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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Sejarah mencatat bahwa kota selalu menempati kedudukan yang penting 

dalam perkembangan peradaban manusia. Sampai saat ini pun kota masih menjadi 

tempat strategis yang menjadi tujuan manusia untuk berbagai tujuan seperti untuk 

tempat tinggal, untuk bekerja, untuk mengikuti pendidikan, dan sebagainya. Oleh 

karena itu wajar apabila pertumbuhan penduduk kota di berbagai belahan dunia 

termasuk di Indonesia tumbuh dengan sangat cepat. Pertumbuhan kota yang cepat 

tentu saja berimplikasi pada meningkatnya kebutuhan  pembangunan infrastruktur 

dasar dan pelayanan pubik. Semakin bertambah jumlah penduduk maka semakin 

besar pula kebutuhan akan air bersih, sanitasi yang baik, penyediaan rumah atau 

tempat tinggal, dan juga transportasi. Nampaknya hampir semua kota besar  

menghadapi persoalan yang hampir sama dimana pertumbuhan penduduk kota yang 

cepat menyebabkan munculnya pemukiman-pemukiman kumuh dan juga pemukiman 

liar atau ilegal. 

Pertumbuhan Kota yang cepat akan selalu dihadapkan pada persoalan 

kebutuhan lahan baik untuk pembangunan tempat tinggal, perkantoran, pembangunan 

pabrik, dan pembangunan infrastruktur lainnya.  Oleh karena itu perkembangan dan 

pertumbuhan kota yang baik merupakan kota yang dapat menyeimbangkan antara 
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lahan atau  lingkungan dengan kepadatan penduduk yang akan ditampung dalam kota 

tersebut. Tumbuh dan berkembangnya suatu kota tidak dapat dilepaskan dari  

perkembangan kehidupan sosial-budaya, ekonomi dan politik yang melatar 

belakanginya. Perencanaan dan perancangan kota sebagai pengendali perkembangan 

kota sebagai proses formal, membawa implikasi pola morfologi kota sebagai 

implementasi bentuk perubahan sosial budaya masyarakat, aspek tata bentuk kota 

(townscape) dan aspek peraturan. Ada 2 (dua) gaya pertumbuhan kota, yaitu gaya 

sentripetal yang mengarah ke pusat kota dan ada gaya sentrifugal yang mengarah ke 

luar. Pola pertumbuhan masing-masing kota berbeda-beda dan berdasarkan pada 

karakteristik kota tersebut.  Semakin besar dan cepat pertumbuhan kota, semakin kuat 

dan luas fungsi maupun peranan kota tersebut. Perkembangan dan pertumbuhan kota 

secara tidak langsung menuntut adanya kelengkapan bangunan prasarana yang harus 

disediakan oleh kota tersebut. Dalam penyediaan prasarana nampaknya pemerintah 

kota tidak serta merta mampu mencukupi sesuai kebutuhan sehingga tercipta kondisi 

yang penuh keseimbangan. Hampir semua masalah yang muncul di kota-kota besar 

terkait erat dengan derasnya  arus urbanisasi. Kota menjadi magnet yang menarik 

banyak penduduk desa untuk pergi ke kota-kota besar, terutama untuk mencari 

pekerjaan. Sayangnya sebagaian besar pelaku urbanisasi tidak memiliki ketrampilan 

yang dibutuhkan untuk bekerja di sektor formal. Meskipun demikian kaumurban pada 

umumnya tetap bertekad untuk bertahan hidup di kota karena dianggap lebih 
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menjanjikan untuk memperbaiki nasib mereka. Kota memiliki faktor daya tarik (pull 

factor) yang menyebabkan orang memutuskan untuk meninggalkan desa mereka. 

Keputusan bermigrasi merupakan suatu respon terhadap harapan tentang 

penghasilan yang lebih baik yang diperoleh di kota dibandingkan dengan yang 

diterima di daerah pedesaan (Sinulingga, 1999; Adisasmita, 2010). Kota-kota besar 

menjadi tempat berkembangnya industri dengan sektor ekonomi tersier yang kuat dan 

daya beli masyarakat yang kuat menyebabkan derasnya arus urbanisasi menuju 

daerah perkotaan. Industri membutuhkan beraneka ragam tenaga kerja, mulai dari 

tenaga kerja berpendidikan dan terampil sampai dengan tenaga kerja kasar. 

Penghasilan yang lebih mudah diperoleh melalui partisipasi di sektor industri dan 

sektor ekonomi tersier di kota, menyebabkan di pedesaan meluap pula hasrat 

penduduknya untuk memperbaiki nasib di kota, karena disanalah masih ada harapan 

(Daldjoeni, 2003). 

Meskipun pendatang-pendatang baru itu pada umumnya tidak memiliki 

pendidikan dan ketrampilan yang dibutuhkan dunia industri, namun mereka 

merasakan bahwa kesempatan hidup, mendapat pekerjaan dan gaji yang lebih tinggi 

akan lebih besar kemungkinannya diperoleh di kota jika dibandingkan kalau mereka 

tetap tinggal di desa. Berdasarkan studi yang dilakukannya terhadap penduduk 

pendatang di Jakarta mengemukakan bahwa bila dilihat dari segi pendapatan yang 

diperolehnya sebagai tenaga kerja, maka ada kecenderungan penghasilannya lebih 

baik dibandingkan dengan pendapatannya ketika berada di desa asalnya. Oleh sebab 
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itulah kaum urban ini biasanya sudah siap untuk melakukan pekerjaan kasar apapun, 

asalkan dapat mengubah kehidupannya (Auslan, 1986; Adisasmita, 2010). Akibat 

dari urbanisasi adalah meningkatnya jumlah penduduk miskin didaerah perkotaan dan 

ini merupakan masalah krusial yang dihadapi hampir semua kota di Indonesia. Yang 

paling mudah dan terlihat jelas adalah banyaknya penduduk kota yang tinggal di 

pemukiman liar dan kumuh, serta terbatasnya akses penduduk ini pada pelayanan 

kesehatan, pendidikan, air bersih dan sanitasi (Soegijoko, 2005). Kaum migran dari 

desa ini tidak memiliki tingkat pendidikan dan keahlian yang dibutuhkan sektor 

industri dan sektor modern lainnya yang ada di kota kota besar sehingga mereka 

mencari pekerjaan apa saja yang dapat memberikan penghasilan. 

Pesatnya pertumbuhan penduduk kota sebagai dampak dari urbanisasi ini 

mengakibatkan munculnya kebutuhan akan rumah sebagai tempat bermukim. Tetapi 

karena sebagian besar mereka dari golongan miskin sehingga tidak mampu mendiami 

perumahan yang layak. Sebagian diantaranya mencari tempat untuk menumpang di 

rumah keluarganya sehingga suatu rumah dihuni oleh beberapa keluarga. Bagi 

mereka yang tidak mendapat tumpangan dan tidak mampu menyewa rumah, akan 

membangun rumah darurat secara liar pada tanah-tanah negara yang kosong atau 

pada jalur hijau sepanjang bantaran sungai, sepanjang bantaran rel kereta api, kolong 

jembatan maupun tempat lainnya yang seharusnya dibiarkan tanpa bangunan untuk 

kelestarian kota secara keseluruhan. Bahkan tidak jarang pemukiman liar menempati 

di lokasi sekitar pemakaman. Hal ini juga terjadi di kota semarang yaitu di daerah 
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gunung brintik atau pasar kembang wonosari semarang. Daerah gunung brintik atau 

pasar kembang mulanya merupakan pemukiman liar yang menempati tanah yang 

direncanakan oleh pemerintah kota semarang untuk area perluasan pemakaman 

bergota. Keberadaan pemukiman liar di gunung brintik yang sudah berlangsung sejak 

tahun 70 an menjadi wilayah pemukiman yang padat dan kumuh. Sebagaimana 

umumnya pemukiman ilegal yang cenderung kumuh seringkali identik dengan 

berbagai kerawanan sosial. Oleh karena itu kebijakan intervensi dari pemerintah  

dalam mengatasi perkampungan yang kumuh menjadi  sebuah kebutuhan yang sangat 

mendesak. Seperti halnya kota-kota besar lainnya di Indonesia, Kota Semarang juga 

tak luput dari adanya pertumbuhan penduduknya yang cepat karena urbanisasi, yang 

memunculkan fenomena  Kampung Kota. Semarang juga  merupakan salah satu dari 

kota besar di Indonesia yang mengalami perkembangan cukup pesat yang dibuktikan 

dengan jumlah penduduk yang mencapai 1.601.187 jiwa di tahun 2015 (Kota 

Semarang dalam Angka tahun 2015). Sebagai wilayah perkotaan, Semarang tidak 

luput dari permasalahan permukiman kumuh (slum) dan permukiman liar (squatter), 

dimana Oleh karena itu, upaya memperbaharui kawasan kumuh di perkotaan juga 

menjadi perhatian pemerintah dengan meningkatkan mutu lingkungan permukiman 

melalui kebijakan KOTAKU atau Kota Tanpa Kumuh. 

        k n        p    m n   k  j  n  m m  pada 2012 lalu, Kota 

Semarang masih masuk dalam 10 kota dengan kawasan kumuh terbesar di Indonesia. 

