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ABSTRAK

Undang Undang No. 32 Tahun 2004, fungsi pemerintahan salah satunya
menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi
urusan pemerintahan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,
pelayanan umum dan daya saing daerah. Pemerintah Kota Tanjungpinang sebagai
wilayah yang strategis diantaranya sebagai ibukota Provinsi Kepulauan Riau
selayaknyalah memiliki tanggung jawab yang besar dalam menjamin
kesejahteraan masyarakatnya. Salah satunya  melalui program pemberdayaan
masyarakat dengan memberikan dana bantuan langsung oleh pemerintah pusat
dalam bentuk dukungan terhadap Kelompok Usaha Bersama (KUBE).

Adapun metode penelitian yang penulis gunakan adalah kualitatif, yaitu
penelitian yang menghasilkan data data yang diperoleh dari proses wawancara dan
pengamatan yang dilakukan dilapangan. Sedangkan teknik analisa yang
digunakan adalah deskriptif kualitatif. Teori utama yang digunakan adalah
partisipasi masyarakat oleh Cohen and Uphoff yang disadur oleh buku Siti Irene
Astutui D (2011;61-62) yang menjelaskan tentang partisipasi masyarakat yang
terdiri dari empat proses yaitu dalam pengambilan keputusan, partisipasi dalam
pelaksanaan, pelaksanaan dalam pengambilan manfaat dan partisipasi dalam
evaluasi.

Hasil penelitian yang diperoleh adalah partisipasi masyarakat dalam
penyelenggaraan program pelaksanaan kelompok usaha bersama (kube) di
kelurahan dompak cukup optimal. Namun kedepannya, masih perlu diperbaiki
dan disempurnaan berkenaan penyelenggaraan pemberian bantuan dana langsung
kepada masyarakat, terutama lebih memperhatikan proses dan evaluasi dalam
penyelenggaraannya sehingga tercapai partisipasi masyarakat yang bagus dalam
pelaksanaan program KUBE tersebut. Selanjutnya penulis memberikan saran
yaitu, untuk meningkatkan kadar partisipasi masyarakat di dalam
penyelenggaraan usaha di Kelompok Usaha Bersama (KUBE) koordinator
lapangan yang berasal dari kelurahan dapat memberikan pendampingan yang
lebih kepada setiap KUBE sehingga permasalahan yang terjadi dilapangan dapat
diselesaikan dengan cepat.

Kata Kunci : Partisipasi Masyarakat, KUBE
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ABSTRACT

Refer to Indonesian laws number 32 years 2004. One of the goverment
function is to ruled an regional autonomy widely. Except all authority belongs to
central goverment that purpose for community walfare, public service and
regional competency. The city goverment of Tanjungpinang as one of strategic
regional, as well as the capital city for Riau Archipelago province, righteously
have to guarantee all of comunity walfare. One of them are through comunity
development program on form direct grants to Kelompok Usaha Bersama
(KUBE)

The methodolical of research that used by the author is Qualitative Methods.
In procedures of written or spoken as descriptive data from informan and
observed real behaviors. For analyzing, author used descriptive analysis
techniques.The main theory of Comunity Participation by Cohen and Uphoff
adapted on Siti Irene Astuti D books (2011:61-62), explain that in comunity
participation, it consist four phase, there are participation in decision making,
participation in the implementation, participation in taking benefits and
participation in eavaluating.

The result of this research is : the participation of comunity on
implementation of program Kelompok Usaha Bersama (KUBE)  in Dompak
Village is quite optimal. But in the future, there needs some improvement and
enhanced especially the management to improve more better public service. In the
end, it will be great if goverment coordinator for Kelompok Usaha Bersama gave
more assistance, so if any sudden problem happens, it will done for sure.

Keyword : Society Participation, KUBE
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A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan daerah mengandung dua dimensi, yaitu tujuan dan proses.

Tujuan pembangunan sudah pasti kondisi kehidupan yang lebih baik

sebagaimana yang diinginkan oleh masyarakat. Sedangkan proses untuk

mencapai tujuan itu dinyatakan dalam berbagai strategi

pembangunan.Menurut J Kaloh (2005), pada dasarnya di era otonomi daerah

fungsi pemerintahan meliputi tiga hal yaitu : pelayan kepada masyarakat,

membuat pedoman/arah kebijakan atau ketentuan kepada masyarakat dan

pemberdayaan masyarakat. selanjutnya Sadu Wasistiono (2006) menyatakan

salah satu tugas pokok pemerintah yang terpenting adalah memberikan

pelayanan umum kepada masyarakat.

Kota Tanjungpinang merupakan salah satu kota yang terletak di propinsi

Kepulauan Riau yang sebagaimana dinyatakan dalam Visi kota

Tanjungpinang yakni terwujudnya kota Tanjungpinang sebagai pusat

kebudayaan melayu, pariwisata, industri, perdagangan dan pelayanan jasa di

kawasan Riau Kepulauan pada tahun 2020. Kelurahan Dompak merupakan

salah satu kelurahan yang melakukan strategi pembangunan dengan

melaksanakan Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan di

Tanjungpinang Kota. Hal ini didasari dengan adanya kebijakan otonomi

daerah.

Otonomi daerah yang sarat dengan isu strategis berupa kelembagaan, sumber

daya manusia berupa aparatur pelaksana, jaringan kerja serta lingkungan

kondusif yang terus berubah merupakan sebuah tantangan bagi kelurahan
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dompak untuk menanggapi serta mensiasatinya dengan tanggap dan cepat

agar tidak ketinggalan dari kelurahan-kelurahan lainnya.

Dengan demikian diperlukannya peran lembaga pemberdayaan masyarakat

kelurahan dalam perencanaan pembangunan di kelurahan sesuai dengan misi

yang telah ditetapkan sebagai landasan dalam melakukan tugas.

Adapun tujuan umum Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan adalah

untuk mempercepat penanggulangan atas kebutuhan masyarakat dan

peningkatan kemampuan kelembagaan masyarakat dan aparat melalui usaha

peningkatan partisipasi masyarakat dan aparat dalam pembangunan prasarana

dan sarana yang mendukung kegiatan kelurahan. Miraza (2005) membangun

masyarakat berarti membangun kemandirian masyarakat (social society) agar

mampu menghidupi kehidupan dan menaikkan harkat dan martabatnya serta

mampu meringankan beban pemerintah.

Kelurahan sebagai organisasi pemerintahan yang paling dekat dan

berhubungan langsung dengan masyarakat merupakan ujung tombak

keberhasilan pembangunan kota khususnya otonomi daerah dimana kelurahan

akan terlibat langsung dalam perencanaan dan pengendalian pembangunan

serta pelayanan. Menurut pada Undang Undang no 5 Tahun 1979Kelurahan

adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang

mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat,

yang tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, sedangkan

menurut kamus besar bahasa indonesia berkembang adalah menjadi

bertambah sempurna (tentang pribadi, pikiran, pengetahuan, dan sebagainya)
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dengan kemampuan kosakata yang terbatas, pikiran seseorang tidak dapat

berkembang, menjadi banyak (merata, meluas, dan sebagainya) sehingga

kelurahan yang berkembang dapat dipahami yaitu sebuah kelurahan yang

menjadi bertambah dalam pengelolaannya dan pelayanannya.

Perkembangan dan pembangunan kota sangat erat kaitannya dengan masalah

perencanaan dan pengembangan wilayah (Sirojuzilam, 2005). Perkembangan

dan kemajuan suatu wilayah tidak terlepas dari aspek pembentuk wilayah.

