakat didalam musyawarah penggalian gagasan yang 

dilakukan kader desa di tingkat Dusun-dusun, RT dan RW apakah masyarakat 

menghadiri dan memberikan pendapat menurut pendapat Sudirman menjelaskan 

”Ya ada, didalam musyawarah penggalian gagasan masyarakat selalu 

berbicara memberikan masukan untuk membuat pembangunan gedung 

maupun jalan” (Rabu 23 –04-2014) 

 

Dari pendapat diatas penulis ingin melihat lagi bagaimana musyawarah 

yang dilakukan untuk perencanaan apakah masyarakat yang berbicara adalah 

sekelompok kecil saja ataupun semua orang berbicara dan memberikan pendapat 

didalam Musyawarah Desa Perencanaan, menurut Zainudin menjelaskan 

”Ya ikut berbicara” didalam rapat semua orang berbicara untuk 

mendapatkan usulan pembangunan” (Rabu, 23-04-2014) 

 

Didalam musyawarah masyarakat sudah mampu untuk berbicara 

memberikan pendapat untuk mengajukan usulan pembangunan dimana 

masyarakat sudah tidak segan-segan lagi menjelaskan serta memberikan 

masukan untuk mengembangkan pembangunan yang ada di desanya. Hal ini 

seperti yang telah diungkapkan dari beberapa pendapat diatas untuk itu penulis 

ingin melihat lagi usulan dan pengajuan apa saja yang telah dikemukakan oleh 

masyarakat, apakah usulannya bersifat teknis maupun non teknis seperti yang 

diungkapkan oleh Sunah menjelaskan  

”Dalam rapat PNPM-MPd kami selalu mengusulkan kedua-duanya, ada 

yang mengusulkan pembangunan dan ada juga yang mengusulkan 

pelatihan, seperti pelatihan Packing kue dan beasisiwa anak SD” (selasa : 

22-04-2014) 

 

Dari pendapat diatas menjelaskan bahwa didalam PNPM-MPd 

diperbolehkan untuk mengajukan usulan yang bersipat teknis (inprastruktur) 
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maupun non teknis (Non Inprastruktur) hal ini telah diatur didalam Petunjuk 

Teknis Operasional (PTO) PNPM-MPd, seperti yang telah diungkapkan oleh 

Fasilitator Kecamatan mantang Zulkifli, S.Sos 

”Didalam PNPM-MPd, usulan itu boleh bersifat teknis maupun non teknis 

asalkan usulan yang diajukan oleh masyarakat, tidak bertentangan 

dengan 14 poin yang dilarang oleh program, hal ini juga telah tertuang 

didalam PTO PNPM-MPd, yaitu ada 10 prinsip PNPM-MPd diantaranya 

ada poin yaitu bertumpu pada pembangunan manusia, maksud dari poin 

ini adalah masyarakat mengajukan usulan tidak semata-mata fisik saja 

tetapi diperbolehkan usulan non fisik seperti pelatihan ibu-ibu, pelatihan 

pengelasan, pelatihan pemasaran produk SPKP dan banyak lagi”. (Kamis 

: 24-04-2014) 

 

Setelah melihat agak jauh dari perencanaan yang telah dilakukan didalam 

PNPM-MPd penulis ingin melihat jika usulan yang diajukan masyarakat 

didalam program apakah menggunakan konstruksi teknologi yang sederhana dan 

biaya rendah, seperti yang telah diungkapkan oleh M. Irpan menjelaskan bahwa 

”Didalam pembangunan PNPM-MPd biasanya masyarakat mengajukan 

usulan yang bisa dikerjakan oleh tenaga manusia, jika bisa dikerjakan 

tenaga manusia maka biayapun relatip murah dan kita utamakan 

pekerjanya dari kampung kita dulu, kalau tak ada baru kita cari tempat 

lain”.  (Rabu : 23-04-2014) 

 

Setelah diungkapkan dalam wawancara diatas memang didalam 

pembangunan yang dilakukan PNPM-MPd selalu menggunakan tenaga manusia, 

hal ini bertujuan untuk menyerap tenaga kerja agar masyarakat bisa 

mendapatkan pekerjaan, dan diutamakan oleh masyarakat diwilayah desa itu 

sendiri hal ini supaya masyarakat itu sendiri bisa memelihara dan merawat 

kegiatan itu supaya bertahan lebih lama atau lebih awet. Untuk lebih terperinci 

lagi maka penulis ingin melihat apakah usulan yang diajukan masyarakat dapat 

dikerjakan oleh masyarakat tempatan, seperti yang telah diungkapkan oleh 

Mardiana (Rabu : 23-04-2014) 

”Kita memang utamakan penduduk Desa kita dulu pak”. 

