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ABSTRAK 

Heny Rozaqi. H0405033. 2009.  ”Analisis Tingkat Partisipasi Masyarakat 
terhadap Unit Pengelola Kegiatan Program Nasional Pemberdayaaan Masyarakat 
Mandiri Perdesaan di Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen”. Berdasarkan 
skripsi yang dibimbing oleh Pembimbing Utama Ir. Supanggyo, MP dan 
Pembimbing Pendamping Agung Wibowo, SP, M.Si. Fakultas Pertanian 
Universitas Sebelas Maret Surakarta.  

Indonesia memiliki permasalahan kemiskinan yang kompleks, terutama 
dialami oleh masyarakat pada daerah perdesaan. Besarnya angka kemiskinan di 
Indonesia memerlukan adanya penanggulangan dengan menggunakan pendekatan 
multi disiplin yang berdimensi pemberdayaan serta melibatkan partisipasi 
masyarakat. Pemberdayaan yang tepat harus memadukan aspek-aspek 
penyadaran, peningkatan kapasitas dan pendayagunaan dari masyarakat itu 
sendiri. Sebagai upaya untuk mengurangi kemiskinan, pemerintah telah 
melaksanakan berbagai macam program penanggulangan kemiskinan, salah 
satunya yaitu Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri 
Perdesaan. Program ini berbeda dengan program bantuan yang lain, pada program 
PNPM Mandiri masyarakat tidak hanya sebagai obyek atau penerima bantuan, 
tetapi masyarakat juga sebagai subyek yang dilibatkan langsung dalam tahap 
perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, serta menikmati hasil sesuai dengan 
kebutuhannya. 

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen dengan  
menggunakan metode deskriptif. Penentuan lokasi penelitian dilakukan secara 
sengaja (purposive). Sampel dalam penelitian ini adalah masyarakat yang 
mengikuti kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan. Dari 14 desa di Kecamatan 
Kalijambe yang mengikuti kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan, diambil empat 
desa dengan program terbanyak. Adapun desa yang diambil sampel adalah desa 
Banaran, Saren, Krikilan, dan Tegalombo. Pengambilan jumlah sampel dilakukan 
dengan metode Proportional Sampling.. Dengan responden yang digunakan 
sebanyak 50 responden, dan untuk pengambilan responden dengan cara snow ball 
Sedangkan metode analisis yang digunakan adalah Uji Keofisien Korelasi Rank 
Spearman (rs) dengan taraf kepercayaan 95%. 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan 
bahwa: Kemauan masyarakat signifikan dengan tingkat partisipasi masyarakat 
dalam PNPM Mandiri Perdesaan, dengan nilai rs 0,651. Terdapat hubungan yang 
signifikan antara kemampuan dengan tingkat partisipasi masyarakat dengan nilai 
rs adalah 0,771. Terdapat hubungan yang signifikan antara kesempatan dengan 
tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan dengan 
nilai rs sebesar 0,754. Dengan demikian semakin tinggi tingkat kesempatan yang 
diberikan kepada masyarakat dalam kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan maka akan 
semakin tinggi pula tingkat partisipasi masyarakat. 
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ABSTRACT 
 
 
Heny Rozaqi. H0405033. 2009, “The Analyze of Community Participation 

level against management unit of autonomous pedestrian community utilization  
national program in Kalijambe District of Sragen Regency”.  Based on manuscript 
which is guided by the main guide of Ir. Supanggyo, MP and Accompany Guide  
is Agung Wibowo, SP, M.Si, Agriculture Faculty of Sebelas Maret University 
Surakarta. 

Indonesia has complicated poverty issues, particularly which is 
experienced by pedestrian community. The great poverty rate in Indonesian, needs 
to be coped with multi discipline approach which has utilization dimension of the 
own community. The right utilization have to mix aspects of making 
consciousness, capacity increase and the utilization of the own community. As 
effort to decrease poverty, government has implemented various kinds of program 
of poverty elimination, one of these programs is National program of Autonomous 
Pedestrian Community Utilization (PNPM). This program differs to another aid 
program, in ths program, community is not merely as object or aid receiver, but 
also as subject which is directly involved on the stage of planning, implementing, 
controlling, and enjoying the result according to the necessity. 