Aspek pembentuk tersebut meliputi sosial budaya, ekonomi, permukiman,

kependudukan, dan sarana dan prasarana.  Strategi pembangunan yang

berorientasi pada pembangunan manusia (people centred development) dalam

pelaksanaannya sangat mensyaratkan keterlibatan langsung dari masyarakat

penerima program pembangunan (partisipasi pembangunan), karena hanya

dengan adanya partisipasi dari masyarakat penerima program, maka hasil

pembangunan tersebut akan sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat

itu sendiri.
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TABEL 1
JUMLAH PENDUDUK KOTA TANJUNGPINANG

BERDASARKAN KECAMATAN, KELURAHAN, JENIS KELAMIN
DAN KEWARGANEGARAAN TAHUN 2013

NO KECAMATAN / KELURAHAN

PENDUDUK

LAKI

LAKI

PEREMPUAN JUML

AH

TANJUNGPINANG BARAT 31.101 30.392 61.493
1 TANJUNGPINANG BARAT 10.792 10.477 21.206
2 KAMBOJA 8.745 8.480 17.225
3 KAMPUNG BARU 6.274 5.956 12.230
4 BUKIT CERMIN 5.353 5.479 10.832

TANJUNGPINANG TIMUR 41.675 39.777 81.452
1 MELAYU KOTA PIRING 9.632 9.109 18.741
2 KAMPUNG BULANG 4.895 4.811 9.706
3 AIR RAJA 5.939 5.737 11.676
4 BATU IX 9.687 8.997 18.684
5 PINANG KENCANA 11.522 11.123 22.645

TANJUNGPINANG KOTA 12.284 11.351 23.635
1 TANJUNGPINANG KOTA 3.810 3.826 7.636
2 KAMPUNG BUGIS 4.887 4.165 9.052
3 SENGGARANG 2.281 2.072 4.353
4 PENYENGAT 1.306 1.288 2.594

BUKIT BESTARI 32.179 31.621 63.800
1 TANJUNGPINANG TIMUR 5.907 5.701 11.608
2 DOMPAK 1.430 1.302 2.732
3 TANJUNG AYUN SAKTI 6.883 6.961 13.844
4 SEIJANG 9.842 9.750 19.592
5 TANJUNG UNGGAT 8.117 7.907 16.024

TOTAL 117.239 113.141 230.380
Sumber : Dinas Kependudukan Kota Tanjungpinang Tahun 2013

Berdasarkan tabel 1 mengenai jumlah penduduk kota Tanjungpinang

berdasarkan kecamatan, kelurahan, jenis kelamin dan kewarganegaraan tahun

2013, kelurahan dompak berada pada posisi kedua dari total jumlah penduduk

paling sedikit dari seluruh kelurahan yang ada di Tanjungpinang, sehingga

hal ini dapat menjadi indikasi sedikitnya potensi kelurahan Dompak untuk

berkembang mengingat luas wilayah yang masih besar dan juga meningat

jarak ke pemerintahan kota adalah sekitar 20 km ditambah akses transportasi
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umum yang jarang mencapai daerah ini, sehingga membuat kelurahan

dompak menjadi kelurahan yang paling lamban pertumbuhan

penduduknya.(Data Monografi Kelurahan Dompak Tahun 2013), hal ini

sangat sesuai untuk melakukan penelitian, dikarenakan pada daerah yang

sedang berkembang partisipasi masyarakat dapat diukur dalam berbagai

aspek dikarenakan masih banyaknya faktor faktor yang dapat mempengaruhi

partisipasi masyarakat tersebut. Selanjutnya dengan fakta bahwa Kelurahan

Dompak merupakan salah satu kelurahan yang berkembang di Kota

Tanjungpinang khususnya di Kecamatan Bukit Bestari dan juga menjadi

wilayah yang sedang dibangun dengan pesatnya dikarenakan pembangunan

lokasi kantor kantor pemerintahan baru Provinsi Kepulauan Riau, oleh sebab

itu penulis melihat hal ini sebagai sebuah hal yang bisa diangkat kedalam

sebuah penelitian.

Tahun 2006 pemerintah pusat melalui Kementrian Sosial mencoba

menyempurnakan pendekatan penyelenggaran program kelompok usaha

bersama (KUBE).kemudian, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Sosial

mencoba menyempurnakan pendekatan dan penyelenggaraan Program

Kelompok Usaha Bersama (KUBE) 1 . Jika pada tahun 2005, penyaluran

bantuan kepada KUBE bersifat natura, melalui perantara, top down, terpusat,

1Sejak tahun 1970-an pemerintah menggulirkan program penanggulangan kemiskinan melalui
Rencana pembangunan lima tahun (repelita) khususnya repelita I-IV melalui program sektor
dan regional. Keberadaan lembaga koordinasi penanggulangan kemiskinan yang bersifat
sektoral seperti kelompok usaha bersama atau KUBE dari kementrian sosial yang dulu
bernama departemen sosial, KUBE dimulai sejak tahun 1982 (Oetami Dewi, “KUBE
(kelompok Usaha Bersama) sebagai model untuk pengembangann  pemberdayaan masyarakat
artikel diakses pada tanggal 23 april 2014 dari
http://inspirasitabloid.wordpress.com/2010/07/27kube-kelompok-usaha-bersama-sebagai-
model-untuk-pengembangan-pemberdayaan-masyarakat/)
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tanpa pendampingan, maka mulai tahun 2006 sudah dilakukan perubahan dan

penyempurnaan. Pada tahun 2007, penyempurnaan program terus dilakukan

melalui kerjasama dengan pihak Bank Rakyat Indonesia Tbk. Mulai tahun

2007, program Pemberdayaan Fakir Miskin yang telah disempurnakan akan

mulai dilakukan. Salah satu perubahan nyata yang telah dilakukan adalah

penyaluran bantuannya dilakukan langsung kepada KUBE dan melalui

mekanisme perbankan (bekerjasama dengan PT BRI Tbk)2. Bantuan tidak

lagi bersifat natura (barang) yang harus disediakan oleh Pemerintah Pusat

melalui pihak ketiga, namun disediakan sendiri oleh anggota KUBE.

Program KUBE merupakan pengejawantahan Instruksi Presiden tentang

Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan atau Gerdu Taskin. Pola

pemberdayaan KUBE yang diterapkan oleh Kementerian Sosial selama ini

sangat seragam, kurang menekankan pada unsur-unsur lokal setempat.

Jumlah kelompok sebanyak 10 Kepala Keluarga. Bantuan yang diberikan

tidak dalam bentuk uang tetapi berupa paket usaha yang disediakan oleh

pihak ketiga, seperti peralatan bengkel, ternak sapi, peralatan-peralatan

pertanian, dan lain-lain. Pemberian bantuan ini diawali dengan pembekalan

pengembangan keterampilan usaha seadanya. Jenis paket usaha yang

2Pada tahun 2007, Kementerian Sosial melakukan pembaharuan internal kementerian atau
yang dikenal dengan reinventing Kemensos. Adapun reinventing itu sendiri bahwa Kemensos
akan melakukan perubahan dalam bentuk: Reorientasi kebijakan pada pembangunan manusia,
Restrukturisasi organisasi untuk menjalankan dan mencapai tujuan kebijakan secara efektif,
Pengembangan aliansi strategis dengan mitra kerja yang mempunyai kapasitas sesuai
bidangnya, Perbaikan tata kelola pelaksanaan kebijakan,dan Penilaian kinerja program.(
Oetami Dewi, “KUBE (kelompok Usaha Bersama) sebagai model untuk pengembangann
pemberdayaan masyarakat artikel diakses pada tanggal 23 april 2014 dari
http://inspirasitabloid.wordpress.com/2010/07/27kube-kelompok-usaha-bersama-sebagai-
model-untuk-pengembangan-pemberdayaan-masyarakat/)
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dikembangkan dianjurkan untuk memilih jenis usaha sesuai dengan

ketersediaan sumber-sumber di daerah masing-masing, namun

pelaksanaannya lebih mengacu pada kondisi pengadministrasian yang harus

dipertanggung jawabkan.

Selanjutnya, dalam penelitian ini penulis melihat partisipasi masyarakat

terhadap program kelompok usaha bersama untuk  kelurahan Dompak pada

tahapan sosialisasi hingga  tahapan  pelaksanaan. Penulis mencoba melihat

partisipasi  masyarakat yang diindikasikan dengan kurangnya keikutsertaan

masyarakat dalam proses sosialisasi dan pelaksanaannya. Pada setiap kegiatan

musyawarah, rata-rata kehadiran warga masih berjumlah sedikit  dibanding

dari  jumlah warga yang ada. Sedangkan pada tahapan pelaksanaan,

ditemukan bahwa masyarakat yang ikut mengerjakan masih menerima upah

sesuai dengan standar harga satuan yang berlaku. Uraian mengenai kondisi

partisipasi masyarakat, menunjukkan  tingkat partisipasi masyarakat.

(Laporan Pelaksanaan Program Pembangunan Insfrastruktur Kelurahan

Dompak Tahun 2012).