Pada saat itu daerah kumuh tercatat seluas 40 hektar atau lebih banyak dari Kota 
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Medan dengan luasan 31 hektar, meskipun lebih kecil dari Surabaya yang mencapai 

59 hektar. Adapun yang terbesar luasannya adalah Jakarta Barat dan Jakarta Utara 

dengan wilayah kumuh masing-masing seluas 407 hektar, disusul Makassar dengan 

323 hektar, Jakarta Timur seluas 282 hektar, Jakarta Selatan seluas 277 hektar, dan 

Bandung mencapai 202 hektar. Namun, sejak 2013 lalu atau ketika menjabat sebagai 

Walikota Semarang, Hendi merancang sejumlah inovasi untuk mengubah kawasan 

kumuh. Bahkan, pada 2014, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional kala itu, 

Andrinof Chaniago, menyebut Kota Semarang sebagai salah satu daerah yang 

dijadikan percontohan penanganan permukiman kumuh di Indonesia. 

Hingga 2017, setidaknya ada empat gebrakan penanganan kumuh perkotaan 

yang dilakukan oleh Walikota Semarang. Tak hanya melakukan perbaikan, beberapa 

inovasi yang dilakukannya pun akhirnya menjadikan kawasan yang semula kumuh 

kini menjadi daya tarik kota. Beberapa gebrakan walikota semarang antara lain 

meliputi pertama program arsitek masuk kampung. Pada Desember 2016 lalu, 

Walikota Semarang bahkan secara resmi menandatangani kerjasama dengan Ikatan 

Arsitek Indonesia (IAI) Jawa Tengah. Berdasarkan kerjasama itu Hendi 

menempatkan minimal dua orang arsitek di setiap kecamatan. Para arsitek tersebut 

bekerja sebagai mitra pendukung Pemerintah Kota Semarang dalam medesain ulang 

permukiman yang lebih baik berbasis sumber daya alam yang melimpah tetapi juga 

inovasi serta kreativitas dalam memanfaatkan potensi yang dimiliki. 
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Kampung sebagai ruang kota dapat menjadi bagian penting dalam 

pengembangan kota wisata. Kampung kota merupakan bagian yang tidak dapat 

dipisahkan dari kota yang merupakan identitas yang khas dalam kota. Kota hanya 

bisa hidup karena kampung sementara kampung juga bisa hidup karena berada di 

seting kota (Setiawan, 2010). Kampung juga bisa dikatakan sebagai ruang kreatif 

kota yang dapat menjadi pusat kegiatan dan perekonomian kreatif. Keberadaraan 

kampung menjadi pondasi dalam struktur perkembangan kota. Kampung juga sangat 

berperan dalam perekonomian kota dengan pendekatan ekonomi kreatif dan 

pariwisata. Sebagai salah satu wujud dari ruang kreatif kota, maka kampung harus 

memiliki identitas dan kekhasan sebagai tempat yang dapat mandiri dan mendukung 

konsep dari suatu kota. 

Konsep tersebut tak luput dari perhatian Pemerintah Kota Semarang, sehingga 

gebrakan lain yang dilakukan adalah program kampung tematik.  Inovasi ini telah 

diterapkan di 32 titik kelurahan dari 177 kelurahan di Kota Semarang yang 

menjalankan kampung tematik. Anggaran yang dikeluarkan tahun2017 mencapai Rp 

6,4 miliar melalui anggaran perubahan. Sedangkan tahun depan akan dianggarkan Rp 

16 miliar dari APBD murni untuk 80 kelurahan. Beberapa kelurahan yang telah 

menerapkan program kampung tematik di antaranya adalah Kampung Lumpia yang 

berada di Kelurahan Kranggan, Kampung Kreatif yang berada di Kelurahan 

Gayamsari, Kampung Batik yang berada di Kelurahan Rejomulyo, Kampung Mangut 

yang berada di Kelurahan Mangunharjo, Kampung Hidroponik yang berada di 
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Kelurahan Tanjung Mas, Kampung Anggrek yang berada di Kelurahan Mijen, 

Kampung Seni yang berada di Kelurahan Pedurungan. Salah satu kampong tematik 

yang populer dan menjadi perbincangan hangat di akhir tahun 2017 yaitu Kampung 

Wonosari yang sekarang lebih dikenal dengan Kampung Pelangi. 

Kampung Pelangi di Kota Semarang ini merupakan titik sasaran dari sebagian 

wilayah yang melakukan perbaikan dengan memperhatikan beberapa hal, diantaranya 

yaitu mengubah lokasi kumuh menjadi tidak kumuh, peningkatan penghijauan 

wilayah, pelibatan masyarakat secara aktif, perbaikan kondisi lingkungan menjadi 

lebih baik dan mengangkat potensi sosial serta ekonomi masyarakat pada wilayah 

tersebut. 

Pada kampung tersebut, pengunjung dapat menikmati secara langsung 

produk-produk yang dihasilkan sekaligus dapat mengikuti proses produksi ataupun 

pelatihan yang diadakan pada kampung-kampung tersebut. Adapula yang dapat 

dimanfaatkan pengunjung pada sebagian kampung yang menawarkan sajian artistik 

penuh warna warni pada sebagian spotnya yaitu berselfi ria, seperti spot yang 

ditawarkan pada kampung seni misalnya. Tidak dapat dipungkiri, dengan adanya 

kampung-kampung tematik ini juga memberikan banyak manfaat dan dampak 

terhadap warga kampung tersebut. 

Program Kampung Pelangi ini juga merupakan salah satu bentuk 

pemberdayaan masyarakat yang diupayakan oleh Pemerintah Kota Semarang untuk 
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meningkatkan kemampuan warga kampung mulai dari menanamkan kesadaran dalam 

menjaga lingkungan tempat tinggal, memberikan wawasan pengetahuan agar terbuka 

wawasan dan memberikan keterampilan dasar sehingga dapat mengambil peran di 

dalam pembangunan, serta peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan 

keterampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk 

mengantarkan pada kemandirian. 

Dengan adanya keikutsertaan partisipasi dari masyarakat setempat beserta 

lembaga-lembaga yang ada bertujuan untuk membangun trademark, pengembangan 

potensi lokal yang dimiliki wilayah tersebut serta membangun karakteristik 

lingkungan. Potensi-potensi yang dapat diangkat dengan keikutsertaan masyarakat 

tersebut dapat berupa usaha masyarakat yang dominan, membangun karakter 

masyarakat yang mendidik (budaya, tradisi, kearifan lokal), home industri yang 

ramah lingkungan, serta ciri khas dari masyarakat setempat yang tidak dimiliki di 

kampung lain dan tentunya dapat menjadi ikon wilayah. Partisipasi masyarakat dan 

pertimbangan potensi kawasan sangat penting dalam membangun wilayah di masing-

masing kelurahan agar semakin maju. Jangan sampai program Kampung Tematik 

tersebut dibangun secara ala kadarnya tanpa menghiraukan keinginan masyarakat. 

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji dan 

mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan 

Kampung Tematik, dengan judul “Partisipasi Masyarakat dalam Pemberdayaan 

Kampung Pelangi Di Kota Semarang”. 
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1.2.Ruang Lingkup Penelitian 

Berdasarkan pada latar belakang dan referensi serta adanya keterbatasan baik 

tenaga, dana dan waktu, batasan masalah yang akan menjadi fokus penelitian ini 

adalah melihat partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan Kampung Pelangi di 

Kota Semarang 

1.3. Rumusan Masalah 

Dari penjelasan pada paragraf sebelumnya, perumusan masalah yang dapat 

menjadi bahan penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana bentuk partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan 

Kampung Pelangi di Kota Semarang? 

2. Bagaimana pola pemberdayaan yang mampu diwujudkan  dalam program 

pemberdayaan Kampung Pelangi sebagai kampung wisata di Kota Semarang? 

1.4. Tujuan Penelitian 

1. Memberikan gambaran bentuk partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pr0gram 

pemberdayaan Kampung Pelangi sebagai kampung wisata di Kota Semarang. 