Dari beberapa pendapat diatas menjelaskan tingkat partisipasi masyarakat 

sangat tinggi dikarenakan usulan yang akan diajukan ke PNPM-MPd 
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berdasarkan usulan masyarakat dan masyarakat itu sendiri mengutamakan lagi 

kerjanya dari desa sendiri tidak melibatkan pekerja dari desa yang lain, dengan 

prinsip bahwa supaya masyarakat mendapatkan pekerjaan, dan merencanakan 

konstuksi teknologi yang sederhana, tidak mengandalkan teknologi yang 

canggih, jika menggunakan teknologi yang sederhana maka untuk biaya 

membuat sebuah bangunan akan rendah. 

Dari beberapa wawancara diatas dapat penulis menyimpulkan pada tahap 

ini masyarakat sangat aktif berpartisipasi dengan dibuktikan bahwa didalam 

tahap perencanaan ini masyarakat pertama-tama melakukan musyawarah 

Perencanaan yaitu mengambil usulan dari masyarakat mengenai apa yang 

dibutuhkan oleh masyarakat, dimana masyarakat selalu berbicara untuk 

mengajukan usulan yang diinginkan dan usulan tersebut prioritaskan dengan 

menggunakan angka-angka berdasarkan formulir yang telah ada, angka yang 

tertinggi mendapatkan prioitas yang tertinggi, sedangkan angka yang terendah, 

menunggu usulan tahun berikutnya, dalam usulan yang diajukan, masyarakat 

mengajukan usulan teknis (pembangunan) maupun non teknis (pelatihan, 

beasiswa anak kurang mampu dll).  

Usulan yang diajukan masyarakat juga mengajukan usulan yang jenis 

kontruksi yang sederhana dan tidak menggunakan teknologi yang canggih, 

karena masyarakat mengharapkan usulan yang diajukan agar dapat dikerjakan 

masyarakat dan masyarakat tempatan bisa mengerjakan dan mendapatkan  upah 

serta masyarakat juga mengajukan usulan yang dibangun dengan biaya yang 

relatif lebih rendah untuk satu pembanguan gedung. 

3. Tahap Desain, yaitu merupakan tahapan keterlibatan masyarakat dalam 

pendekatan inovatif yang melibatkan masyarakat bila diyakini ada 

keuntungan-keuntungan sosial didalamnya.  

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan pada 

tahap desain masyarakat membuat gambar desain dan Rencana anggaran belanja 

sebuah kegiatan, masyarakat membuat perencanaan desain tersebut dengan 

didampingi oleh Faslitator Kecamatan Teknik, tujuan dari pendampingan ini 



31 
 

adalah agar supaya masyarakat bisa tahu cara membuat desain sebuah kegiatan 

pembangunan infrastruktur maupun non infrastruktur. 

Didalam pelaksanaan PNPM-MPd keterlibatan masyarakat didalam 

membuat desain  kegiatan sangatlah diharapkan dikarenakan PNPM-MPd 

merupakan pelaksanaan yang dilakukan oleh masyarakat supaya dengan ini 

masyarakat akan mengetahui cara membuat desain dan gambar kegiatan 

pembangunan secara umum masyarakat desa bisa membuat dan menghitung 

secara global maupun rinci. 

Didalam perhitungan desain masyarakat diajarkan untuk membuat sesuai 

standart pembangunan, tidak diperbolehkan untuk asal jadi, asal dibangun tetapi 

sesuai anjuran perhitungan Standat Nasional Indonesia (SNI) untuk tahap desain 

ini perhitungannya dibantu oleh Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa 

(KPMD) dibidang teknik yaitu terdiri dari 2 (dua) orang setiap desa. 