Sejak tahun 2009 kelurahan Dompak telah memulai menjadi mitra

departemen sosial dan dinas pemberdayaan perempuan dalam membantu

peningkatan perekonomian masyarakat memalui program pembentukan

kelompok usaha bersama. sehingga pada akhir tahun 2013 telah tercatat

sebanyak 16 kelompok usaha bersama telah berhasil dibina dan dipantau

keberlangsungannya.
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TABEL 2
JUMLAH KELOMPOK USAHA BERSAMA TAHUN 2013

DIKELURAHAN DOMPAK

NO
NAMA
KUBE

ALAMAT ANGGOTA
JENIS

USAHA
BINAAN

1
Anggrek

Biru
Kp.Kelam Pagi

RT.003/RW.002
10 Orang

Home
Industri Kue

Kering

Dinas Sosial dan
Tenaga Kerja

2 Mekar Sari
Tg. Siambang,
RT.001/RW.01

10 Orang

Home
Industri kue
basah dan

kering

Dinas Sosial dan
Tenaga Kerja

3
Maju

Bersama
Kp. Sei Ungar,
RT.004/RW.02

10 Orang
Peternakan

yaitu Ternak
Ayam

Dinas Sosial dan
Tenaga Kerja

4
Dompak
Permai

Kp. Lama,
RT.001/RW.04

10 Orang
Home

Industri Kue
Kering

Dinas Sosial dan
Tenaga Kerja

5 Melati Putih
Tg. Siambang,
RT.005/RW.01

10 Orang
Warung

Kelontong
Dinas Sosial dan

Tenaga Kerja

6
Ayam

Bangkok
Kp. Dompak

Seberang
10 Orang

Peternakan
Ayam

Dinas Sosial dan
Tenaga Kerja

7
Ayam

Kalkun
Kp. Dompak

Seberang
10 Orang

Peternakan
Ayam

Dinas Sosial dan
Tenaga Kerja

8 Itik Serati2
Kp. Dompak

Seberang
10 Orang

Peternakan
Ayam

Dinas Sosial dan
Tenaga Kerja

9
Ayam

Cemani
Kp. Dompak

Seberang
10 Orang

Peternakan
Ayam

Dinas Sosial dan
Tenaga Kerja

10 Gonggong
Kp. Dompak

Seberang
10 Orang

Home
Industri

Dinas Sosial dan
Tenaga Kerja

11
Kelam

Kemilai
Kp. Kelam Pagi 10 Orang budidaya ikan

Dinas Sosial dan
Tenaga Kerja

12
Tambak
Ketam

Kp. Dompak lama 10 Orang
Budidaya

tambak ketam
Dinas Sosial dan

Tenaga Kerja

13
Sari rumput

laut
Kp. Dompak lama 10 Orang

Budidaya
rumput laut

Dinas Sosial dan
Tenaga Kerja

14
Dompak
Mandiri

Kp. Lama. 10 Orang
Home

Industri

Dinas
Pemberdayaan

Perempuan

15 Tiara Indah Kp. Sei jari 10 Orang
Home

Industri

Dinas
Pemberdayaan

Perempuan

16 Sri Tanjung Tanjung Siambang 10 Orang
Home

Industri

Dinas
Pemberdayaan

Perempuan
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Pemberian kewenangan kepada masyarakat setempat yang tidak hanya untuk

menyelenggarakan proyek atau program pembangunan, tetapi juga untuk

mengelola proyek tersebut akan mendorong masyarakat untuk mengerahkan

segala kemampuan dan potensinya demi keberhasilan program

tersebut.Dilihat dari proses kegiatan pemberdayaan kelurahan di kelurahan

Dompak, peran partisipasi masyarakat yang diinginkan oleh pemerintah telah

menunjukkan ada hasil sesuai yang diharapkan, yang pada akhirnya akan

berdampak dalam peningkatan perekonomian masyarakat setempat sehingga

dapat membantu juga mengurangi persentase pengangguran aktif di kelurahan

Dompak.

Jika pada tahun 2005 penyaluran KUBE bersifat Nature, melalui

perantara, top down, terpusat dan tanpa pendampingan, maka mulai tahun

2006 sudah dilakukan perubahan dan penyempurnaan di tahun 2007

perubahan nyata dilakukan langsung kepada KUBE dan melalui mekanisme

perbankan. Bantuan tidak lagi bersifat natural yang harus disediakan oleh

pemerintah pusat melalui pihak ketiga namun disediakan sendiri oleh

KUBE.selanjutnya menurut data dilapangan hingga tahun 2013 sebanyak

5.19 % masyarakat dompak dari 2732 jiwa sudah termasuk kedalam program

bantuan Kelompok Usaha Bersama. (Demografi Kelurahan Dompak tahun

2013).

Program Pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) bimbingan Dinas

Sosial dan Tenaga Kerja  Pemerintah Kota Tanjungpinang, dimana Kelurahan

Dompak membantu memfasilitasi kegiatan pembentukan Kelompok Usaha
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Bersama yang dalam hal ini dimaksudkan untuk memberikan bantuan modal,

pembinaan dan pengawasan kepada masyarakat.

Dikelurahan dompak sendiri ada sekitar 16 kube yang tercatat penerima

bantuan modal usaha terhitung sampai akhir tahun 2013. Dimana masing

masing kelompok usaha bersama menerima bantuan 20 juta rupiah atau dua

juta rupiah per anggota. Dimana bantuan dana ini di akomodir oleh dua

lembaga pemerintahan yaitu kelurahan Dompak dan Dinas Pemberdayaan

Perempuan Provinsi Kepulauan Riau.

Namun hingga penulis mengumpulkan informan dilapangan, penulis

hanya menemui sepuluh kelompok usaha bersama, dimana selebihnya yaitu

enam kelompok usaha bersama belum jelas status keberadaannya apakah

masih aktif ataupun tidak, sehingga data data lapangan yang digunakan hanya

berjumlah sepuluh kelompok usaha bersama.

Fokus utama dari penelitian ini adalah seberapa besar partisipasi

masyarakat dompak yang mengikuti atau tergabung kedalam kelompok usaha

bersama yang telah dibentuk, mengingat ada beberapa faktor yang dapat

mempengaruhi partisipasi masyarakat disana, diantaranya kebiasaan

masyarakat, tingkat pendidikan yang nantinya akan berpengaruh pada cara

berpikir dan bernalar, tingkat perekonomian dan juga lingkungan. Sehingga

kelurahan dalam hal ini hanya memberikan sudut pandang tambahan

mengenai hal hal yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat sebagai

sebuah lembaga yang mengkoordinasi pelaksanaan program pemberdayaan

masyarakat khususnya bantuan kepada Kelompok Usaha Bersama.
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Tujuan KUBE diantaranya adalah sebagai upaya mempercepat penghapusan

kemiskinan, melalui peningkatan kemampuan berusaha para anggota KUBE

secara bersama dalam kelompok, peningkatan pendapatan, pengembangan usaha,

peningkatan kepedulian dan kesetiakawanan sosial diantara para anggota KUBE

dan dengan masyarakat sekitar.

Pembinaan dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan daya guna dan

hasil guna penumbuhan dan pengembangan KUBE, disamping meningkatkan

motivasi dan kemampuan pelaksanaan dilapangan serta kapasitas manajemen

pengelola KUBE. Pembinaan dilaksanakan oleh petugas sosial wilayah mulai dan

tingkat propinsi, kabupaten, kecamatan dan desa / kelurahan secara berjenjang.

Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk mengetahui perkembangan KUBE dan

permasalahan yang merupakan hambatan serta upaya pemecahannya, sehingga

upaya penumbuhan dan pengembangan KUBE berjalan sesuai dengan rencana

.Kegiatan monitoring dan evaluasi beserta pelaporannya dilaksanakan melalui

mekanisme secara berjenjang mulai dan tingkat desa, kecamatan, kabupaten,

propinsi dan pusat dalam koordinasi kelompok kerja operasional secara

berjenjang.

Berdasarkan permasalahan yang ditemukan diatas, peneliti tertarik untuk

melakukan penelitian dengan berjudul Partisipasi Masyarakat Dalam

Penyelenggaraan Program Pelaksanaan Kelompok Usaha Bersama (Kube)

Di Kelurahan Dompak, Kecamatan Bukit Bestari,  Kota Tanjungpinang

Tahun 2013.
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B. Perumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka permasalahan

yang menjadi perhatian penulis dalam penelitian ini adalah Bagaimana

Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Program Pelaksanaan

Kelompok Usaha Bersama (Kube) Di Kelurahan Dompak, Kecamatan Bukit

Bestari, Kota Tanjungpinang Tahun 2013?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

1.1 Untuk mengetahui partisipasi masyarakat yang terlibat dalam

pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat kelurahan di

Kelurahan Dompak.