2. Menganalisi faktor yang mendorong keberhasilan pola pemberdayaan kampung 

pelangi sebagai kampung wisata  di Kota Semarang 

 



11 
 

1.5. Manfaat Penelitian 

1.5.1.    Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memberi 

sumbangsih bagi perkembangan ilmu pengetahuan secara umum,  dan secara 

khusus dapat memberikan kontribusi dalam kajian  penataan dan manajemen 

perkotaan. 

1.5.2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman terhadap 

seluruh masyarakat Kampung Pelangi terhadap potensi yang dimiliki 

kampungnya  sehingga dapat diarahkan menjadi kampung wisata. Dengan 

menjadi kampung wisata, masyarakat dapat memperoleh manfaat terutama 

dalam sektor pariwisata 

1.6. Kerangka Teori 

Setiap penelitian mempunyai tujuan untuk menemukan suatu pengetahuan 

yang baru atau menemukan jawaban dari suatu pertanyaan. Kerangka teori adalah 

pendeskripsian teori-teori yang relevan yang dapat menjelaskan tentang variabel yang 

akan diteliti. Teori akan berfungsi memperjelas masalah yang diteliti, sebagai dasar 

untuk merumuskan hipotesis dan sebagai referensi untuk menyusun instrumen 

penelitian. Untuk melakukan penelitian maka diperlukan pedoman dalam artian 

mempunyai teori yang cukup, diantaranya adalah:  
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1.6.1. Partisipasi 

Partisipasi Menurut Made Pidarta adalah pelibatan seseorang atau 

beberapa orang dalam suatu kegiatan. Keterlibatan dapat berupa keterlibatan 

mental dan emosi serta fisik dalam menggunakan segala kemampuan yang 

dimilikinya (berinisiatif) dalam segala kegiatan yang dilaksanakan serta 

mendukung pencapaian tujuan dan tanggungjawab atas segala keterlibatan. (Siti 

Irene Astuti D, 2009: 31-32) 

Partisipasi merupakan keterlibatan mental dan emosi dari seseorang di 

dalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk menyokong kepada 

pencapaian tujuan kelompok tersebut dan ikut bertanggungjawab terhadap 

kelompoknya. Pendapat lain menjelaskan bahwa partisipasi merupakan 

penyertaan pikiran dan emosi dari pekerja- pekerja kedalam situasi kelompok 

yang bersangkutan dan ikut bertanggungjawab atas kelompok itu. Partisipasi 

juga memiliki pengertian “a valuentary process by which people including 

disadvantaged (income, gender, ethnicity, education) influence or control the 

affect them” (   p  Naryan, 1995), artinya suatu proses yang wajar di mana 

masyarakat termasuk yang kurang beruntung (penghasilan, gender, suku, 

pendidikan) mempengaruhi atau mengendalikan pengambilan keputusan yang 

langsung menyangkut hidup mereka. 
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Partisipasi menurut Huneryear dan Heoman adalah sebagai keterlibatan 

mental dan emosional dalam situasi kelompok yang mendorongnya memberi 

sumbangan terhadap tujuan kelompok serta membagi tanggungjawab bersama 

mereka (Siti Irene Astuti D., 2009: 32). Pengertian sederhana tentang partisipasi 

yaitu di mana partisipasi dapat juga berarti bahwa pembuat keputusan 

menyarankan kelompok atau masyarakat ikut terlibat dalam bentuk penyampaian 

saran dan pendapat, barang, keterampilan, bahan dan jasaPartisipasi dapat juga 

berarti bahwa kelompok mengenal masalah mereka sendiri, mengkaji pilihan 

mereka, membuat keputusan, dan memecahkan masalahnya  (Fasli Djalal dan 

Dedi Supriadi, 2001: 201-202). Selain itu, partisipasi juga bisa diartikan sebagai 

wujud dari keinginan untuk mengembangkan demokrasi melalui proses 

desentralisasi dimana diupayakan antara lain perlunya perencanaan dari bawah 

(bottom-up) dengan mengikutsertakan  masyarakat dalam proses perencanaan 

dan pembangunan masyarakatnya (H.A.R Tilaar, 2009: 287).  

Partisipasi masyarakat bisa diartikan pula sebagai bentuk keikutsertaan 

masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di 

masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi 

untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan 

keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi. 

(Isbandi, 2007: 27). Partisipasi dapat dibagi menjadi 6 (enam) pengertian, yaitu: 
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1) Partisipasi adalah kontribusi sukarela dari masyarakat kepada proyek 

tanpa ikut serta dalam pengambilan keputusan; 

2)     i ip  i    l h “p m k  n” (m mb    p k ) pihak masyarakat 

untuk meningkatkan kemauan menerima dan kemampuan untuk 

menanggapi proyek-proyek pembangunan; 

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 da 

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. (Mikkelsen, 1999: 64) 

Dari beberapa pakar yang mengungkapkan definisi partisipasi di atas, 

dapat dibuat kesimpulan bahwa partisipasi adalah keterlibatan aktif dari 

seseorang, atau sekelompok orang (masyarakat) secara sadar untuk 
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berkontribusi secara sukarela dalam program pembangunan dan terlibat mulai 

dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring sampai pada tahap evaluasi. 

Pentingnya partisipasi yaitu meliputi hal 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 

tidak langsung dalam sebuah program pembangunan dengan cara melibatkan 

mereka dalam pengambilan keputusan dan kegiatan-kegiatan selanjutnya dan 

untuk jangka yang lebih panjang. (Conyers, 1991: 154-155) 

1.6.2. Partisipasi Masyarakat 

Partisipasi masyarakat atau partisipasi warga adalah proses ketika warga, 

sebagai makhluk individu maupun kelompok sosial dan organisasi, mengambil 
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peran serta ikut mempengaruhi proses perencanaan pelaksanaan dan pemantauan 

kebijakan yang langsung mempengaruhi kehidupan mereka. (Sumarto, 2003:17) 

Menurut Pasaribu dan Simanjuntak, partisipasi masyarakat berarti 

masyarakat ikut serta, yaitu mengikuti dan menyertai pemerintah karena 

kenyataaannya pemerintahlah yang sampai dewasa ini merupakan perancang, 

penyelenggara, dan pembayar utama dalam pembangunan.Masyarakat 

diharapkan dapat ikut serta, karena di seleggarakan dan dibiayai utama oleh 

pemerintah itu dimaksudkan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat 

sendiri, untuk rakyat banyak. (Siti Fatimah,2012:10) 

Konsepsi partisipasi masyarakat terkait secara langsung dengan ide 

  mok   i,  im n  p in ip         mok   i “   i, ol h   n  n  k   ky  ”,  k n: 

“m mb  ik n p       i p w  ga negara kemungkinan untuk menaiki jenjang 

skala sosial dan dengan demikian menurut hukum membuka jalan bagi hak-hak 

masyarakat untuk meniadakan semua hak istimewa yang dibawa sejak lahir, 

serta menginginkan agar perjuangan demi keunggulan dalam masyarakat 

ditentukan semata-m    ol h k m mp  n     o  ng”. 

Partisipasi m  y   k   m n k nk n p    “p   i ip  i” l ng  ng w  g  

dalam pengambilan keputusan pada lembaga dan proses kepemerintahan. 

Gaventa dan Valderma menegaskan bahwa partisipasi masyarakat telah 

mengalihkan konsep partisipasi menuju suatu kepedulian dengan berbagai 
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bentuk keikut-sertaan warga dalam pembuatan kebijaksanaan dan pengambilan 

keputusan di berbagai gelanggang kunci yang mempengaruhi kehidupan warga 

masyarakat. Pengembangan konsep dan asumsi dasar untuk meluangkan gagasan 

dan praktik tentang partisipasi masyarakat meliputi : 

a. Partisipasi merupakan hak politik yang melekat pada warga 

sebagaimana hak politik lainnya. 

b. Partisipasi langsung dalam pengambilan keputusan mengenai 

kebijakan publik di lembaga-lembaga formal dapat untuk 

menutupi kegagalan demokrasi perwakilan. 

c. Partisipasi masyarakat secara langsung dalam pengambilan 

keputusan publik dapat mendorong partisipasi lebih bermakna. 

d. Partisipasi dapat dilakukan secara sistematik, bukan hal yang 

insidental. 

e. Berkaitan dengan diterimanya desentralisasi sebagai instrumen 

yang mendorong tata pemerintahan yang baik (good governance). 

f. Partisipasi masyarakat dapat meningkatkan kepercayaan publik 

terhadap penyelenggaraan dan lembaga pemerintah. (Siti Irene, 

2011:55) 

Dalam partisipasi masyarakat terdapat dua dimensi penting.Dimensi pertama 

adalah siapa yang berpartisipasi. Untuk itu Cohne dan Uphoff mengklasifikasikan 

masyarakat berdasarkan latar belakang dan tanggungjawabnya, yaitu : 
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a. Penduduk setempat 

b. Pemimpin masyarakat. 

c. Pegawai pemeritahan 

d. Pegawai asing yang mungkin dipertimbangkan memiliki peran penting 

dalam suatu atau kegiatan tertentu. 