Tujuan dari terbentuknya kader pemberdayaan masyarakat desa dibidang 

teknik ini adalah bertujuan untuk mentransper ilmu dari fasilitator kepada 

masyarakat desa untuk mengetahui dan mempelajari cara membuat gambar 

desain serta menghitung pembangunan yang akan dibangun PNPM-MPd, tujuan 

kedepannya adalah agar supaya masyarakat bisa membuat dan mendesain 

pembangunan yang ada didesanya tanpa ada bantuan dari konsultan konstruksi 

yang mahal. 

Pada tahap ini juga masyarakat diharuskan untuk menswadayakan lahan 

pembangunan dikarenakan didalam Program Nasional Pemberdayaan 

Masyarakat Mandiri Perdesaan tidak diperbolehkan untuk mengganti rugi lahan 

(swadaya lahan) dikarenakan pembangunan yang dibuat adalah untuk 

masyarakat desa bukan untuk keuntungan suatu lembaga swasta yang bersifat 

mencari keuntungan. 

Keswadayaan lahan merupakan hal yang utama didalam program dengan 

keswadayaan lahan oleh masyarakat maka diharapkan masyarakat untuk bisa 

menjaga dan merawat pembangunan tersebut, dikarenakan masyarakat desa 

sudah menyisihkan sebagian hartanya untuk pembangunan orang banyak. 
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Dari penyajian diatas tertarik bagi penulis untuk melihat kegiatan 

masyarakat menghitung bangunan bersama masyarakat agar masyarakat bisa 

membuat dan mendesain bangunan-bangunan, keswadayaan lahan serta efesiensi 

penggunaan anggaran untuk didesanya oleh karena itu penulis ingin melihat 

apakah ada keterlibatan masyarakat dalam mendesain bentuk struktur bangunan 

yang sederhana yang dapat berkelanjutan seperti yang telah diungkapkan oleh 

Hayati 

”Ada keterlibatan masyarakat didalam mendesain usulan pembangunan 

yang ada didesa dikarenakan setiap desa harus membantu kader teknik 

yang bertujuan untuk membuat desain”. (selasa : 22-04-2014) 

 

Mendesain gambar yang dilakukan oleh masyarakat yang bertujuan agar 

masyarakat dapat belajar bagaimana untuk menghitung dan menganalisa 

anggaran maupun biaya yang akan dikeluarkan sebuah bangunan. 

Setelah penulis mempelajari keterlibatan masyarakat dalam mendesain 

gambar bangunan yang sederhana, penulis ingin melihat bagaimana keterlibatan 

masyarakat dalam pemanfaatan lahan yang ada seperti yang telah diungkapkan 

oleh Alim (Rabu : 23-04-2014) menjelaskan  

” Untuk lahan bangunan memang swadaya dari masyarakat pak”. 

Dari pendapat diatas menjelaskan bahwa ada keterlibatan masyarakat 

dalam pemanfaatan lahan dimana masyarakat desa didalam membuat bangunan 

yang akan diusulkan kepada PNPM-MPd harus mempunyai lahan dikarenakan 

PNPM-MPd tidak ada anggaran ganti rugi, ini berarti bahwa didalam 

pemanfaatan lahan masyarakat sangat berperan atau berpartisipasi didalam 

mendesain agar supaya usulan yang diajukan sesuai dengan kondisi lahan yang 

ada seperti yang diungkapkan oleh Fasilitator kecamatan Zulkifli, S.Sos 

menjelaskan 

”Didalam PNPM-MPd tidak ada ganti rugi lahan, jika masyarakat ingin 

mengajukan usulan pembangunan, maka masyarakat atau desa sudah 

memiliki untuk diswadayakan, sewaktu masyarakat mengajukan usulan 

kita sudah menanyakan lahannya ada atau tidak”    (Kamis : 24-04-

2014) 
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Setelah penulis melihat partisipasi masyarakat didalam pemanfaatan 

lahan maka tertarik bagi penulis untuk melihat bagaimana keterlibatan 

masyarakat dalam menyusun anggaran pembangunan yang efesien dan optimal 

seperti yang telah diungkapkan oleh Maria menjelaskan 

”Ada keterlibatan masyarakat dalam menyusun anggaran”. (Rabu : 23-

04-2014) 

Seperti yang diungkapkan diatas dapat dijelaskan didalam penyusunan 

anggaran ada keterlibatan masyarakat dikarenakan PNPM-MPd memberikan 

ruang yang luas untuk masyarakat menyusun anggaran supaya desa bisa 

bersama-sama merasakan anggaran yang telah dianggarkan oleh PNPM-MPd, 

oleh karena itu dengan membuat anggaran pembangunan seefektif dan seoptimal 

mungkin diharapkan akan timbulnya keswadayaan masyarakat didalam 

pembangunan agar masyarakat bersama-sama merasakan memiliki atas usulan 

pembangunan yang telah dimiliki.  