1.2 Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi

partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pemberdayaan

masyarakatdi Kelurahan Dompak.

2. Manfaat Penelitian

2.1 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan

pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu khususnya ilmu

pemerintahan, yang tentunya berkaitan dengan kebijakan

pemerintah.

2.2 Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan

bahan masukan, khususnya kelurahan Dompak dan bahan
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pertimbangan untuk melaksanakan program pemberdayaan

masyarakat.

2.3 Secara akademis, untuk memperoleh gelar sarjana pada

jurusan Ilmu Pemerintahan di Universitas Maritim Raja Ali Haji

Tanjungpinang.

2.4 Sebagai bahan informasi dan penambah wawasan bagi

penulis untuk mengetahui lebih lanjut tentang partisipasi

masyarakat dalam pelaksanaan program kelurahan.

D. Metode  Penelitian

Penelitian ini bermaksud memberikan gambaran yang jelas dan

mendalam terhadap partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program

pemberdayaan kelurahan. Jenis penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian

yang mengemukakan ciri-ciri dari sesuatu, penelitian deskriptif kualitatif

bertujuan menggambarkan dengan kata-kata atau alasan secara cermat

karakteristik dari gejala permasalahan yang diteliti. Menurut Sugiono (2009)

penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai

variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan,

atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel lain. Dalam hal ini

peneliti hanya menghimpun data dan informasi serta mengembangkan konsep

tanpa melakukan pengujian hipotesa.
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E. Teknik  dan Alat Pengumpulan Data

1. Wawancara

2. Observasi

3. Dokumentasi

F. Landasan Teori

1.  Partisipasi

Dilihat dari segi etimologi, partisipasi berasal dari bahasa belanda

“participare”. Dalam bahasa Inggris kata partisipasi adalah “participation”

yang berasal dari bahasa latin “participatio”. Perkataan “participare” terdiri dari

dua suku kata, yaitu “part” dan “cipare”. Kata part artinya bagian dan cipare

artinya ambil. Jikalau dua kata tersebut disatukan akan membentuk arti ambil

bagian, turut serta. Menurut (Sastropoetra, 2008) Partisipasi adalah

keterlibatan-keterlibatan mental dan emosional orang-orang dalam satu

kelompok yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan kepada

masyarakat dalam usaha mencapai tujuan serta turut bertanggung jawab

terhadap usaha yang bersangkutan.

Sementara itu, Usman (1982 dalam Soedjono, 2005) mengemukakan

bahwa ada dua unsur pokok mengapa partisipasi itu penting. Pertama, alasan

etnis, yaitu dalam arti pembangunan demi manusia berpartisipasi sebagai

subyek, bukan menjadi objek. Kedua, alasan sosiologis, yaitu bila

perkembangan diharapkan berhasil dalam jangka panjang, ia harus

menyertakan sebanyak mungkin orang, kalau tidak pembangunan pasti macet.
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Selanjutnya Koentjaraningrat (2008), berpendapat bahwa partisipasi berarti

memberi sumbangan dan turut menentukan arah atau tujuan pembangunan, di

mana ditekankan bahwa partisipasi itu adalah hak dan kewajiban bagi

masyarakat. Affan (2007) memberikan pengertian bahwa partisipasi adalah

tingkat keterlibatan anggota sistem sosial secara kolektif dalam proses

pengambilan keputusan dan pelaksanaan keputusan tersebut. Jika dikaitkan

dengan daerah tertentu, partisipasi dapat diartikan sebagai keterlibatan

masyarakat sebagai suatu sistem sosial dalam wilayah tertentu, secara mental,

emosional, material baik secara perorangan (individual) maupun berkelompok

dalam suatu kondisi tertentu untuk mencapai suatu tujuan yang sudah

disepakati bersama antara penyelenggara negara dan masyarakat tersebut.

Menurut Cohen dan Uphoff yang dikutip oleh Siti Irene Astuti D (2011:61-

63) membedakan patisipasi menjadi empat jenis, yaitu pertama, partisipasi

dalam pengambilan keputusan. Kedua, partisipasi dalam pelaksanaan. Ketiga,

partisipasi dalam pengambilan pemanfaatan. Dan Keempat, partisipasi dalam

evaluasi.

Mikkelsen (1999: 64) membagi partisipasi menjadi 6 (enam) pengertian,

yaitu:

1. Partisipasi adalah kontribusi sukarela dari masyarakat kepada proyek

tanpa ikut serta dalam pengambilan keputusan.

2. Partisipasi adalah “pemekaan” (membuat peka) pihak masyarakat

untuk meningkatkan kemauan menerima dan kemampuan untuk

menanggapi proyek-proyek pembangunan.
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3. Partisipasi adalah keterlibatan sukarela oleh masyarakat dalam

perubahan yang ditentukannya sendiri.

4. Partisipasi adalah suatu proses yang aktif, yang mengandung arti

bahwa orang atau kelompok yang terkait, mengambil inisiatif dan

menggunakan kebebasannya untuk melakukan hal itu.

5. 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.

6. Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri,

kehidupan, dan lingkungan mereka.

Pentingnya partisipasi dikemukakan oleh Conyers (1991: 154-155) sebagai

berikut: pertama, partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna

memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat

setempat,  yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-

proyek akan gagal; kedua, bahwa 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,

bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam

pembangunan masyarakat mereka sendiri.

Apa yang ingin dicapai dengan adanya partisipasi adalah meningkatnya

kemampuan (pemberdayaan) setiap orang yang terlibat baik langsung maupun
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tidak langsung dalam sebuah program pembangunan dengan cara melibatkan

mereka dalam pengambilan keputusan dan kegiatan-kegiatan selanjutnya dan

untuk jangka yang lebih panjang. Adapun prinsip-prinsip partisipasi tersebut,

sebagaimana tertuang dalam Panduan Pelaksanaan Pendekatan Partisipatif

yang disusun oleh Department for International Development (DFID) (dalam

Monique Sumampouw, 2004: 106-107) adalah:

1. Cakupan. Semua orang atau wakil-wakil dari semua kelompok yang

terkena dampak dari hasil-hasil suatu keputusan atau proses proyek

pembangunan.

2. Kesetaraan dan kemitraan (Equal Partnership). Pada dasarnya

setiap orang mempunyai keterampilan, kemampuan dan prakarsa

serta mempunyai hak untuk menggunakan prakarsa tersebut terlibat

dalam setiap proses guna membangun dialog tanpa

memperhitungkan jenjang dan struktur masing-masing pihak.

3. Transparansi. Semua pihak harus dapat menumbuh kembangkan

komunikasi dan iklim berkomunikasi terbuka dan kondusif

sehingga menimbulkan dialog.

4. Kesetaraan kewenangan (Sharing Power/Equal Powership).

Berbagai pihak yang terlibat harus dapat menyeimbangkan

distribusi kewenangan dan kekuasaan untuk menghindari terjadinya

dominasi.;

5. Kesetaraan Tanggung Jawab (Sharing Responsibility). Berbagai

pihak mempunyai tanggung jawab yang jelas dalam setiap proses
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karena adanya kesetaraan kewenangan (sharing power) dan

keterlibatannya dalam proses pengambilan keputusan dan langkah-

langkah selanjutnya.

6. Pemberdayaan (Empowerment). Keterlibatan berbagai pihak tidak

lepas dari segala kekuatan dan kelemahan yang dimiliki setiap

pihak, sehingga melalui keterlibatan aktif dalam setiap proses

kegiatan, terjadi suatu proses saling belajar dan saling

memberdayakan satu sama lain.

7. Kerjasama. Diperlukan adanya kerja sama berbagai pihak yang

terlibat untuk saling berbagi kelebihan guna mengurangi berbagai

kelemahan yang ada, khususnya yang berkaitan dengan

kemampuan sumber daya manusia.

1.1 Bentuk dan Tipe Partisipasi

Ada beberapa bentuk partisipasi yang dapat diberikan masyarakat dalam

suatu program pembangunan, yaitu partisipasi uang, partisipasi harta benda,

partisipasi tenaga, partisipasi keterampilan, partisipasi buah pikiran, partisipasi

sosial, partisipasi dalam proses pengambilan keputusan, dan partisipasi

representatif
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TABEL 3

PEMIKIRAN TENTANG BENTUK PARTISIPASI

Nama Pakar Pemikiran Tentang Bentuk Partisipasi
(Hamijoyo, 2007: 21; Chapin,
2002: 43 & Holil, 1980: 81)

Partisipasi uang adalah bentuk partisipasi untuk
memperlancar usaha-usaha bagi pencapaian kebutuhan
masyarakat yang memerlukan bantuan.