Moeljanto menyatakan bahwa dalam konteks partisipasi lokal, semua mitra 

pelaksana suatu program merupakan persyaratan murni, artinya pelaksanaan harus 

memaksimumkan partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan 

umum mereka. Terdapat beberapa langkah yang dapat diambil untuk mendorong 

partisipasi lokal kearah tercapainya program pemerintah : 

a. Berorietasi kearah hubungan yang lebih efektif dengan masyarakat 

melalui pembangunan koalisi dan jaringan komunikasi. 

b. Peningkatan rasa tanggung jawab masyarakat untuk pembangunan mereka 

sendiri dan peningkatan kesadaran mereka akan kebutuhan mereka, 

masalah mereka, kemampuan mereka dan potensi mereka. 

c. Memperlancar komunikasi antar berbagai potensi lokal sehingga masing–

masing dapat lebih menyadari perspektif partisipasi lain. 

d. Penerapan prisip tertentu, yaitu tentang hidup, belajar merencanakan dan 

bekerja bersama-sama dengan rakyat. 
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Dimesi kedua, bagaimana partisipasi itu berlangsung. Dimensi ini penting 

diperhatikan terutama untuk mengetahui hal- hal seperti : 

a. Apakah inisiatif itu datang dari administrator ataukah dari masyarakat 

setempat. 

b. Apakah dorongan partisipasi itu sukarela atau paksaan. 

c. Saluran partisipasi itu apakah berlangsung dalam berisikan individu atau 

kolektif dalam organisasi formal ataukah informal dan apakah pertisipasi itu 

secara lagsung atau melibatkan wakil. 

d. Durasi partisipasi 

e. Ruang lingkup partisipasi, apakah sekali untuk seluruhnya, sementara atau 

berkelanjut dan meluas. 

f. Memberikan kekuasaan yang meliputi bagaimana keterlibatan efektif 

masyarakat dalam mengambil keputusan dan pelaksanaan yang mengarah 

pada hasil yang diharapkan. (Siti Irene, 2011:59) 

Partisipasi masyarakat dapat terjadi pada empat jenjang yaitu pertama, 

partisipasi dalam pengambilan keputusan. Kedua, partisipasi dalam pelaksanaan. 

Ketiga, partisipasi dalam pemanfaatan. Keempat, partisipasi dalam evaluasi. 

a. Partisipasi dalam proses pembuatan keputusan. Setiap proses 

penyelenggaraan, terutama dalam kehidupan bersama masyarakat, pasti 

melewati tahap penentuan kebijaksanaan. Partisipasi masyarakat pada tahap 
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ini sangat mendasar sekali, terutama karena yang di ambil menyangkut nasib 

mereka secara keseluruhan yang menyangkut kepentingan bersama. 

Partisipasi dalam hal pengambilan keputusan ini bermacam-macam, seperti 

kehadiran rapat, diskusi, sumbangan pemikiran, tanggapan atau penolakan 

terhadap program yang ditawarkan. 

b. Partisipasi dalam pelaksanaan. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan 

program merupakan lanjutan dari rencana yang telah disepakati sebelumnya. 

Dalam hal ini Uphoff menegaskan bahwa partisipasi dalam pembangunan ini 

dapat dilakukan melalui keikutsertaan masyarakat dalam memberikan 

konstribusi guna menunjang pelaksanaan pembangunan yang berwujud 

tenaga, uang, barang, material, maupun informasi yang berguna bagi 

pelaksanaan pembangunan. 

c. Partisipasi dalam pengambilan manfaat. Partisipasi ini tidak terlepas dari 

kualitas maupun kuantitas dari hasil pelaksanaan program yang bisa dicapai. 

Dari segi kualitas, keberhasilan suatu program akan ditandai dengan adanya 

peningkatan output, sedangkan dari segi kuantitas dapat dilihat seberapa besar 

persentase keberhasilan program yang dilaksananakan, apakah sesuai dengan 

target yang telah ditetapkan. Partisipasi dalam menikmati hasil dapat dilihat 

dari tiga segi, yaitu dari aspek manfaat materialnya, manfaat sosialnya dan 

manfaat pribadi. 
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d. Partisipasi dalam evaluasi. Partisipasi dalam evaluasi ini berkaitan dengan 

masalah pelaksanaan program secara menyeluruh. Partisipasi ini bertujuan 

untuk mengetahui apakah pelaksanaan program telah sesuai dengan yang 

ditetapkan atau ada penyimpangan. (Josef Riwu, 2007:127) 

Partisipasi dalam proses pengambilan keputusan untuk mewujudkan 

pembangunan sangat diperlukan, karena pembangunan yang berhasil harus didukung 

oleh semua komponen bangsa, agar masyarakat memiliki rasa memiliki dan rasa 

tanggung jawab terhadap pelaksanaan pembangunan itu sendiri. 

Pembangunan sebenarnya merupakan suatu proses perubahan yang 

direncanakan dan dikehendaki. Setidaknya pembangunan pada umumnya merupakan 

kehendak masyarakat yang terwujud dalam keputusan-keputusan yang diambil oleh 

para pemimpinnya, yang kemudian disusun dalam suatu perencanaan yang 

selanjutnya dilaksanakan. Pembangunan mungkin hanya menyangkut suatu bidang 

kehidupan saja, namun mungkin dilakukan secara simultan terhadap pelbagai bidang 

kehidupan yang saling berkaitan.(Harun, 2011:249) Macam tipologi partisipasi 

masyarakat yaitu : 

a. Partisipasi pasif/manipulatif dengan karakteristik masyarakat diberitahu apa 

yang sedang atau telah terjadi, pengumuman sepihak oleh pelaksana proyek 

tanpa memperhatikan tanggapan masyarakat dan informasi yang diperlukan 

terbatas pada kalangan professional di luar kelompok sasaran. 
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b. Partisipasi informatif memiliki karakteristik dimana masyarakat menjawab 

pertanyaan-pertanyaan penelitian, masyarakat tidak diberi kesempatan untuk 

terlibat dan mempengaruhi proses penelitian dan akurasi hasil penelitian tidak 

dibahas bersama masyarakat. 

c. Partisipasi konsultatif dengan karakteristik masyarakat berpartisipasi dengan 

cara konsultasi, tidak ada peluang membuat keputusan bersama, dan 

professional tidak berkewajiban untuk mengajukan pandangan (sebagai 

masukan) atau tindak lanjut. 

d. Partisipasi intensif memiliki karakteristik masyarakat memberikan korbanan 

atau jasanya untuk memperoleh imbalan berupa intensif/upah.Mayarakat tidak 

dilibatkan dalam proses pembelajaran atau eksperimen yang dilakukan dan 

masyarakat tidak memiliki andil untuk melanjutkan kegiatan-kegiatan setelah 

intensif dihentikan. 

e. Partisipasi fungsional memiliki karakteristik masyarakat membentuk 

kelompok untuk mancapai tujuan proyek, pembentukan kelompok biasanya 

setelah ada keputusan-keputusan utama yang disepakati, pada tahap awal 

masyarakat tergantung terhadap pihak luar namun secara bertahap 

menunjukkan kemandiriannya. 

f. Partisipasi interaktif memiliki ciri dimana masyarakat berperan dalam analisis 

untuk perencanaan kegiatan dan pembentukan penguatan kelembagaan dan 

cenderung melibatkan metode interdisipliner yang mencari keragaman 
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perpesktif dalam proses belajar mengajar yang terstruktur dan sistematis. 

Masyarakat memiliki peran untuk mengontrol atas (pelaksanaan) keputusan-

keputusan mereka, sehingga memiliki andil dalam keseluruhan proses 

kegiatan. 

g. Self mobilization (mandiri) memiliki karakter masyarakat mengambil inisiatif 

sendiri secara bebas untuk mengubah sistem dan nilai-nilai yang mereka 

miliki. Masyarakat mengembangkan kontak dengan pihak-pihak lain untuk 

mendapatkan bantuan-bantuan teknis dan sumberdaya yang diperlukan. 