This research was done in Kalijambe district of Sragen regency with using 
descriptive method. The research location determining was done purposively. The 
sample of this research is community which followed autonomous pedestrian 
community utilization of national program. From 14 villages in Kalijambe 
regency which followed this program, it was taken four villages with the most 
program. And the villages which was taken as sample are Banaran, Saren, 
Krikilan, and Tegalombo. The taking of the sums of the samples was done by 
sampling proportional method. With 50 respondents which was used, and the 
respondents taking is by the way of snow ball. While analyze method which was 
used, is Coefficient correlation rank of Spearman Test (rs), with belief level of 95 
%. 

Based on the result of the research and the assessment, it can be concluded 
that: The willingness of the community is significant with community 
participation level in Autonomous Pedestrian Community Utilization National 
Program, with rs value 0,651. There is significant relationship between ability and 
community participation with rs value of 0,771. There is significant relationship 
between chance and community participation level in the activity of autonomous 
pedestrian community utilization of national program with rs value in amount of 
0,754. Thus, the higher chance level which is given to the community in this 
program, the higher also participation level of the community.       
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I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Indonesia memiliki permasalahan kemiskinan yang kompleks, terutama 

dialami oleh masyarakat pada daerah perdesaan. Kemiskinan dapat diartikan 

sebagai ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan konsumsi 

dasar serta meningkatkan kualitas hidupnya. Menurut Kartasasmita (1996) 

kemiskinan merupakan masalah dalam pembangunan yang ditandai oleh 

adanya penggangguran dan keterbelakangan. Masyarakat miskin umumnya 

lemah dalam kemampuan berusaha dan terbatas aksesnya terhadap kegiatan 

ekonomi sehingga tertinggal jauh dari masyarakat lainnya yang mempunyai 

potensi lebih tinggi. Keadaan kemiskinan umumnya diukur dengan tingkat 

pendapatan, dan pada dasarnya dapat dibedakan menjadi kemiskinan absolut 

dan kemiskinan relatif. 

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dan Depatemen Dalam 

Negeri Indonesia (Depdagri) tahun 2008 bahwa jumlah dan prosentase 

penduduk miskin pada periode 1996-2008 sempat mengalami kenaikan karena 

krisis ekonomi tetapi selanjutnya cenderung mengalami penurunan. Pada 

tahun 1996 penduduk miskin di desa sebesar 24,59 juta, pada tahun 1998 

sebesar 31,9 juta, dan pada tahun 1999 mencapai 32,33 juta. Setelah 

mengalami kenaikan berturut-turut selama tiga tahun karena adanya krisis 

ekonomi, akhirnya pada tahun 2002 dan 2003 jumlah penduduk miskin di 

perdesaan mengalami penurunan yaitu menjadi 25,10 juta. Pada tahun 2004 

dan 2005 mengalami penurunan kembali yaitu sebesar 24,80 juta dan  22,70 

juta penduduk miskin di perdesaan. Pada tahun 2006 sebesar 24,81 juta dan 

pada tahun 2007 sebesar 23,61 juta. Dan pada tahun 2008 mengalami 

penurunan kembali menjadi 22,19 juta atau 18,93% penduduk miskin di 

pedesaan. Pada tahun 2008 jumlah penduduk miskin di pedesaan lebih besar 

daripada jumlah penduduk miskin di perkotaan yang hanya 12,77 juta atau 

11,65%.  

Besarnya angka kemiskinan di Indonesia memerlukan adanya  

penanggulangan dengan menggunakan pendekatan multi disiplin yang 

1 
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berdimensi pemberdayaan serta melibatkan partisipasi masyarakat. 

Pemberdayaan yang tepat harus memadukan aspek-aspek penyadaran, 

peningkatan kapasitas dan pendayagunaan dari masyarakat itu sendiri.  

Pembangunan perdesaan telah banyak dilakukan sejak dari dulu hingga 

sekarang, tetapi hasilnya belum memuaskan terhadap peningkatan 

kesejahteraan masyarakat pedesaan. Pembangunan pedesaan seharusnya 

dilihat bukan hanya sebagai obyek tetapi juga sebagai subyek pembangunan 

(Adisasmita, 2006). 

Sebagai upaya untuk mengurangi kemiskinan, pemerintah telah 

melaksanakan berbagai macam program penanggulangan kemiskinan. 