(Hamijoyo, 2007: 21; Holil,
1980: 81 & Pasaribu dan
Simanjutak, 2005: 11)

Partisipasi harta benda adalah partisipasi dalam bentuk
menyumbang harta benda, biasanya berupa alat-alat
kerja atau perkakas.

(Hamijoyo, 2007: 21 &
Pasaribu dan Simanjutak,
2005: 11)

Partisipasi tenaga adalah partisipasi yang diberikan dalam
bentuk tenaga untuk pelaksanaan usaha-usaha yang dapat
menunjang keberhasilan suatu program.

(Hamijoyo, 2007: 21 &
Pasaribu dan Simanjutak,
2005: 11)

Partisipasi keterampilan, yaitu memberikan dorongan
melalui keterampilan yang dimilikinya kepada anggota
masyarakat lain yang membutuhkannya. Dengan maksud
agar orang tersebut dapat melakukan kegiatan yang dapat
meningkatkan kesejahteraan sosialnya.

(Hamijoyo, 2007: 21 &
Pasaribu dan Simanjutak,
2005: 11)

Partisipasi buah pikiran adalah partisipasi berupa
sumbangan berupa ide, pendapat atau buah pikiran
konstruktif, baik untuk menyusun program maupun untuk
memperlancar pelaksanaan program dan juga untuk
mewujudkannya dengan memberikan pengalaman dan
pengetahuan guna mengembangkan kegiatan yang
diikutinya.

(Hamijoyo, 2007: 21 &
Pasaribu dan Simanjutak,
2005: 11)

Partisipasi sosial, Partisipasi jenis ini diberikan oleh
partisipan sebagai tanda paguyuban. Misalnya arisan,
menghadiri kematian, dan lainnya dan dapat juga
sumbangan perhatian atau tanda kedekatan dalam rangka
memotivasi orang lain untuk berpartisipasi.

(Chapin, 2002: 43 & Holil,
1980: 81)

Partisipasi dalam proses pengambilan keputusan.
Masyarakat terlibat dalam setiap diskusi/forum dalam
rangka untuk mengambil keputusan yang terkait dengan
kepentingan bersama.

(Chapin, 2002: 43 & Holil,
1980: 81)

Partisipasi representatif. Partisipasi yang dilakukan dengan
cara memberikan kepercayaan/mandat kepada wakilnya
yang duduk dalam organisasi atau panitia.

Sumber: Ach. Wazir Ws., et al., ed. (1999). Panduan Penguatan Menejemen Lembaga Swadaya
Masyarakat.
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Dengan berbagai bentuk partisipasi yang telah disebutkan diatas, maka

bentuk partisipasi dapat dikelompokkan menjadi 2 jenis, yaitu bentuk

partisipasi yang diberikan dalam bentuk nyata (memiliki wujud) dan juga

bentuk partisipasi yang diberikan dalam bentuk tidak nyata (abstrak). Bentuk

partisipasi yang nyata misalnya uang, harta benda, tenaga dan keterampilan

sedangkan bentuk partisipasi yang tidak nyata adalah partisipasi buah pikiran,

partisipasi sosial, pengambilan keputusan dan partisipasi representatif.

Berdasarkan bentuk-bentuk partisipasi yang telah dianalisis, dapat ditarik

sebuah kesimpulan mengenai tipe partisipasi yang diberikan masyarakat. Tipe

partisipasi masyarakat pada dasarnya dapat kita sebut juga sebagai tingkatan

partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat. Ach. Wazir Ws., et al., ed. (1999)

mengidentifikasikan partisipasi masyarakat  menjadi 7 (tujuh) tipe berdasarkan

karakteristiknya, yaitu partisipasi pasif/manipulatif, partisipasi dengan cara

memberikan informasi, partisipasi melalui konsultasi, partisipasi untuk insentif

materil, partisipasi fungsional, partisipasi interaktif, dan self mobilization.

Sesuai denan tabel 3 Dikelurahan dompak seperti yang telah peneliti

perhatikan dari kenyataan dilapangan sehubungan partisipasi masyarakat dalam

penyelenggaran KUBE terdapat pelaksanaan partisipasi masyarakat khususnya

dalam bentuk partisipasi tenaga, partisipasi keterampilan, partisipasi buah

pikiran dan pastisipasi sosial. Untuk lebih jelasnya lihat Tabel 4 :
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TABEL 4

TIPE PARTISIPASI

No. Tipologi Karakteristik

1. Partisipasi pasif/
manipulatif

(a) masyarakat berpartisipasi dengan cara
diberitahu apa yang sedang atau telah
terjadi;(b) pengumuman sepihak oleh
manajemen atau pelaksana proyek tanpa
memperhatikan tanggapan masyarakat;
(c) informasi yang dipertukarkan terbatas pada
kalangan profesional di luar kelompok sasaran.

2. Partisipasi dengan cara
memberikan informasi

(a) masyarakat berpartisipasi dengan cara
menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian
seperti dalam kuesioner atau
sejenisnya;(b) masyarakat tidak punya
kesempatan untuk terlibat dan mempengaruhi
proses penyelesaian; (c) akurasi hasil penelitian
tidak dibahas bersama masyarakat.

3. Partisipasi melalui
konsultasi

(a) masyarakat berpartisipasi dengan cara
berkonsultasi;(b) orang luar mendengarkan dan
membangun pandangan-pandangannya sendiri
untuk kemudian mendefinisikan permasalahan
dan pemecahannya, dengan memodifikasi
tanggapan-tanggapan masyarakat; (c) tidak ada
peluang bagi pembuat keputusan bersama;
(d) para profesional tidak berkewajiban
mengajukan pandangan-pandangan masyarakat
(sebagai masukan) untuk ditindaklanjuti.

4. Partisipasi untuk insentif
materil

(a) masyarakat berpartisipasi dengan cara
menyediakan sumber daya seperti tenaga kerja,
demi mendapatkan makanan, upah, ganti rugi,
dan sebagainya;(b) masyarakat tidak dilibatkan
dalam eksperimen atau proses pembelajarannya;
(c) masyarakat tidak mempunyai andil untuk
melanjutkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan
pada saat insentif yang disediakan/diterima habis.
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5. Partisipasi fungsional (a) masyarakat berpartisipasi dengan
membentuk kelompok untuk mencapai tujuan
yang berhubungan dengan
proyek;(b) pembentukan kelompok (biasanya)
setelah ada keputusan-keputusan utama yang
disepakati; (c) pada awalnya, kelompok
masyarakat ini bergantung pada pihak luar
(fasilitator, dll) tetapi pada saatnya mampu
mandiri.

6. Partisipasi interaktif (a) masyarakat berpartisipasi dalam analisis
bersama yang mengarah pada perencanaan
kegiatan dan pembentukan lembaga sosial baru
atau penguatan kelembagaan yang telah
ada;(b) partisipasi ini cenderung melibatkan
metode inter-disiplin yang mencari keragaman
perspektif dalam proses belajar yang terstruktur
dan sistematik; (c) kelompok-kelompok
masyarakat mempunyai peran kontrol atas
keputusan-keputusan mereka, sehingga mereka
mempunyai andil dalam seluruh penyelenggaraan
kegiatan.

7. Self mobilization (a) masyarakat berpartisipasi dengan
mengambil inisiatif secara bebas (tidak
dipengaruhi/ditekan pihak luar) untuk mengubah
sistem-sistem atau nilai-nilai yang mereka
miliki;(b) masyarakat mengembangkan kontak
dengan lembaga-lembaga lain untuk
mendapatkan bantuan-bantuan teknis dan
sumberdaya yang dibutuhkan; (c) masyarakat
memegang kendali atas pemanfaatan sumberdaya
yang ada.

Sumber: Ach. Wazir Ws., et al., ed. (1999). Panduan Penguatan Menejemen Lembaga Swadaya
Masyarakat.

Pada dasarnya, tidak ada jaminan bahwa suatu program akan berkelanjutan

melalui partisipasi semata. Keberhasilannya tergantung sampai pada tipe

macam apa partisipasi masyarakat dalam proses penerapannya. Artinya, sampai
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sejauh mana pemahaman masyarakat terhadap suatu program sehingga ia turut

berpartisipasi.