Masyarakat memgang kendali atas pemanfaatan sumberdaya yang ada dan 

atau digunakan. (Siti Fatimah, 2012:21) 

Partisipasi masyarakat juga berarti adanya keterlibatan langsung bagi warga 

dalam proses pengambilan keputusan dan kontrol serta koordinasi dalam 

mempertahankan hak-hak sosialnya. Jika dikaitkan dengan tingkat kekuasaan yang 

diberikan kepada masyarakat dikaitkan dengan partisipasi sebagaimana dijelaskan 

oleh Shery Arstein, maka peran serta masyarakat dalam perencanaan dapat dibedakan 

ke dalam anak tangga sebagai berikut : 

a. Citizen power :Pada tahap ini terjadi pembagian hak, tanggung jawab, dan 

wewenang antara masyarakat dan pemerintah dalam pengambilan keputusan. 

Tingkatan meliputi kontrol masyarakat, pelimpahan, dan kemitraan. 

b. Tokenism : Pada tahap ini hanya sekedar formalitas yang memungkinkan 

masyarakat mendengar dan memiliki hak untuk member suara, tetapi 
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pendapat mereka belum menjadi bahan dalam pengambilan keputusan. 

Tingkatan meliputi penetraman, konsultasi, dan informasi. 

c. Non partipation : Pada tahap ini masyarakat hanya menjadi objek. Tingkatan 

ini meliputi terapi dan manipulasi. Berdasarkan anak tangga dapat 

diasumsikan bahwa partisipasi yang mampu menggerakkan dinamika 

masyarakat adalah partisipasi yang diklasifikasikan ke dalam citizen power, 

karena dalam konteks inilah terdapat ketelibatan masyarakat sipil sebagai 

pilar penting dalam menggerakkan masyarakat demokratis. Secara khusus lagi 

Peter Oakley mencoba memetakan partisipasi dalam tujuh tingkatan 

sebagaimana dijelaskan sebagai berikut : 

a) Manipulation : Tingkat paling rendah mendekati situasi tidak ada 

partisipasi, cenderung berbentuk indotrinasi. 

b)  Consultation : Stakeholder mempunyai peluang untuk memberikan saran 

akan digunakan seperti yang mereka harapkan. 

c) Consensus building : Pada tingkat ini stakeholder berinteraksi untuk saling 

memahami dan dalm posisi saling bernegosiasi, toleransi dengan seluruh 

anggota kelompok. 

d) Decision-making : Consensus terjadi disarkan pada keputusan kolektif dan 

bersumber pada rasa tanggung jawab untuk menghasilkan sesuatu. 
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e)  Risk-taking : Proses yang berlangsung dan berkembang tidak hanya 

sekedar menghasilkan keputusan, tetapi memikirkan akibat dari hasil yang 

menyangkut keuntungan, hambatan, dan impikasi. 

f) Partnership: Memerlukan kerja secara equal menuju hasil yang 

mutual.Equal tidak hanya sekedar dalam bentuk struktur dan fungsi tetapi 

dalam tanggung jawab. 

g) Self-management : Puncak dari partisipasi masyarakat. Stakeholder 

berinteraksi dalam proses saling belajar untuk mengoptimalkan hasil dan 

hal-hal yang menjadi perhatian. (Siti Irene, 2011:66) 

Partisipasi menurut effendi terbagi atas partisipasi vertikal dan partisipasi 

horizontal. Disebut partisipasi vertikal karena terjadi dalam bentuk kondisi tertentu 

masyarakat terlibat atau mengambil bagian dalam suatu program pihak lain, dalam 

hubungan dimana masyarakat berada sebagai status bawahan, pengikut, atau klien. 

Adapun dalam partisipasi horizontal, masyarakat mempunyai prakarsa dimana setiap 

anggota atau kelompok masyarakat berpartisipasi horizontal satu dengan yang 

lainnya.Partisipasi semacam ini merupakan tanda permulaan tumbuhnya masyarakat 

yang mampu berkembang secara mandiri. (Siti Irene, 2001:58) Menurut Keith Davis 

(Intan dan Mussadun, 2013:34) dikemukakan bahwa bentuk-bentuk dari partisipasi 

masyarakat adalah berupa : 
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1) Pikiran,merupakan jenis partisipasi dimana partisipasi tersebut merupakan 

partisipasi dengan menggunakan pikiran seseorang atau kelompok yang 

bertujuan untuk mencapai sesuatu yang diinginkan. 

2) Tenaga,merupakan jenis partisipasi dimana partisipasi tersebut dengan 

mendayagunakan seluruh tenaga yang dimiliki secara kelompok maupun 

individu untuk mencapai sesuatu yang diinginkan. 

3) Pikiran dan Tenaga, merupakan jenis partisipasi dimana tingkat partisipasi 

tersebut dilakukan bersama-sama dalam suatu kelompok dalam mencapai 

tujuan yang sama. 

4) Keahlian,merupakan jenis partisipasi dimana dalam hal tersebut keahlian 

menjadi unsur yang paling diinginkan untuk menentukan suatu keinginan 

5) Barang, merupakan jenis partisipasi dimana partisipasi dilakukan dengan 

sebuah barang untuk membantu guna mencapai hasil yang diinginkan. 

6) Uang, merupakan jenis partisipasi dimana partisipasi tersebut menggunakan 

uang sebagai alat guna mencapai sesuatu yang diinginkan. Biasanya tingkat 

partisipasi tersebut dilakukan oleh orang-orang kalangan atas. 

 

1.6.3. Pemberdayaan 

  mb    y  n b     l    i b h    Ingg i  “empowermen ” y ng bi    

diartikan sebagai pemberkuasaan. Dalam arti pemberian atau peningkatan 

“k k     n” (power) kepada masyarakat yang lemah atau tidak beruntung. 
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Rappaport mengartikan empowerment sebagai suatu cara dimana rakyat, 

organisasi dan komunitas diarahkan agar dapat berkuasa atas kehidupannya. 

Pemberdayaan masyarakat merupakan serangkaian upaya untuk menolong 

masyarakat agar lebih berdaya dalam meningkatkan sumber daya manusia dan 

berusaha mengoptimalkan sumber daya tersebut sehingga dapat meningkatkan 

kapasitas dan kemampuannya dalam memanfaatkan potensi yang dimilikinya 

sekaligus dapat meningkatkan kemampuan ekonominya melalui kegiatan-

kegiatan swadaya. 

Pemberdayaan adalah suatu proses yang berjalan terus-menerus untuk 

meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam meningkatkan 

taraf hidupnya, upaya itu hanya bisa dilakukan dengan membangkitkan 

keberdayaan mereka, untuk memperbaiki kehidupan di atas kekuatan sendiri. 

Asumsi dasar yang dipergunakan adalah bahwa setiap manusia 

mempunyai potensi dan daya, untuk mengembangkan dirinya menjadi lebih baik. 

Dengan demikian, pada dasarnya manusia itu bersifat aktif dalam upaya 

peningkatan keberdayaan dirinya. Dalam rangka pemberdayaan ini upaya yang 

amat pokok adalah peningkatan taraf pendidikan dan derajat kesehatan serta akses 

ke dalam kemampuan sumber ekonomi seperti modal, keterampilan, teknologi, 

informasi dan lapangan kerja, pemberdayaan ini menyangkut pembangunan 

sarana dan prasarana dasar, baik fisik maupun non fisik. Pemberdayaan adalah 

suatu kegiatan yang berkesinambungan, dinamis, secara sinergis mendorong 
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keterlibatan semua potensi masyarakat yang ada secara partisipatif. Dengan cara 

ini akan memungkinkan terbentuknya masyarakat madani yang majemuk, penuh 

kesinambungan kewajiban dan hak, saling menghormati tanpa ada yang asing 

dalam komunitasnya. 

Menurut Moh. Ali Aziz dkk dalam buku Dakwah, Pemberdayaan adalah 

sebuah konsep yang fokusnya adalah kekuasaan. Pemberdayaan secara 

substansial merupakan proses memutus (break down) dari hubungan antara 

subjek dan objek. Proses ini mementingkan pengakuan subjek akan kemampuan 

atau daya yang dimiliki objek. Secara garis besar proses ini melihat pentingnya 

mengalirkan daya dari subjek ke objek. Hasil akhir dari pemberdayaan ini adalah 

beralihnya fungsi individu yang semula menjadi objek menjadi subjek (yang 

baru), sehingga relasi sosial yang nantinya hanya akan dicirikan dengan relasi 

sosial antar subjek dengan subjek lain. 

Selanjutnya, keberdayaan dalam konteks masyarakat adalah kemampuan 

individu yang bersenyawa dalam masyarakat dan membangun keberdayaan 

masyarakat bersangkutan. Masyarakat yang sebagian besar anggotanya sehat fisik 

dan mental, terdidik dan kuat inovatif, tentu memiliki keberdayaan tinggi. 