Beberapa program tersebut antara lain program perlindungan dan bantuan 

sosial. Program ini termasuk membeli beras untuk rakyat miskin (raskin), 

pengobatan gratis, Biaya Operasional Sekolah (BOS), Jaringan Pengaman 

Sosial (JPS) dan bantuan-bantuan sejenis untuk rakyat miskin. Selain itu juga 

terdapat program pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Kredit 

Usaha Rakyat (KUR). Pelaksanaan program BLT ditujukan kepada rumah 

tangga sasaran dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi BBM. Program 

BLT ini memiliki kelemahan dalam hal  pendataan terhadap rumah tangga 

sasaran yang termasuk dalam kategori miskin. Program Kredit Usaha Rakyat 

(KUR) yaitu berupa pinjaman untuk modal usaha, tetapi program ini dalam 

penyalurannya belum menyentuh daerah-daerah terpencil karena masyarakat 

level bawah umumnya tidak mengerti mengenai kredit  

(Sekretariat TKPKRI, 2008). 

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri 

Perdesaan merupakan salah satu program dari pemerintah untuk mengurangi 

jumlah kemiskinan dan pengangguran. Program ini berbeda dengan program 

bantuan yang lain. Pada program PNPM Mandiri Perdesaan, masyarakat tidak 

hanya sebagai obyek atau penerima bantuan, tetapi masyarakat juga sebagai 

subyek yang dilibatkan langsung dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, 

pengawasan, serta menikmati hasil sesuai dengan kebutuhannya. Program ini 
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lebih mendasarkan pada pentingnya pemberdayaan serta partisipasi 

masyarakat dalam setiap tahapan kegiatan.  

Hal tersebut akan dapat dicapai apabila terdapat partisipasi dari 

masyarakat dalam PNPM Mandiri Perdesaan. Tanpa adanya partisipasi 

masyarakat maka program tersebut tidak akan berhasil karena masyarakat 

merupakan pelaku utama dalam program pembangunan. Keikutsertaaan 

masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, serta 

pemanfaatan hasil merupakan salah satu kunci keberhasilan dari setiap upaya 

pembangunan. Dan dalam perkembangan partisipasi masyarakat dipengaruhi 

oleh kemauan, kemampuan yang dimiliki, serta kesempatan yang diberikan 

dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Dengan demikian maka pelaksanaan 

program akan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang dikehendaki oleh 

masyarakat. Untuk itu perlu dikaji sejauh mana partisipasi masyarakat dalam 

kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Kalijambe. 

B. Perumusan Masalah 

 Kemiskinan merupakan masalah global yang sering dihubungkan 

dengan kesulitan dan kekurangan dalam mencukupi kebutuhan hidup. Masalah 

ini banyak dirasakan oleh masyarakat perdesaan. Banyak faktor yang 

menyebabkan kemiskinan, antara lain karena kurangnya kesempatan dan 

peluang kerja bagi angkatan kerja di perdesaan. 

Pemerintah bukan satu-satunya pihak yang harus bertanggung jawab 

terhadap masalah kemiskinan. Karena untuk mengatasi masalah ini 

memerlukan kerjasama dari bebagai pihak, termasuk dari masyarakat itu 

sendiri. Sehingga dengan adanya kesempatan yang diberikan akan dapat 

mendorong tumbuhnya  kemauan dari masyarakat yang dapat menentukan 

kemampuan masyarakat untuk melaksanakan program pemberantasan 

kemiskinan di Indonesia. 

Meskipun partisipasi masyarakat merupakan sesuatu yang harus 

ditumbuhkembangkan dalam proses pembangunan, namun dalam prakteknya 

tidak selalu diupayakan sungguh-sungguh. Hal ini antara lain disebabkan 

pemberian kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi, seringkali 
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mamberikan konsekuensi yang berupa berkurangnya “perbedaan status” dan 

hilangnya hak-hak istimewa yang biasanya dinikmati oleh golongan elite 

tertentu. Dilain pihak, kesulitan penumbuhkembangan partisipasi masyarakat 

juga dapat disebabkan karena masyarakat sudah terlalu lama direkayasa untuk 

tidak perlu berpikir, sehingga mereka lebih suka menerima apapun yang 

diinstruksikan oleh penguasa, dibanding harus susah-susah ikut berpikir, 

merencanakan, memantau dan mengevaluasi kegiatan yang ditawarkan 

(Mardikanto, 2001). 

Faktor yang menyebabkan banyaknya program pembangunan yang 

kurang berhasil yaitu karena tidak melibatkan partisipasi masyarakat dalam 

pelaksanaan kegiatan pembangunan, kurangnya kesempatan yang dimiliki 

oleh masyarakat untuk ikut berpartisipasi, serta kurangnya informasi yang 

didapatkan oleh masyarakat mengenai suatu program. Untuk itu, masyarakat 

perlu diikutsertakan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pemanfaatan 

hasil. Sehingga program pembangunan yang dilaksanakan dapat sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat.  