Dari beberapa pernyataan diatas menjelaskan bahwa untuk tahap desain 

masyarakat sangat berpartisipasi masyarakat ikut dalam mendesain gambar 

kegiatan yang akan dibangun  dan masyarakat dapat memberikan ide-ide 

kegiatan yang akan dibangun sesuai dengan keinginan masyarakat, didalam 

penyusunan masyarakat juga berpartisipasi didalam pengelolaan lahan serta 

masyarakat selalu berswadaya lahan tanpa ada ganti rugi untuk dijadikan 

berbagai pembangunan, dan didalam pengelolaan anggaran masyarakat juga 

membuat anggaran yang dibuat seefektif dan seoptimal mungkin agar desa lain 

juga mendapatkan usulan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri 

Perdesaan pada tahap yang berjalan. 

4. Tahap Konstruksi, yaitu tahap keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan 

tenaga kerja, keterlibatan dalam mengawasi dan mempertanggungjawabkan 

dana yang telah dianggarkan. 

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan pada 

tahap ini merupakan tahap pelaksanaan kegiatan pada tahap pelaksanaan 

kegiatan ini dilakukan oleh tim pengelolaan kegiatan, tim pengelola kegiatan ini 

adalah pelaku yang ditunjuk oleh masyarakat untuk mengatur pelaksanaan 
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kegiatan dan keuangan yang telah dibuat oleh kader pemberdayaan masyarakat 

desa dibidang teknik. 

Tim pengelola kegiatan mengelola keuangan yang telah disalurkan oleh 

unit pengelola kegiatan sebanyak 3 (tiga) kali dengan mensyaratkan tim 

pengelola kegiatan untuk membuat pertanggungjawaban sebanyak 3 (tiga) kali, 

penyaluran yang diberikan tahap pertama 40%, tahap kedua 40% dan tahap 

ketiga 20%, setiap penyaluran harus dipertanggungawabkan dan dipaparkan 

didepan masyarakat ramai didalam musyawarah pertanggungjawaban dengan 

dihadiri petinggi-petinggi di desa serta masyarakat ramai, PNPM-MPd 

mengharapkan untuk tim pengelola kegiatan serta petinggi-petinggi yang ada 

didesa bisa melibatkan masyarakat untuk menjadikan pekerja didalam 

pembangunan tersebut yang bertujuan agar masyarakat mendapatkan pekerjaan 

untuk mengurangi pengangguran. 

 Pada tahap ini masyarakat desa diwajibkan membentuk tim pengawas, 

tujuan dari terbentuknya pelaku ini adalah untuk mengawasi tim pengelola 

kegiatan didalam membuat dan mengatur anggaran pembangunan sesuai dengan 

desain dan anggaran yang telah dibuat oleh kader teknik, tim pengawas ini 

ditunjuk oleh masyarakat untuk mengawasi serta memberikan saran pendapat 

untuk memperlancar jalannya tahapan konstruksi agar lebih terbuka dan 

transparansi terhadap keuangan dan kegiatan program.   

Dari penyajian diatas penulis ingin melihat apakah ada keterlibatan 

masyarakat didalam ketenagakerjaan seperti yang telah diungkapkan oleh mahat 

menjelaskan  

”Ada, masyarakat ada yang jadi pekerja disini”. (Rabu, 23-04-2014) 