Keberdayaan masyarakat adalah unsur-unsur yang memungkinkan masyarakat 

untuk bertahan (survive) dan dalam pengertian dinamis mengembangkan diri dan 

mencapai kemajuan. Keberdayaan masyarakat ini menjadi sumber dari apa yang 

dalam wawasan politik pada tingkat nasional disebut ketahanan nasional. 
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Sunyoto Usman dalam pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat 

mengatakan bahwa, pemberdayaan masyarakat adalah sebuah proses dalam 

bingkai usaha memperkuat apa yang lazim disebut community self-reliance atau 

kemandirian. Dalam proses ini, masyarakat didampingi untuk membuat analisis 

masalah yang dihadapi, dibantu untuk menemukan alternatif solusi masalah 

tersebut, serta diperlihatkan strategi memanfaatkan berbagai kemampuan yang 

dimiliki. Menurut Ife pemberdayaan memuat dua pengertian kunci, yakni 

kekuasaan dan kelompok lemah. Kekuasaan di sini diartikan bukan hanya 

menyangkut kekuasaan politik dalam arti sempit, melainkan kekuasaan atau 

penguasaan klien atas: 

1. Pilihan-pilihan personal dan kesempatan hidup, kemampuan dalam membuat 

keputusan-keputusan mengenai gaya hidup, tempat tinggal dan pekerjaan. 

2. Pendefinisian kebutuhan, kemampuan menentukan kebutuhan selaras dengan 

aspirasi dan keinginannya. 

3. Ide atau gagasan, kemampuan mengekspresikan dan menyumbangkan 

gagasan dalam suatu forum atau diskusi secara bebas dan tanpa tekanan. 

4. Lembaga-lembaga, kemampuan menjangkau, menggunakan dan 

mempengaruhi pranata-pranata masyarakat seperti lembaga kesejahteraan 

sosial, pendidikan dan kesehatan. 

5. Sumber-sumber, kemampuan memobilisasi sumber-sumber formal, informal 

dan kemasyarakatan. 
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6. Aktivitas ekonomi, kemampuan memanfaatkan dan mengelola mekanisme 

produksi, distribusi dan pertukaran barang serta jasa. 

7. Reproduksi, kemampuan dalam kaitannya dengan proses kelahiran, perawatan 

anak, pendidikan dan sosialisasi. 

Proses pemberdayaan mengandung dua kecenderungan. Pertama, proses 

pemberdayaan dengan kecenderungan primer menekankan pada proses pemberian 

kekuasaan, kekuatan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu yang 

bersangkutan menjadi lebih berdaya. Proses ini dapat dilengkapi dengan upaya 

membangun aset material guna mendukung pembangunan kemandirian mereka 

melalui organisasi. Kedua, proses pemberdayaan dengan kecenderungan sekunder 

menekankan pada proses menstimulasi, mendorong atau memotivasi agar 

individu mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang 

menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog. Berkenaan dengan 

pemberdayaan, ada tiga power yang bisa menguatkan kapasitas masyarakat antara 

lain : 

1. Power to (kekuatan untuk) merupakan kemampuan seseorang untuk 

bertindak, rangkaian ide dari kemampuan. 

2. Power with (kekuatan dengan) merupakan tindakan bersama, kemampuan 

untuk bertindak bersama. Dasarnya saling mendukung, solidaritas dan 

kerjasama. Power with dapat membantu membangun jembatan dengan 
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menarik perbedaan jarak untuk mengubah atau mengurangi konflik sosial dan 

mempertimbangkan keadilan relasi. 

3. Power within (kekuatan di dalam) merupakan harga diri dan martabat individu 

atau bersama. Power within ini merupakan kekuatan untuk membayangkan 

dan membuat harapan. Sehingga di dalamnya berup niat, kemauan, kesabaran, 

semangat, dan kesadaran. 

Memberdayakan masyarakat merupakan memampukan dan memandirikan 

masyarakat. Dalam kerangka pemikiran tersebut upaya memberdayakan masyarakat 

dapat ditempuh melalui 3 (tiga) jurusan : 

a) Enabling, yaitu menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi 

masyarakat berkembang. Titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap 

manusia, setiap masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan. 

Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu dengan cara 

mendorong (encourage), memotivasi dan membangkitkan kesadaran 

(awareness) akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk 

mengembangkannya. 

b) Empowering, yaitu meningkatkan kapasitas dengan memperkuat potensi atau 

daya yang dimiliki oleh masyarakat. Perkuatan ini meliputi langkah- langkah 

nyata seperti penyediaan berbagai masukan (input) serta pembukaan akses 

kepada berbagai peluang yang dapat membuat masyarakat menjadi makin 

berdayaan. 
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c) Protecting, yaitu melindungi kepentingan dengan mengembangkan sistem 

perlindungan bagi masyarakat yang menjadi subyek pengembangan. Dalam 

proses pemberdayaan harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, 

oleh karena kekurangberdayaan dalam menghadapi yang kuat. Melindungi 

dalam hal ini dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan 

yang tidak seimbang serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah. (Priyono 

dan Pranarka, 1996) 

Pemberdayaan juga dapat dilakukan melalui tiga pendekatan yaitu : 

a) Pendekatan mikro. Pemberdayaan dilakukan terhadap individu melalui 

bimbingan, konseling, crisis intervention. Tujuan utamanya adalah 

membimbing atau melatih individu dalam menjalankan tugas-tugas 

kesehariannya. Model ini sering disebut sebagai pendekatan yang berpusat 

pada tugas (task centered approach). 

b) Pendetakatan mezzo dimana pemberdayaan dilakukan terhadap kelompok 

masyarakat, pemberdayaan dilakukan dengan menggunakan pendekatan 

kelompok sebagai media intervensi. Pendidikan, pelatihan, dinamika 

kelompok biasanya digunakan sebagai strategi dalam meningkatkan 

kesadaran, pengetahuan, keterampilan serta sikap-sikap kelompok agar 

memiliki kemampuan memecahkan permasalahan yang dihadapi. 

c) Pendekatan makro, dimana pendekatan ini sering disebut dengan strategi 

sistem pasar (large-system strategy), karena sasaran perubahan diarahkan 
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pada sistem lingkungan yang luas. Perumusan kebijakan, perencanaan sosial, 

kampanye, aksi sosial, pengorganisasian dan pengembangann masyarakat 

adalah beberapa strategi dalam pendekatan ini. (Edi Suharto, 1998:220) 

1.6.4. Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Masyarakat 

Terdapat empat prinsip yang sering digunakan untuk suksesnya program 

pemberdayaan, yaitu prinsip kesetaraan, partisipasi, keswadayaan atau kemandirian, 

dan berkelanjutan. Adapun lebih jelasnya adalah sebagai berikut: 

1. Prinsip Kesetaraan dimana prinsip utama yang harus dipegang dalam proses 

pemberdayaan masyarakat adalah adanya kesetaraan atau kesejajaran 

kedudukan antara masyarakat dengan lembaga yang melakukan program-

program pemberdayaan masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan. 

Dinamika yang dibangun adalah hubungan kesetaraan dengan 

mengembangkan mekanisme berbagai pengetahuan, pengalaman, serta 

keahlian satu sama lain. Masing-masing saling mengakui kelebihan dan 

kekurangan, sehingga terjadi proses saling belajar. 

2. Partisipasi dimana program pemberdayaan yang dapat menstimulasi 

kemandirian masyarakat adalah program yang sifatnya partisipastif, 

direncanakan, dilaksanakan, diawasi, dan dievaluasi oleh masyarakat. Namun, 

untuk sampai pada tingkat tersebut perlu waktu dan proses pendampingan 
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yang melibatkan pendamping yang berkomitmen tinggi terhadap 

pemberdayaan masyarakat. 

3. Keswadayaan atau kemandirian dimana prinsip keswadayaan adalah 

menghargai dan mengedepankan kemampuan masyarakat daripada bantuan 

pihak lain. Konsep ini tidak memandang orang miskin sebagai objek yang 

tidak berkemampuan (the have not), melainkan sebagai subjek yang memiliki 

kemampuan sedikit (the have little). Mereka memiliki kemampuan untuk 

menabung, pengetahuan yang mendalam tentang kendala-kendala usahanya, 

mengetahui kondisi lingkungannya, memiliki tenaga kerja dan kemauan, serta 

memiliki norma-norma bermasyarakat yang sudah lama dipatuhi. Semua itu 

harus digali dan dijadikan modal dasar bagi proses pemberdayaan. Bantuan 

dari orang lain yang bersifat materiil harus dipandang sebagai penunjang, 

sehingga pemberian bantuan tidak justru melemahkan tingkat 

k  w   y  nny .   in ip “m l il h    i  p  y ng m   k  p ny ”, m nj  i 

panduan untuk mengembangkan keberdayaan masyarakat. Sementara bantuan 

teknis harus secara terencana mengarah pada peningkatan kapasitas, sehingga 

pada akhirnya pengelolaannya dapat dialihkan kepada masyarakat sendiri 

yang telah mampu mengorganisir diri untuk menyelesaikan masalah yang 

dihadapi. 