PNPM Mandiri Perdesaan merupakan program pemberdayaan 

masyarakat dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan dan 

perluasan kesempatan kerja untuk lebih mendorong upaya peningkatan 

kualitas hidup, kesejahteraan dan kemandirian masyarakat di perdesaan. Hal 

ini dapat dicapai bila ada kemauan, kemampuan, dan kesempatan bagi 

masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan PNPM Mandiri 

Perdesaan.  

Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan masih terdapat berbagai kendala 

dalam pelaksanaan dan pemanfaatannya khususnya oleh kelompok masyarakat 

miskin. Kendala yang ada antara lain kurangnya pendampingan kelompok dan 

pelatihan kelompok secara rutin, kurang kuatnya kelembagaan yang terbentuk 

sehingga perlu adanya pelatihan dan studi banding, kurangnya kerjasama 

dengan beberapa pihak yang terkait dalam mengatasi masalah yang ada, 

permasalahan pelaksanaan program sarana dan prasarana agar tidak terjadi 

perbedaan antara kesepakatan Musyawarah Antar Desa (MAD) dengan 
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kepentingan masyarakat desa, sehingga perlu adanya peningkatan pengawasan 

dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, serta kurangnya sosialisasi program 

PNPM Mandiri Perdesaan  terkait dengan kebijakan dan aturan-aturan kepada 

masyarakat luas. Sehingga diperlukan penyebaran informasi selengkap-

lengkapnya agar masyarakat mengetahui tentang pelaksanaan  PNPM Mandiri 

Perdesaan. Dengan demikian diharapkan tercipta partisipasi dari masyarakat 

untuk dapat ikut berpartiisipasi bersama, sehingga program ini dapat berjalan 

dengan baik dalam meningkatkan taraf hidup serta kesejahteraaan masyarakat, 

khususnya masyarakat miskin. 

Berdasarkan uraian di atas, maka muncul beberapa permasalahan  

sebagai  berikut  : 

1. Sejauh mana tingkat kemauan, kemampuan, dan kesempatan masyarakat 

dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri 

Perdesaan? 

2. Sejauh mana tingkat partisipasi masyarakat dalam Program Nasional 

Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan dalam tahap 

perencanaan, pelaksanaan, dan pemanfaatan hasil? 

3. Bagaimana hubungan antara kemauan, kemampuan, dan kesempatan 

dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam Program Nasional 

Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan? 

C.  Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu: 

1. Mengkaji tingkat kemauan, kemampuan, dan kesempatan masyarakat  

terhadap PNPM Mandiri Perdesaan. 

2. Mengkaji tingkat partisipasi masyarakat dalam PNPM Mandiri Perdesaan 

pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pemanfaatan hasil. 

3. Mengkaji hubungan antara kemauan, kemampuan, dan kesempatan dengan 

tingkat partisipasi  masyarakat dalam PNPM Mandiri Perdesaan. 
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D. Kegunaan Penelitian 

1.  Bagi peneliti, penelitian ini merupakan proses belajar yang ditempuh 

peneliti sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana di 

Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret Surakarta. 

2. Bagi pemerintah dan instansi terkait, diharapkan dapat menjadi bahan 

pertimbangan dalam menentukan kebijakan yang terkait dengan 

pemberdayaan partisipasi masyarakat. 

3. Bagi peneliti lain, dapat dijadikan referensi untuk meneliti lebih lanjut 

tentang tingkat partisipasi masyarakat. 

4. Bagi masyarakat, dapat dijadikan sebagai sarana untuk meningkatkan 

partisipasi masyarakat dalam kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan. 
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II. LANDASAN TEORI 

A. Tinjauan Pustaka 

1. Pembangunan Perdesaan 

Pembangunan masyarakat pada dasarnya adalah proses perubahan 
menuju kondisi yang lebih baik dalam bentuk peningkatan taraf hidup atau 
kesejahteraan. Kesejahteraan masyarakat dapat meningkat apabila semakin 
banyak kebutuhan yang terpenuhi. Oleh sebab itu, perubahan dalam proses 
pembangunan masyarakat juga dapat berarti sebagai perubahan yang 
mengarah pada kondisi yang memungkinkan semakin banyak kebutuhan 
dapat terpenuhi. Dalam pembangunan diperlukan pendayagunaan 
masyarakat untuk mengubah sumber daya yang ada (Soetomo, 2006). 