2.  Partisipasi Masyarakat

Menurut Nelson, dalam Bryant dan White (1982:206) menyebutkan bahwa

keterlibatan kelompok atau masyarakat sebagai suatu kesatuan, dapat disebut

partisipasi kolektif, sedangkan keterlibatan individual dalam kegiatan

kelompok dapat disebut partisipasi individual. Partisipasi yang dimaksud ialah

partisipasi vertikal dan horisontal masyarakat. Disebut partisipasi vertikal

karena bisa terjadi dalam kondisi tertentu masyarakat terlibat atau mengambil

bagian dalam suatu program pihak lain, dalam hubungan dimana masyarakat

berada pada posisi sebagai bawahan, pengikut atau klien. Disebut partisipasi

horisontal, karena pada suatu saat tidak mustahil masyarakat mempunyai

kemampuan untuk berprakarsa, di mana setiap anggota/kelompok masyarakat

berpartisipasi horisontal satu dengan yang lain, baik dalam melakukan usaha

bersama, maupun dalam rangka melakukan kegiatan dengan pihak lain. Tentu

saja partisipasi seperti itu merupakan suatu tanda permulaan tumbuhnya

masyarakat yang mampu berkembang secara mandiri.

Soetrisno memberikan dua macam definisi tentang partisipasi rakyat

(masyarakat) dalam pembangunan, yaitu: pertama, partisipasi rakyat dalam

pembangunan sebagai dukungan rakyat terhadap rencana pembangunan yang

dirancang dan ditentukan tujuannya oleh perencana. Ukuran tinggi rendahnya

partisipasi rakyat dalam definisi ini diukur dengan kemauan rakyat untuk ikut

bertanggungjawab dalam pembiayaan pembangunan, baik berupa uang maupun
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tenaga dalam melaksanakan proyek pembangunan pemerintah. Kedua,

partisipasi rakyat merupakan kerjasama yang erat antara perencana dan rakyat,

dalam merencanakan, melaksanakan, melestarikan dan mengembangkan hasil

pembangunan yang telah dicapai. Ukuran tinggi rendahnya partisipasi rakyat

tidak hanya diukur dengan kemauan rakyat untuk menanggung biaya

pembangunan, tetapi juga dengan ada tidaknya hak rakyat untuk ikut

menentukan arah dan tujuan proyek yang akan dibangun di wilayah mereka

(Soetrisno, 1995).

Pada hakekatnya partisipasi masyarakat itu merupakan sesuatu yang

seharusnya, karena hasil pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah

bersama-sama dengan masyarakat adalah untuk kesejahteraan masyarakat

sendiri. Dalam hal ini Pemerintah memberi bantuan, sedangkan masyarakat

harus memberikan respon dalam bentuk partisipasi secara aktif dalam proses

pembangunan tersebut. Masyarakat hanya dapat diharapkan ikut ambil bagian

dalam suatu kegiatan adalah bila masyarakat yang bersangkutan merasa dirinya

berkepentingan dan diberi kesempatan untuk ambil bagian. Dengan kata lain

partisipasi tidak mungkin optimal jika diharapkan dari mereka yang merasa

tidak berkepentingan terhadap suatu kegiatan, dan juga tidak optimal jika

mereka yang berkepentingan tidak diberi keleluasaan untuk ambil bagian.

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat

dalam suatu program, sifat faktor-faktor tersebut dapat mendukung suatu

keberhasilan program namun ada juga yang sifatnya dapat menghambat
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keberhasilan program. Misalnya saja faktor usia, terbatasnya harta benda,

pendidikan, pekerjaan dan penghasilan.

Angell (dalam Ross, 1967: 130) mengatakan partisipasi yang tumbuh

dalam masyarakat dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor-faktor yang

mempengaruhi kecenderungan seseorang dalam berpartisipasi, yaitu:

1. Usia : Faktor usia merupakan faktor yang mempengaruhi sikap

seseorang terhadap kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang ada.

Mereka dari kelompok usia menengah ke atas dengan keterikatan

moral kepada nilai dan norma masyarakat yang lebih mantap,

cenderung lebih banyak yang berpartisipasi daripada mereka yang

dari kelompok usia lainnya.

2. Jenis kelamin : Nilai yang cukup lama dominan dalam kultur

berbagai bangsa mengatakan bahwa pada dasarnya tempat

perempuan adalah “di dapur” yang berarti bahwa dalam banyak

masyarakat peranan perempuan yang terutama adalah mengurus

rumah tangga, akan tetapi semakin lama nilai peran perempuan

tersebut telah bergeser dengan adanya gerakan emansipasi dan

pendidikan perempuan yang semakin baik.

3. Pendidikan : Dikatakan sebagai salah satu syarat mutlak untuk

berpartisipasi. Pendidikan dianggap dapat mempengaruhi sikap

hidup seseorang terhadap lingkungannya, suatu sikap yang

diperlukan bagi peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat.
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4. Pekerjaan dan penghasilan : Hal ini tidak dapat dipisahkan satu

sama lain karena pekerjaan seseorang akan menentukan berapa

penghasilan yang akan diperolehnya. Pekerjaan dan penghasilan

yang baik dan mencukupi kebutuhan sehari-hari dapat mendorong

seseorang untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan masyarakat.

Pengertiannya bahwa untuk berpartisipasi dalam suatu kegiatan,

harus didukung oleh suasana yang mapan perekonomian.

5. Lamanya tinggal : Lamanya seseorang tinggal dalam lingkungan

tertentu dan pengalamannya berinteraksi dengan lingkungan

tersebut akan berpengaruh pada partisipasi seseorang. Semakin

lama ia tinggal dalam lingkungan tertentu, maka rasa memiliki

terhadap lingkungan cenderung lebih terlihat dalam partisipasinya

yang besar dalam setiap kegiatan lingkungan tersebut.

Sedangkan menurut Holil (1980: 9-10), unsur-unsur dasar partisipasi sosial

yang juga dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat adalah:

1. Kepercayaan diri masyarakat

2. Solidaritas dan integritas sosial masyarakat

3. Tanggungjawab sosial dan komitmen masyarakat

4. Kemauan dan kemampuan untuk mengubah atau memperbaiki

keadaan dan membangun atas kekuatan sendiri

5. Prakarsa masyarakat atau prakarsa perseorangan yang diterima dan

diakui menjadi milik masyarakat
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6. Kepentingan umum murni, setidak-tidaknya umum dalam

lingkungan masyarakat yang bersangkutan, dalam pengertian bukan

kepentingan umum yang semu karena penunggangan oleh

kepentingan perseorangan atau sebagian kecil dari masyarakat

7. Organisasi, keputusan rasional dan efisiensi usaha

8. Musyawarah untuk mufakat dalam pengambilan keputusan

9. Kepekaan dan ketanggapan masyarakat terhadap masalah,

kebutuhan-kebutuhan dan kepentingan-kepentingan umum

masyarakat.

Faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam suatu program

juga dapat berasal dari unsur lingkungan. Menurut Holil (1980: 10) ada 4 poin

yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat yang berasal dari lingkungan,

yaitu:

1. Komunikasi yang intensif antara sesama warga masyarakat, antara

warga masyarakat dengan pimpinannya serta antara sistem sosial di

dalam masyarakat dengan sistem di luarnya.

2. Iklim sosial, ekonomi, politik dan budaya, baik dalam kehidupan

keluarga, pergaulan, permainan, sekolah maupun masyarakat dan

bangsa yang menguntungkan bagi serta mendorong tumbuh dan

berkembangnya partisipasi masyarakat.

3. Kesempatan untuk berpartisipasi. Keadaan lingkungan serta proses

dan struktur sosial, sistem nilai dan norma-norma yang

memungkinkan dan mendorong terjadinya partisipasi sosial.
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4. Kebebasan untuk berprakarsa dan berkreasi. Lingkungan di dalam

keluarga masyarakat atau lingkungan politik, sosial, budaya yang

memungkinkan dan mendorong timbul dan berkembangnya

prakarsa, gagasan, perseorangan atau kelompok.

3.  Pemerintahan Daerah

Perubahan ke 4 (empat) UUD 1945 menyatakan jelas mengenai bentuk dan

susunan pemerintahan daerah dalam kerangka Negara Republik Indonesia.

Pasal 18 ayat (1) berbunyi :

“ Negara Kesatuan Repulik Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi dan
daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap propisi,
kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur Undang-
Undang”.