Dari wawancara diatas menjelaskan bahwa didalam ketenagakerjaan 

masyarakat ikut berpartisipasi, untuk itu penulis ingin melihat apakah ada 

keterlibatan masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan kegiatan seperti yang 

telah diungkapkan oleh Sabtu menjelaskan 

”Ada kemaren sewaktu itu saya jadi tim pengawas dan monitoring”, 

(Rabu 23-04-2014) 
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Dari hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa didalam pelaksanaan 

kegiatan PNPM-MPd sudah dibentuk tim monitoring untuk mengawasi kegiatan 

yang ada dilapangan dan tim monitoring melaporkan kegiatan ini jika terjadi 

penyimpangan anggaran maupun kesalahan didalam membuat pelaksanaan 

kegiatan. Tim ini diwajibkan untuk menyampaikan laporan disetiap 

musyawarah desa pertanggungjawaban baik ada masalah maupun tidak terdapat 

masalah dilapangan seperti yang telah diungkapkan oleh Fasilitator Kecamatan 

Zulkifli, S.Sos mengungkapkan 

”Untuk tim monitoring atau pengawasan harus kita bentuk sesuai 

dengan tahapan PNPM-MPd, sewaktu mulai pelaksanaan kita 

membentuk tim monitoring sebanyak 3 orang perkegiatan, yang biasanya 

kita ambil dari warga yang terdekat lokasi kegiatan, salah satu bapak RT 

setempat” (Kamis : 24-04-2014) 

 

Setelah penulis melihat katerlibatan masyarakat didalam pengawasan 

kegiatan penulis merasa tertarik ingin melihat apakah adanya 

pertanggungjawaban dana yang telah dikeluarkan dan dianggarkan seperti yang 

telah diungkapkan oleh M. Irpan (Rabu : 23-04-2014) menjelaskan  

”Ada, untuk pertanggungjawaban dilakukan 3 kali yaitu tahap pertama 

40% dari total anggaran, tahap kedua 40% dari total anggaran dan 

tahap ketiga 20% dari total anggaran, ini harus kita lakukan pak, jika 

tidak dilakukan kita tidak bisa mencairkan dana tahap kedua jadi harus 

ada bukti wawancara serta laporan penggunaan dana”. 

 

Seperti yang telah diungkapkan diatas untuk tingkat partisipasi 

masyarakat didalam tahap konstuksi masyarakat sangat berperan aktif didalam 

pelaksanaan program, hal ini yang telah diungkapkan beberapa wawancara 

diatas menjelaskan bahwa didalam pelaksanaan konstruksi masyarakat sangat 

berperan aktif masyarakat ikut berpartisipasi didalam pekerjaan terutama 

masyarakat tempatan bekerja didalam pembuatan pembangunan dan juga 

monitoring atau pengawasannya, masyarakat ikut memonitor jalannya proses 

pekerjaan yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri, hal ini dibuktikan penulis 

setiap informan menyatakan memonitor bersama-sama dilakukan oleh 

masyarakat agar pembangunan bisa berjalan sesuai dengan gambar dan desain 

yang telah dibuat bersama. 
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Untuk pengelolaan keuangan tim pengelola kegiatan juga melakukan 

pertanggungjawaban dana yang telah dikeluarkan oleh Program Nasional 

Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan yaitu unit pengelola kegiatan 

penyaluran dana dilakukan 3 (tiga) tahap pertama 40% dari jumlah anggaran 

keseluruhan, yang kedua 40% dari jumlah anggaran keseluruhan  dan yang 

ketiga 30% dari jumlah anggaran keseluruhan, setiap penyaluran dana tahap 

pertama, tahap kedua dan tahap ketiga tim pengelola kegiatan diwajibkan untuk 

mempertanggungjawabkan dana yang telah dikeluarkan kepada masyarakat 

bersama kwitansi dan nota-nota. 

2. Tahap Operasional dan Pemeliharaan, yaitu tahap masyarakat harus 

berperan aktif sesuai kemampuannya, dalam menyediakan tenaga kerja atau 

menyisihkan penghasilan untuk sumbangan perawatan dan menyewa 

anggota masyarakat untuk mengelola. 

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan tahap 

kegiatan pemeliharaan adalah tahap terakhir didalam pelaksanaan kegiatan 

PNPM-MPd mengharuskan setiap melakukan musyawarah serah terima kepada 

desa, desa mewajibkan untuk membentuk 3 orang tim pemelihara kegiatan 

prasarana, tujuan dari terbentuknya tim pemelihara ini adalah untuk 

memelihara, merawat dan menjaga bangunan yang telah dibangun. 

Dalam memelihara dan merawat prasana dibutuhkan untuk mengelola 

keuangan, untuk mengelola keungan pemeliharaan, di setiap kecamatan tim 

pemelihara dilatih oleh fasilitator kecamatan, cara merawat maupun cara 

pertanggungjawaban administrasinya. Didalam pemeliharaan terbagai 

bermacam-macam yaitu perawatan secara rutin, perawatan secara berkala dan 

perawatan darurat.  