4. Berkelanjutan dimana program pemberdayaan perlu dirancang untuk 

berkelanjutan, sekalipun pada awalnya peran pendamping lebih dominan 
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dibanding masyarakat sendiri. Tapi secara perlahan dan pasti, peran 

pendamping akan makin berkurang, bahkan akhirnya dihapus, karena 

masyarakat sudah mampu mengelola kegiatannya sendiri.  

Selain prinsip tersebut, terdapat beberapa prinsip pemberdayaan menurut 

perspektif pekerjaan sosial. Pemberdayaan adalah proses kolaboratif, karenanya 

pekerja sosial dan masyarakat harus bekerja sama sebagai partner. Adapun prinsip 

tersebut adalah: 

1. Proses pekerjaan sosial menempatkan masyarakat sebagai aktor atau subyek 

yang kompeten dan mampu menjangkau sumber-sumber dan kesempatan-

kesempatan. 

2. Masyarakat harus melihat diri mereka sendiri sebagai agen penting yang dapat 

mempengaruhi perubahan. 

3. Kompetensi diperoleh atau dipertajam melalui pengalaman hidup, khususnya 

pengalaman yang memberikan persaan mampu pada masyarakat. 

4. Solusi-solusi, yang berasal dari situasi kasus, harus beragam dan menghargai 

keberagaman yang berasal dari faktor-faktor yang berada pada situasi masalah 

tersebut. 

5. Jaringan-jaringan sosial informal merupakan sumber dukungan yang penting 

bagi penurunan ketegangan dan meningkatkan kompetensi serta kemampuan 

mengendalikan seseorang. 
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6. Masyarakat harus berpartisipasi dalam pemberdayaan mereka sendiri dimana  

tujuan, cara dan hasil harus dirumuskan oleh mereka sendiri. 

7. Tingkat kesadaran merupakan kunci dalam pemberdayaan, karena 

pengetahuan dapat memobilisasi tindakan bagi perubahan. 

8. Pemberdayaan melibatkan akses terhadap sumber-sumber dan kemampuan 

untuk menggunakan sumber-sumber tersebut secara efektif. 

9. Proses pemberdayaan bersifat dinamis, sinergis, berubah terus, evolutif dan 

permasalahan selalu memiliki beragam solusi. 

10. Pemberdayaan dicapai melalui struktur-struktur personal dan pembangunan 

ekonomi secara paralel. 

 

1.6.5. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat 

Tujuan pemberdayaan adalah memperkuat kekuasaan masyarakat khususnya 

kelompok lemah yang tidak berdaya, baik karena kondisi internal (misalnya persepsi 

mereka sendiri) maupun karena kondisi eksternal (misalnya ditindas oleh struktur 

sosial yang tidak adil). Guna memahami tentang pemberdayaan perlu diketahui 

konsep mengenai kelompok lemah dengan ketidakberdayaan yang dialaminya. 

Beberapa kelompok yang dapat dikategorikan sebagai kelompok lemah atau tidak 

berdaya meliputi: 
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1. Kelompok lemah secara struktural, baik lemah secara kelas, gender maupun 

etnis. 

2. Kelompok lemah khusus, seperti manula, anak-anak dan remaja, penyandang 

cacat, gay dan lesbian, masyarakat terasing. 

3. Kelompok lemah secara personal, yakni mereka yang mengalami masalah 

pribadi dan atau keluarga. 

Adapun tingkatan keberdayaan masyarakat menurut Susiladiharti yang dikutip dalam 

bukunya Abu Hurairah adalah sebagai berikut: 

1. Tingkat keberdayaan pertama adalah terpenuhinya kebutuhan dasar. 

2. Tingkat keberdayaan kedua adalah, penguasaan dan akses terhadap berbagai 

sistem dan sumber yang diperlukan. 

3. Tingkat keberdayaan ketiga adalah, dimilikinya kesadaran penuh akan 

berbagai potensi, kekuatan dan kelemahan diri serta lingkungan. 

4. Tingkat keberdayaan keempat adalah, kemampuan berpartisipasi secara aktif 

dalam berbagai kegiatan yang bermanfaat bagi lingkugan yang lebih luas. 

5. Tingkat keberdayaan kelima adalah, kemampuan untuk mengendalikan diri 

dan lingkungannya. Tingkatan kelima ini dapat dilihat dari keikutsertaan dan 

dinamika masyarakat dalam mengevaluasi dan mengendalikan berbagai 

program dan kebijakan institusi dan pemerintahan. 
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Untuk mewujudkan derajat keberdayaan masyarakat tersebut, perlu dilakukan 

langkah-langkah secara runtun dan simultan, antara lain: 

1. Meningkatkan suplai kebutuhan-kebutuhan bagi kelompok masyarakat yang 

paling tidak berdaya (miskin). 

2. Upaya penyadaran untuk memahami diri yang meliputi, potensi, kekuatan dan 

kelemahan serta memahami lingkungannya. 

3. Pembentukan dan penguatan institusi, terutama institusi di tingkat lokal. 

4. Upaya penguatan kebijakan. 

5. Pembentukan dan pengembangan jaringan usaha atau kerja. 

6.1.6. Indikator Keberhasilan Pemberdayaan Masyarakat 

Untuk mengetahui fokus dan tujuan pemberdayaan secara operasional, maka 

perlu diketahui berbagai indikator keberdayaan yang dapat menunjukkan seseorang 

itu berdaya atau tidak. Sehingga ketika sebuah program pemberdayaan diberikan, 

segenap upaya dapat dikonsentrasikan pada aspek- aspek apa saja dari sasaran 

perubahan (misalnya keluarga miskin) yang perlu dioptimalkan. UNICEF 

mengajukan 5 dimensi sebagai tolak ukur keberhasilan pemberdayaan masyarakat, 

terdiri dari kesejahteraan, akses, kesadaran kritis, partisipasi dan kontrol. Lima 

dimensi tersebut adalah kategori analisis yang bersifat dinamis, satu sama lain 

berhubungan secara sinergis, saling menguatkan dan melengkapi. Berikut adalah 

uraian lebih rinci dari masing- masing dimensi: 
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1. KesejahteraanDimensi ini merupakan tingkat kesejahteraan masyarakat yang 

diukur dari tercukupinya kebutuhan dasar seperti sandang, papan, pangan, 

pendapatan, pendidikan dan kesehatan. 

2. Akses : Dimensi ini menyangkut kesetaraan dalam akses terhadap sumber 

daya dan manfaat yang dihasilkan oleh adanya sumber daya. Tidak adanya 

akses merupakan penghalang terjadinya peningkatan kesejahteraan. 

Kesenjangan pada dimensi ini disebabkan oleh tidak adanya kesetaraan akses 

terhadap sumber daya yang dipunyai oleh mereka yang berada di kelas lebih 

tinggi dibanding mereka dari kelas rendah, yang berkuasa dan dikuasai, pusat 

dan pinggiran. Sumber daya dapat berupa waktu, tenaga, lahan, kredit, 

informasi, keterampilan, dan sebagainya. 

3. Kesadaran kritis :Kesenjangan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat 

bukanlah tatanan alamiah yang berlangsung demikian sejak kapanpun atau 

semata- mata memang kehendak Tuhan, melainkan bersifat struktural sebagai 

akibat dari adanya diskriminasi yang melembaga. Keberdayaan masyarakat 

pada tingkat ini berarti berupa kesadaran masyarakat bahwa kesenjangan 

tersebut adalah bentukan sosial yang dapat dan harus diubah. 

4. Partisipasi :Keberdayaan dalam tingkat ini adalah masyarakat terlibat dalam 

berbagai lembaga yang ada di dalamnya. Artinya, masyarakat ikut andil dalam 

proses pengambilan keputusan dan dengan demikian maka kepentingan 

mereka tidak terabaikan. 
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5. Kontrol : Keberdayaan dalam konteks ini adalah semua lapisan masyarakat 

ikut memegang kendali terhadap sumber daya yang ada. Artinya, dengan 

sumber daya yang ada, semua lapisan masyarakat dapat memenuhi hak- 

haknya, bukan hanya segelintir orang yang berkuasa saja yang menikmati 

sumber daya, akan tetapi semua lapisan masyarakat secara keseluruhan. 