Sedang Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 menyebutkan bahwa:

“Pemerintah daerah merupakan daerah otonom yang dapat menjalankan
urusan pemerintahan dengan seluas-luasnya serta mendapat hak untuk
mengatur kewenangan pemerintahan kecuali urusan pemerintahan yang oleh
undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat”.

Definisi Pemerintahan Daerah di dalam  UU No. 32 Tahun 2004 tentang

pemerintahan daerah pasal 1 ayat 2, adalah sebagai berikut:

“Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Melihat definisi pemerintahan daerah seperti yang telah dikemukakan

diatas, maka yang dimaksud pemerintahan daerah disini adalah

penyelenggaraan daerah otonom oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut
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asas desentralisasi dimana unsur penyelenggara pemerintah daerah adalah

Gubernur, Bupati atau Walikota dan perangkat daerah.

3.1. Fungsi Pemerintah Daerah

Fungsi pemerintah daerah dapat diartikan sebagai perangkat daerah

menjalankan, mengatur dan menyelenggarakan jalannya pemerintahan.Fungsi

pemerintah daerah menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 adalah :

a. Pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan

pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

b. Menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan

pemerintahan yang menjadi urusan pemerintahan dengan

tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan

umum dan daya saing daerah.

a. Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan

pemerintahan memiliki hubungan pemerintahan pusat dengan

pemerintahan daerah. Dimana hubungan tersebut meliputi

wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber

daya alam, dan sumber daya lainnya.

3.2. Asas Pemerintahan Daerah

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, khususnya pemerintahan

daerah, sangat bertalian erat dengan beberapa asas dalam pemerintahan suatu

negara, yakni sebagai berikut:
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a. Asas sentralisasi adalah sistem pemerintahan di mana segala

kekuasaan dipusatkan di pemerintah pusat.

b. Asas desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan

oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan

mengurus urusan dalam sistem Negara Kesatuan Republik

Indonesia

c. Asas dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan

oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah kepada

instansi vertikal wilayah tertentu.

d. Asas tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada

daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada pemerintah

kabupaten/kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten/kota

kepada desa untuk tugas tertentu.

Asas desentralisasi dalam pemerintahan daerah di Indonesia dapat

ditanggapi sebagai hubungan hukum keperdataan, dimana terdapat penyerahan

sebagian hak dari pemilik hak kepada penerima sebagain hak, dengan obyek

tertentu. Pemilik hak pemerintahan adalah di tangan pemerintah, dan hak

pemerintahan tersebut diberikan kepada pemerintah daerah, dengan obyek hak

berupa kewenangan pemerintah dalam bentuk untuk mengatur urusan

pemerintahan, dengan tetap dalam kerangka Negara Kesatuan Republik

Indonesia.

Ditinjau dari sudut penyelenggaraan pemerintahan, desentralisasi antara

lain bertujuan meringankan beban pekerjaan Pemerintah Pusat. Dengan
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desentralisasi tugas dan pekerjaan dialihkan kepada Daerah. Pemerintah Pusat

dengan demikian dapat memusatkan perhatian pada hal-hal yang bersangkutan

dengan kepentingan nasional atau Negara secara keseluruhan.

Dengan demikian, menurut penulis desentralisasi merupakan asas yang

menyatukan penyerahan sejumlah urusan pemerintahan dari pemerintah pusat

atau dari pemerintah daerah yang lebih tinggi kepada pemerintah daerah yang

lebih rendah sehingga menjadi urusan rumah tangga sendiri daerah itu. Untuk

itu semua prakarsa, wewenang dan tanggungjawab mengenai urusan-urusan

diserahkan sepenuhnya menjadi tanggungjawab daerah itu.

Tujuan utama yang ingin dicapai melalui kebijaksanaan desentralisasi

yaitu: tujuan politik dan tujuan administratif.

a. Tujuan politik akan memposisikan Pemerintah Daerah sebagai

medium pendidikan politik bagi masyarakat di tingkat lokal dan

secara agregat akan berkontribusi pada pendidikan politik secara

nasional untuk mencapai terwujudnya civil society.

b. Tujuan administratif akan memposisikan Pemerintah Daerah sebagi

unit pemerintahan di tingkat lokal yang berfungsi untuk

menyediakan pelayanan masyarakat secara efektif, efisien, dan

ekonomis yang dalam hal ini terkait dalam pelayanan publik.

Sejalan dengan pendapat tersebut, ide desentralisasi yang terwujud dalam

konsep otonomi daerah sangat terkait dengan konsep pemberdayaan

masyarakat. Oleh karena itu dalam desentralisasi terdapat 3 (tiga) dimensi

utama, yaitu:
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a. Dimensi ekonomi, rakyat memperoleh kesempatan dan kebebasan

untuk mengembangkan kegiatan ekonominya sehingga mereka

secara relatif melepaskan ketergantungannya terhadap bentuk-

bentuk intervensi pemerintah, termasuk didalamnya

mengembangkan paradigma pembangunan yang berorientasi pada

ekonomi kerakyatan. Dalam konteks ini, eksploitasi sumber daya

dilakukan untuk kepentingan masyarakat luas, dilakukan oleh

masyarakat lokal.

b. Dimensi politik, yakni berdayanya masyarakat secara politik, yaitu

ketergantungan organisasi-organisasi rakyat dari pemerintah.

c. Dimensi psikologis, yakni perasaan individu yang terakumulasi

menjadi perasaan kolektif (bersama) bahwa kebebasan menentukan

nasib sendiri menjadi sebuah keniscayaan demokrasi.  Tidak ada

perasaan bahwa “orang pusat” lebih hebat dari “orang daerah” dan

sebaliknya.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, tampak bahwa tujuan yang akan

diwujudkan dengan dianutnya konsep desentralisasi adalah agar tidak terjadi

penumpukan kekuasaan (concentration of power) pada satu pihak saja, yakni

Pemerintah Pusat. Dan dengan desentralisasi diharapkan terjadi distribusi

kekuasaan (distribution of power) maupun transfer kekuasaan (transfer of

power) dan terciptannya pelayanan masyarakat (public services) yang efektif,

efisien dan ekonomis serta terwujudnya pemerintahan yang demokratis

(democratic government) sebagai model pemerintahan modern serta
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menghindari lahirnya pemerintahan sentralistik yang sebenarnya sudah tidak

populer. Pemerintahan sentralistik menjadi tidak popular karena tidak mampu

memahami dan menterjemahkan secara cepat dan tepat nilai-nilai yang tumbuh

dan berkembang di daerah, serta kurangnya pemahaman terhadap sentiment

lokal. Salah satu alasan karena warga masyarakat merasa lebih aman dan

tentram dengan badan pemerintah lokal yang lebih mengetahui keinginan,

aspirasi dan kepentingan masyarakat daerah, serta lebih baik secara fisik dan

juga secara psikologis.

Kebijakan desentralisasi yang dijalankan di Indonesia sesuai dengan UU

No. 32 Tahun 2004 tidak lagi merujuk pada istilah tingkatan karena hubungan

provinsi dan daerah kita bersifat coordinate dan independent. Distribusi fungsi

diberikan pada provinsi atau pada tingkatan pertama dalam pembagian dan

kabupaten atau kota setara dengan tingkatan ke dua. Selain itu, UU No. 32

Tahun 2004 juga mengatur distribusi fungsi pada pemerintahan desa yang

setara dengan tingkatan ketiga. Namun dalam hal pelaksanaannya, distribusi

fungsi pada pemerintahan desa dijalankan dibawah subordinasi dan bergantung

pada daerah kabupaten atau kota.

Sistem otonomi daerah yang memberikan sebagian wewenang yang tadinya

harus diputuskan pada pemerintah pusat kini dapat di putuskan di tingkat

pemerintah daerah. Kelebihan sistem ini adalah sebagian besar keputusan dan

kebijakan yang berada di daerah dapat diputuskan di daerah tanpa adanya

campur tangan dari pemerintahan di pusat. Namun kekurangan dari sistem

desentralisasi pada otonomi khusus untuk daerah adalah euforia yang
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berlebihan di mana wewenang tersebut hanya mementingkan kepentingan

golongan dan kelompok serta digunakan untuk mengeruk keuntungan pribadi

atau oknum. Hal tersebut terjadi karena sulit untuk dikontrol oleh pemerintah

di tingkat pusat.

Pemberian otonomi daerah sebagai perwujudan dari desentralisasi pada

hakekatnya memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan

mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri

berdasarkan aspirasi masyarakat (UU No. 32 Tahun 2004).

Desentralisasi diselenggarakan untuk mewakili kepentingan nasional.