Perawatan rutin adalah perawatan yang dilakukan seminggu sekali untuk 

bangunan khusus akan dilakukan setiap hari, sedangkan untuk perawatan 

berkala perawatan yang dilakukan sebulan sekali, tiga bulan dan enam bulan 

sedangkan untuk perawatan darurat yaitu perawatan yang dilakukan jika ada 

bencana.  
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Dalam tahapan ini PNPM-MPd mengharapkan untuk masyarakat bisa 

menyisihkan sebagian dari penghasilan pemanfaat untuk dikumpulkan agar 

supaya jika ada perawatan yang perlu diganti bisa menggunakan uang tersebut, 

didalam biaya perawatan diharapkan tidak terlalu membebankan masyarakat 

tetapi harus ada yaitu bisa sebesar Rp.5.000,-  s/d Rp.10.000,- atau lebih setiap 

bulannya. Apalagi jika pembangunan tersebut tidak menghasilkan seperti jalan 

maupun pelantar. Hal ini lah yang dituntut program sesuai dengan prinsip 

PNPM-MPd yaitu prinsip keberlanjutan. 

Keberlanjutan ini bermaksud supaya pembangunan ini agar tetap utuh 

dikarenakan PNPM-MPd tidak akan pernah membangun/merehap bangunan 

yang telah dibangun oleh program sebelumnya, diharapkan juga setiap kepala 

desa maupun BPD untuk membuat aturan seperti  PERDES agar supaya 

pembangunan yang telah dibangun bisa terawat dan bertahan lama, serta jika 

pembangunan yang bisa menghasilkan seperti gedung Pecking, air bersih, 

tujuan pembuatan aturan ini bisa menertipkan masyarakat supaya tidak ada 

sikap kecemburuan sosial didalam pengelolaan pemeliharaan. 

Dari penyajian diatas penulis ingin melihat bagaimana keterlibatan 

masyarakat Desa didalam pemeliharaan sarana yang telah dibangun oleh 

PNPM-MPd seperti yang telah diungkapkan oleh Hemamalini menjelaskan  

”Ada, dengan cara merawat”. (Rabu : 23-04-2014) 

Seperti wawancara yang telah penulis kemukakan bagaimana 

pengelolaan Prasarana yang telah dibangun di Desa Mantang Lama, di tahun 

2012 Desa Mantang Lama mendapatkan kegiatan Tembok Penahan Tanah, 

Gedung Pecking dan Pelatihan, serta Jalan Titian/Pelantar Masyarakat, dan 

Jalan Rabat Beton. 

Dengan cara merawat maka gedung tersebut akan menjadi lebih bagus 

dan bisa bertahan lama, tanpa perawatan maka gedung tersebut tidak akan 

bertahan dengan lama, merawat gedung tidak membutuhkan dana yang besar 

dibandingkan masyarakat didalam membangunnya. 
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Untuk melihat Keterlibatan masyarakat Desa dalam mengelola keuangan 

kegiatan pemeliharaan seperti yang diungkapkan oleh Hemamalini (Rabu : 23-

04-2014)  

”Untuk pemeliharaan gedung pecking ada iurannya, setiap kegiatan 

Pecking dikenakan biaya Rp.500,- perbungkus, supaya nanti bisa 

membeli kantong Pecking dan juga jika ada lebih untuk rawat gedung”. 

 

Didalam pengelolaan Prasarana yang menghasilkan keuangan, sistem 

pengelolaannya ada seperti yang telah diungkapkan hasil wawancara diatas, 

untuk itu penulis ingin melihat bagaimana perawatan prasarana yang tidak 

menghasilkan seperti pembangunan Jalan Titian/Pelantar masyarakat seperti 

yang telah diungkapkan oleh Mahat (Rabu : 23-04-2014) menjelaskan 

”Kalau untuk iuran masih belum ada pak, tetapi untuk perawatan kami 

setiap hari jumat sore saya mengumumkan untuk melakukan 

pembersihan disekitar jalan, dikarenakan hari jumat sebagian nelayan 

kita kan tidak melaut, tapi kalau untuk mengganti tiang-tiang yang rusak 

masih belum ada perencanaannya pak”. 