Masyarakat dapat mengendalikan serta mengelola sumber daya yang dimiliki. 

Indikator keberhasilan yang dipakai untuk mengukur keberhasilan program 

pemberdayaan masyarakat mencakup hal-hal sebagai berikut: 

1. Berkurangnya jumlah penduduk miskin. 

2. Berkembangnya usaha peningkatan pendapatan yang dilakukan oleh 

penduduk miskin dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. 

3. Meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap upaya peningkatan 

kesejahteraan keluarga miskin di lingkungannya. 

4. Meningkatnya kemandirian kelompok yang ditandai dengan makin 

berkembangnya usaha produktif anggota dan kelompok, makin kuatnya 

permodalan kelompok, makin rapinya sistem administrasi kelompok, serta 

makin luasnya interaksi kelompok dengan kelompok lain di dalam 

masyarakat. 

5. Meningkatnya kapasitas masyarakat dan pemerataan pendapatan yang 

ditandai oleh peningkatan pendapatan keluarga miskin yang mampu 

memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan sosial dasarnya. 



41 
 

1.7. Konsep dan operasionalisasi 

Partisipapasi masyarakat dalam pemberdayaan kampung pelangi adalah 

keterlibatan masyarakat secara langsung ataupun tidak langsung dalam upaya 

keberdayaan masyarakat dalam pengelolaan kampung pelangi sebagai kampung 

tematik untuk tujuan wisata. Bentuk partisipasi masyarakat ini dapat diukur dari 

kehadiran dalam rapat, dalam pemberian ide, dalam kegiatan aksi dengan 

memberikan kontribusi uang, tenaga, dan keberlanjutan program. Sedangkan 

keberdayaan dapat dilihat dari output program yang menjadikan masyarakat lebih 

memiliki kemandirian seperti adanya peningkatan pendapatan, peningkatan 

ketrampilan, peningkatan usaha produktif yang mendkung keberlanjutan program, 

perinkatan interaksi sosial melalui pembentukan kelompok yang terorganisasi 

untukmendukung keberlanjutan program kampung pelangi sebagai kampung tematik 

wisata. 

. 

1.8. Metodologi Penelitian 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif 

dengan pendekatan deskriptif, yaitu penelitian yang menggambarkan suatu gejala 

yang telah terjadi dan menganalisa gejala tersebut melalui prosedur penelitian 

kualitatif. Metode Penelitian Kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan 

pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang 

alamiah dan metode ini lebih bersifat kurang terpola. Metode ini digunakan karena 
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melihat permasalahan yang akan diteliti bersifat kompleks, belum jelas dan penuh 

makna sehingga peneliti bermaksud untuk melakukan kajian secara mendalam untuk 

menemukan pola yang terjadi dalam permasalahannya. 

1.8.1. Subjek Penelitian 

Tipe dalam penelitian ini adalah kualitatif, oleh karena itu teknik 

pengambilan sampel yang dipilih adalah sistem purposive sample, yakni sampel 

yang didasarkan atas tujuan tertentu dan lebih dikenalsebagai Informan, yang 

dalam penelitian ini yaitu : 

1. Masyarakat Kampung Pelangi yang memperoleh manfaat langsung dari 

program kampung tematik kampung pelangi. 

2. Tokoh masyarakat yang punya peran dalam pengelolaan kampung pelangi 

(Ketua RW, Ketua PKK, Ketua  Kelompok Sadar Wisata Kampung Pelangi) 

Para informan dalam penelitian ini merupakan orang-orang yang 

dianggap  memiliki kompetensi untuk memberikan informasi dan data yang 

dibutuhkan atas permasalahan penelitian. Informasi atas permasalahan penelitian 

tersebut didapatkan dari hasil wawancara dan observasi yang disajikan dalam 

bentuk penjelasan. 
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1.8.2. Tempat Penelitian 

Tempat penelitian adalah daerahatau lokasi yang menjadi wilayah 

dimana situasi sosial tersebut terjadi. Dalam penelitian ini yang menjadi tempat 

penelitian adalah Kampung Pelangi Wonosari Kota Semarang, sebagai destinasi 

tempat wisata 

1.8.3. Instrumen Penelitian 

Dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrumen atau alat penelitian 

adalah peneliti itu sendiri, dengan berbekal kesiapan peneliti untuk terjun ke 

lapangan yaitu, pemahaman terhadap metode penelitian kualitatif, penguasaan 

wawasan terhadap bidang yang akan diteliti dan kesiapan peneliti untuk masuk 

kedalam obyek yang diteliti, baik secara pengetahuan maupun mental 

1.8.4. Sumber Data 

Dalam setiap penelitian mengharuskan tersedianya data sebagai bukti 

penunjang penelitian tersebut. Data adalah segala keterangan (informasi) 

mengenai segala hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Data dapat 

menunjukkan sebuah penelitian berjalan dengan baik atau mengalami kegagalan. 

Melihat dari sumbernya data dapat dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan 

data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh peneliti dari sumber 

asli (langsung dari informan) yang memiliki informasi atau data tersebut. Teknik 

pengumpulan data yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah melalui 
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observasi dan interview . Sedangkan  Data sekunder adalah data yang diperoleh 

dari sumber kedua (bukan orang pertama, bukan asli) yang memiliki informasi 

atau data tersebut. Biasanya data sekunder berupa data dalam bentuk 

dokumentasi yang berbentuk tulisan, rekaman film, ataupun foto yang bisa 

diperoleh melalui situs-situs resmi pemerintah, dimuat dalam jurnal resmi, media 

cetak maupun catatan harian yang berhubungan dengan program Kampung 

Tematik Kota Semaran 

1.8.5. Teknik Pengumpulan Data 

Tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data, tetapi tanpa 

mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan 

data yang memenuhi standar yang ditetapkan. Kualitas informan sangat 

mempengaruhi kualitas informasi yang akan diterima peneliti, selain itu semua 

kejadian-kejadian yang terkait dengan penelitian yang dirasakan, dilihat, dialami 

oleh peneliti dapat dijadikan sebagai sumber data dengan menggunakan teknik  

wawancara, dan studi dokumentasi. Wawancara merupakan kegiatan tanya 

jawab yang dilakukan antara peneliti dengan informan sebagai narasumber. 

Menurut Yurnaldi (1992:69), kegiatan wawancara bertujuan : untuk menggali 

sebanyak mungkin informasi; untuk mendapatkan jawaban yang bernilai 

penting, menarik,dalam, dan secara psikologis berkaitan dengan manusia. Secara 

lebih khusus kegiatan wawancara bertujuan untukmengumpilkan data dan fata 

yang berupa informasi, opini, pendapat, wawasan, gagasan, motivasi, pemikiran, 
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ide-ide, tanggapan atau kisah pengalaman (Koesworo,dkk, 1994:99-100). 

Sedangkan Studi Dokumentasi dapat dilakukan dengan menemukan data 

diberbagai media, baik media elektronik maupun media massa. Dalam media 

elektronik juga dapat ditemukan baik di televisi, radio, maupun internet. 

Sementara itu, dari media massa dapat ditemukan di surat kabar dan majalah. 

1.8.6. Teknik Analisis Data 

Menurut Bogdan analisis data adalah proses mencari dan menyusun 

secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan 

bahan-bahan lain, sehingga mudah dipahami dan temuannya dapat 

diinformasikan kepada orang lain. Teknik analisis data ini melalui tahapan-

tahapan agar data dapat diolah sehingga berkembang menjadi suatu teori yang 

mencakup : 

1. Reduksi Data : Tahap ini dimulai dengan merinci data-data yang telah didapat 

oleh peneliti dilapangan. Data dipisahkan antara data pokok atau data penting 

dengan data yang menjadi penunjang. Hal ini memudahkan peneliti dalam 

menemukan fokus penelitian yang ada dan membantu untuk memperjelas 

gambaran yang didapat peneliti dilapangan sehingga memudahkan peneliti 

dalam melanjutkan analisis ke tahap berikutnya. 

2. Penyajian Data : Data disusun secara urut, setelah disusun secara urut akan 

lebih memudahkan peneliti dalam membaca data dan menentukan apa yang 
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harus dilakukan, karena penyajian data berguna untuk merencanakan langkah 

kerja berikutnya bagi peneliti atas apa yang telah dipahami saat mengolah 

data. 

3. Penarikan Kesimpulan : Tahap analisis yang ketiga dan terakhir adalah 

penarikan kesimpulan. Kesimpulan yang telah didukung oleh data-data akan 

memberikan dan menghasilkan temuan-temuan yang memang sudah ada 

sebelumnya atau bahkan temuan baru dari penelitian tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