Desentralisasi diselenggarakan untuk mewakili kepentingan masyarakat

setempat (lokal) di daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik

Indonesia. Mengingat masyarakat tiap masyarakat lokal memiliki keunikan

masing-masing, dengan demikian hanya cocok jika instrumen desentralisasi

diterapkan.

Desentralisasi menurut berbagai pakar memiliki segi positif, diantaranya :

secara ekonomi, meningkatkan efisiensi dalam penyediaan jasa dan barang

publik yang dibutuhkan masyarakat setempat, megurangi biaya, meningkatkan

output dan lebih efektif dalam penggunaan sumber daya manusia. Secara

politis, desentralisasi dianggap memperkuat akuntabilitas, political skills dan

integrasi nasional. Desentralisasi lebih mendekatkan pemerintah dengan

masyarakatnya, memberikan/menyediakan layanan lebih baik,

mengembangkan kebebasan, persamaan dan kesejahteraan.
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4. Kelompok Usaha Bersama (KUBE)

Berdasarkan pedoman penumbuhan dan pengembangan kelompok usaha

bersama (KUBE) Kementrian Sosial Republik Indonesia memberi pengertian

KUBE sebagai berikut :

a. Kelompok Usaha Bersama (KUBE) adalah kelompok warga atau

keluarga binaan sosial yang dibentuk oleh warga atau keluarga

binaan sosial yang telah dibina melalui proses kegiatan PROKESOS

(Program Kesejahteraan Sosial) untuk melaksanakan kegiatan

kesejahteraan sosialdan usah ekonomi dalam semangat kebersamaan

sebagai sarana untuk meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya.

b. KUBE merupakan metode pendekatan yang terintegrasi dan

keseluruhan proses prokesos dalam rangka MPK (Memajukan

Permasalahan Kemiskinan).

c. KUBE tidak dimaksudkan untuk menggantikan keseluruhan prosedur

baku PROKESOS kecuali untuk Program Bantuan Kesejahteraan

Sosial Fakir Miskin yang mencakup keseluruhan proses.

Pembentukan KUBE dimulai dengan proses pembentukan kelompok

sebagai hasil bimbingan sosial, pelatihan ketrampilan

berusaha,bantuan stimultans dan pendampingan.

d. Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yaitu wadah menghimpun dan

mengelola keluarga binaan sosial yang telah mendapatkan bantuan

sarana usaha dari pemerintah sebagai usaha untuk meningkatkan

kesejahteraan atau kehidupannya.
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Sedangkan menurut keputusan Mentri Sosial RI nomor 84/HUK/1998

mmberikan definisi lebih lengkap mengenai KUBE yaitu :

“Definisi kelompok usaha bersama KUBE adalah himpunan keluarga
yang tergolong miskin, dibentuk, tumbuh, dan berkembang atas dasar
prakarsa sendiri, saling berinteraksi dan tinggal dalam suatu wilayah
tertentu dengan tujuan untuk meningkatkan produktifitas anggotanya,
meningkatkan relasi sosial yang harmonis untuk memenuhi kebutuhan
anggota, memecahkan masalah sosial yang dialami dan menjadi wadah
pengembangan usaha”

Kemudian Mentri Sosial dalam surat keputusan yang sama menerangkan

tentang kriteria masyarakat miskin penerima bantuan sebagai berikut :

“Kriteria masyarakat miskin penerima program pemberdayaan ekonomi

masyarakat melalui pemberian dana langsung kepada KUBE, yaitu

a. Kelompok masyarakat miskin berusia antara 15 tahun s/d 55

dan telah memiliki usaha,

b. Telah memiliki landasan hukum seperti surat keputusan dari

dinas/instansi sosial dan surat keterangan dari instansi yang

berwenang

c. Mempunyai kepengurusan yang aktif,

d. Mempunyai administrasi atau pembukuan yang baik

e. Memiliki usaha awal dengan prospek yang baik

f.Memiliki aset produksi yang perlu mendapatkan

pengembangan usaha

g. Memiliki potensi kemampuan untuk mengembangkan usaha

melalui proses perbankan”
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G. Hasil Penelitian

1. Hasil dari penelitian ini adalah partisipasi masyarakat dalam partisipasi

masyarakat dalam penyelenggaraan program pelaksanaan kelompok usaha

bersama (KUBE) di Kelurahan Dompak Kecamatan Bukit Bestari Kota

Tanjungpinang tahun 2013 telah cukup berpartisipasi, hal ini dapat dilihat

dari sebagian besar anggota kelompok telah mengikuti setiap peraturan

yang tela dibuat oleh kelompok masing masing dan juga melaksanakan

berbagai kegiatan yang dilakukan secara bersama sama.

2. Berbagai dampak yang ditimbulkan dengan adanya program KUBE di

Kelurahan Dompak, diantaranya dampak negatif dan Positif, dampak

positif yang langsung dirasakan oleh masyarakat ada yang bersifat fisik

dan sosial ekonomi, sejauh pengamatan peneliti dilapangan, hanya

terdapat kecemburuan sosial yang peneliti kategorikan sebagai dampak

negatif.

3. Ada pula permasalahan yang muncul dalam penelitian ini diantaranya

Paradigma yang terlalu idealis, fungsional, dan meng-general-kan

persoalan masyarakat. Dan kemudian bias diantara orientasi proyek

dengan orientasi pemberdayaan, Sebagai program pemerintah, program

KUBE harus menjalankan 2 (dua) kewajiban sekaligus.

H. Kesimpulan

Berdasarkan temuan dilapangan yang penulis lakukan, dapat

disimpulkan hal hal sebagai berikut :

1. Partisipasi masyarakat kelurahan dompak dalam menyelenggarakan

kelompok usaha bersama yang mereka lakukan berdasarkan inisiasi

pemerintah kelurahan Dompak sebagai perpanjangan tangan dari

pemberi dana pengembangan masyarakat seperti Kementrian Sosial

dan Dinas Pemberdayaan perempuan telah cukup berpartisipasi hal ini
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tercermin dari partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan,

proses penyelenggaraan, pengambilan manfaat dan evaluasi yang

dilakukan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) masing masing anggota.

2. Adanya gangguan gangguan yang terjadi dalam proses partisipasi

masyarakat, seperti psikologis anggota dalam setiap kegiatan yang

dilakukan didalam kelompok, seperti tidak meratanya keikutsertaan

anggota satu kelompok dalam setiap kegiatan yang diadakan, hal ini

dapat diatasi dengan membuat sebuah peraturan yang harus diikuti

oleh setiap anggota kelompok yang tergabung dalam Kelompok Usaha

Bersama serta diawasi secara berkala oleh koordinator lapangan yang

difasilitasi oleh pihak Kelurahan Dompak.

3. Adanya ketidak transparannya dalam pengelolaan keuangan

Kelompok Usaha Bersama yang dibuktikan melalui bukti tertulis,

sehingga mempersulit jikalau ada evaluasi yang dilakukan oleh pihak

terkait, hal ini bisa berdampak pada ketidak percayaan pemberi dana

untuk memberikan dana bantuan selanjutnya.

4. Selain faktor psikologis masyarakat dompak yang masih kurang

percaya dengan orang orang yang datang dari luar wilayahnya, faktor

lingkungan yang masih bersifat kedaerahan juga dapat menghambat

pengembangan masyarakat secara keseluruhan.
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5. Masih kurangnya evaluasi yang diadakan melalui koordinator

lapangan membuat beberapa kelompok usaha bersama kurang

berkembang secara optimal.

I. Saran

1. Pemerintah yang dalam ini berfungsi sebagai penyedia koordinator

lapangan hendaknya lebih memperhatikan interval kunjungan koordinasi

dengan setiap Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang masih aktif, hal ini

untuk menjamin keberlangsungan usaha yang telah dijalankan, sehingga

Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang masih aktif dapat berjalan

dengan optimal dan pada akhirnya dapat meningkatkan perekonomian

masyarakat tempatan.

2. Kelompok Usaha bersama di Kelurahan Dompak hendaknya lebih

membuka diri terhadap inovasi dan pembaharuan yang bersangkutan

dengan usaha yang sedang dijalankan, sehingga akhirnya akan berdampak

pada peningkatan usaha kedepannya.

3. Kelurahan dompak hendaknya lebih banyak memberikan pendampingan

dan evaluasi setiap KUBE sehingga dapat diketahui permasalahan yang

muncul dilapangan dan bisa segera di perbaiki.
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