  

Untuk melihat keterlibatan masyarakat dalam menyisihkan sebagian 

penghasilan untuk perawatan bangunan, seperti yang telah diungkapkan oleh 

Mingkong ( Rabu : 23-04-2014) menjelaskan 

”Selama ini untuk masyarakat yang melakukan iuran untuk 

pemeliharaan masih belum ada pak, dikarenakan untuk kegiatan 

pembangunan yang dibangun oleh PNPM-MPd di Desa Mantang ini 

masih belum ada yang rusak”. 

 

Dari wawancara diatas jelas bahwa untuk menyisihkan uang untuk 

kegiatan pemeliharaan masih belum ada, dikarenakan masyarakat melihat 

pembangunan itu masih bagus, ini berarti bahwa masyarakat masih belum sadar 

terhadap pemeliharaan pembangunan yang telah dibangun, sedangkan untuk 

pembangunan memakan biaya sampai ratusan juta rupiah. 

Hal ini yang membuat sebagian gedung yang telah dibangun Program 

Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan belum bisa terawat 

dengan bagus dikarenakan masyarakat merasa bangunan yang dibangun bisa 

bertahan dengan lama, padahal bangunan tersebut diperlukan perawatan rutin 

dan perawatan berkala, maka dari itu perlunya aturan perawatan agar masyarakat 
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bisa mengumpulkan/menyisihkan sebagian dari penghasilanya untuk biaya 

perawatan prasarana. 

Dari wawancara diatas penulis ingin melihat lagi bagaimana keterlibatan 

masyarakat dalam membuat aturan untuk operasional pengelola, hal ini 

diungkapkan oleh Mahat (Rabu : 23- 04 – 2014) 

”Kalau membuat aturan untuk operasional pemeliharan itu masih belum 

ada pak, kayaknya Kades belum ada buat pak”. 

 

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Hemamalini (Rabu : 23-04-2014)  

”Kalau aturan untuk pemeliharaan belum ada pak, itu aja yang kami 

tarik iuran setiap orang yang pecking, itu aja untuk mengganti kantong 

pecking dan listrik”. 

 

Dari wawancara diatas dapat penulis menyimpulkan bahwa untuk aturan 

pengelolaan prasarana yang telah dibangun masih belum ada aturan yang tertulis 

oleh Kepala Desa, sehingga masyarakat didalam melakukan pemeliharaan 

Prasarana hanya bisa membersihkan saja bukan merawat apabila ada bangunan 

yang rusak seperti pengecatan, penyulaman tiang pelantar dan juga menempel 

jalan yang rusak. Seperti yang telah diungkapkan oleh kepala Desa Mantang 

Lama Muchtar (Kamis : 24-04-2014) 

“ Untuk aturan masih belum ada dibuat, mungkin nanti kita buat pak”. 

Dari wawancara diatas dapat penulis menyimpulkan bahwa untuk 

Kegiatan pemeliharaan prasarana masih belum adanya kesadaran masyarakat 

didalam merawat kegiatan tersebut, hal ini banyak terlihat kurang terawat 

prasarana yang telah dibangun seperti pengecatan gedung, penyulaman tiang 

pelantar dan juga menempel jalan yang rusak, dikarenakan belum adanya 

ketegasan dari Kepala Desa didalam menegakkan aturan pemeliharaan Prasarana 

sedangkan Tim Pemelihara telah dibentuk dan dilatih oleh Fasilitator Kecamatan  

seperti yang telah diungkapkan oleh Zulkifli, S.Sos (Kamis : 24-04-2014) 

mengatakan : 
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“Setiap selesai MDST maka kami membentuk tim Pemelihara sebanyak 3 

orang setiap kegiatan dan melatih tim pemelihara tersebut”. 

 Dari beberapa wawancara diatas dapat penulis menyimpulkan bahwa 

untuk kegiatan pemeliharaan, partisipasi masyarakat bisa dikatakan tidak 

berpartisipasi, masyarakat belum bisa membuat rencana berkala pemeliharaan, 

dan juga  belum adanya aturan tertulis untuk mematok harga untuk dikumpulkan 

supaya jika ada yang rusak ( Pengecatan gedung, menyulam tiang pelantar, dan 

tampal sulam rabat beton ) bisa langsung diperbaiki tanpa harus meminta dari 

pemerintah lagi dan juga kesadaran masyarakat perlu dibina kembali untuk 

mengingat kembali bahwa seberapa sulitnya untuk mendapatkan pembangunan ini 

dengan memakan biaya ratusan juta rupiah, tanpa ada perawatan lama kelamaan 

bangunan ini akan rusak. 

Bisa terlihat untuk kegiatan yang produktif seperti gedung Pecking, 

masyarakat bisa menyisihkan sebagian dari hasil produksinya untuk pemeliharaan 

sedangkan untuk bangunan yang tidak menghasilkan uang masyarakat tidak  bisa 

mengumpulkan operasional kegiatan pemeliharaan. 

D. KESIMPULAN 

 

1. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada bagian terdahulu, 

khususnya mengenai hasil penelitian yang dilakukan sebelumnya, maka dapat 

dirumuskan beberapa kesimpulan dan saran-saran sebagai berikut: 

1. Pada Tahap Inisiasi, pada tahap ini partisipasi masyarakat sangat berperan 

aktif terutama didalam melaksanakan tahapan PNPM-Mandiri Perdesaan, 

Pelaku-pelaku Program juga sangat berperan aktif didalam Musyawarah 

Desa, dan peran aktif masyarakat didalam melaksanakan rapat tahapan-

tahapan PNPM Mandiri Perdesaan. 

2. Pada Tahap Perencanaan, pada tahap ini partisipasi masyarakat sangat tinggi 

dikarenakan usulan yang akan diajukan ke PNPM-MPd berdasarkan usulan 

masyarakat dan masyarakat itu sendiri mengutamakan  pekerjanya dari desa 
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sendiri tidak melibatkan pekerja dari desa yang lain, dengan prinsip bahwa 

supaya masyarakat mendapatkan pekerjaan, dan merencanakan konstuksi 

teknologi yang sederhana, tidak mengandalkan teknologi yang canggih, jika 

menggunakan teknologi yang sederhana maka untuk biaya membuat sebuah 

bangunan akan rendah. 

3. Pada Tahap Desain, pada tahap ini Partisipasi masyarakat sangat tinggi 

masyarakat membuat anggaran pembangunan dengan seefektif dan seoptimal 

mungkin dan rela memberikan keswadayaan dalam bentuk lahan maupun 

bahan-bahan yang dibutuhkan untuk pembangunan yang akan dibangun 

(seperti tanah, pasir, air dan sebagainya). 

4. Pada Tahap konstruksi, pada tahap ini partisipasi masyarakat sangat tinggi 

masyarakat menjadi pekerja kegiatan dan setiap keuangan yang disalurkan di 

pertanggungjawabkan secara bertahap dan dipaparkan dipapan informasi serta 

masyarakat mengawasi kegiatan pembangunan yang dilaksanakan. 

5. Pada Tahap Operasional dan Pemeliharaan, pada tahap ini partisipasi 

masyarakat sangat kurang, masyarakat tidak mempunyai perencanaan 

pemeliharaan serta tidak adanya iuran wajib yang harus dikeluarkan oleh 

pemanfaat langsung dan tidak adanya aturan yang mengikat dari Desa 

didalam pengelolaan Pemeliharaan Prasarana. 

E. Saran. 

Berdasarkan kesimpulan diatas dapat penulis memberikan saran-saran 

untuk perbaikan dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri 

Perdesaan sehingga partisipasi masyarakat akan lebih aktif adalah sebagai 

berikut : 

1. Kepada Pemerintah Desa dan Pemerintah Kecamatan untuk memberikan 

perhatian kepada masyarakat serta mengajak dan menghimbau serta 

mengayumi masyarakat agar masyarakat dapat termotivasi didalam tahapan-

tahap PNPM-Mandiri Perdesaan. 
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2. Pemerintah Kecamatan dapat mendampingi dan memfasilitasi Kepala Desa 

dan BPD dalam membuat Aturan tertulis, serta mengimplementasikan 

peraturan tersebut. 

3. Masyarakat dapat berpartisipasi lebih tinggi didalam tahapan program 

terutama dari perencanaan sampai pemeliharaan, baik kaum laki-laki maupun 

perempuan dan serta diberikan banyak kesempatan dalam peningkatan 

pembangunan. 
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