Pembangunan masyarakat desa merupakan suatu proses dimana 
masyarakat desa mendiskusikan dan menentukan keinginan mereka, 
kemudian merencanakan dan mengerjakan secara bersama-sama untuk 
memenuhi keinginan tersebut. Sehingga tercipta kehidupan yang lebih 
baik bagi seluruh masyarakat. Berhasil atau gagalnya pembangunan 
masyarakat desa dipengaruhi oleh sikap masyarakat terhadap suatu 
program pembangunan (Batten, 1983). 

 Pembangunan masyarakat pedesaan merupakan bagian dari 
pembangunan masyarakat yang diarahkan pula kepada pembangunan 
kelembagaan dan partisipasi serta pemberdayaan masyarakat dalam 
meningkatkan kesejahteraan pada satuan wilayah pedesaan. Pembagunan 
pedesaan harus dilihat sebagai upaya mempercepat pembangunan 
pedesaan melalui penyediaan sarana prasarana untuk memberdayakan 
masyarakat, serta sebagai upaya mempercepat pembangunan ekonomi 
daerah yang efektif dan kokoh (Adisasmita, 2006). 

Paradigma pembangunan yang berpusat pada rakyat sesuai dengan 
kebijakan desentralisasi dalam penanganan masalah sosial. Pendekatan ini 
menyadari pentingnya kapasitas masyarakat untuk meningkatkan 
kemandirian dan kekuatan internal. Pembangunan yang berpusat pada 
rakyat lebih menekankan pada pemberdayaan yang memandang inisiatif 
kreatif dari rakyat sebagai sumberdaya pembangunan utama. Sehingga 
memandang kesejahteraan dari segi meterial dan spiritual masyarakat 
sebagai tujuan yang dicapai oleh proses pembangunan (Adimiharja, 2001). 

Usaha-usaha untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang 
disertai dengan pemanfaatan sumberdaya lokal umumnya telah ada sejak 
masyarakat itu sendiri ada. Tetapi usaha pembangunan masyarakat yang 
dilakukan secara sistematis dan terencana baru ada sejak 1955. 
Pembangunan masyarakat (community development) yaitu usaha perbaikan 
kualitas hidup masyarakat yang terdiri dari dua unsur pokok yang meliputi 
partisipasi masyarakat itu sendiri dalam usahanya untuk meningkatkan 
taraf hidupnya, serta penyediaan teknis dan pelayanann lain untuk jalannya 
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pembangunan agar lebih efektif.  Hingga sekarang masih banyak anggapan 
bahwa dengan memberi bantuan sebanyak-banyaknya maka taraf hidup 
masyarakat akan menjadi lebih baik. Padahal hal tersebut tidak mendidik 
dan menjadikan masyarakat selalu bergantung kepada pemerintah. 
Pendekatan lain dalam pembangunan adalah penekanan pada kemandirian 
(self help), dimana masyarakat mengelola dan mengorganisasikan sumber-
sumber lokal untuk pencapaian kepentingan bersama. Sehingga 
pembangunan masyarakat yang dijalankan memerlukan partisipasi dari 
masyarakat itu sendiri (Slamet, 1993). 

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki 
kewenangan untuk mengatur dan mengurus masyarakat setempat 
berdasarkan asal-usul dan adat istiadat yang diakui. Penyelenggaraan 
pemerintahan desa tidak terpisahkan dari penyelenggaraan otonomi 
daerah. Pemerintahan desa merupakan unit terdepan dalam pelayanan 
kepada masyarakat untuk keberhasilan semua program. Karena itu upaya 
memperkuat desa merupakan langkah mempercepat terwujudnya 
kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan dari otonomi daerah  

(Widjaja, 2003) .  
Menurut Raharjo (1999) dalam pengertian umum desa sebagai 

suatu gejala yang bersifat universal, terdapat di manapun di dunia ini. 
Sebagai komunitas kecil, yang terikat pada lokalitas tertentu baik sebagai 
tempat tinggal (secara menetap) maupun bagi pemenuhan kebutuhannya. 
Ciri utama yang melekat pada desa adalah fungsinya sebagai tempat 
tinggal dari suatu kelompok masyarakat yang relatif kecil. Desa cenderung 
memiliki karakteristik tertentu yang sama. Tetapi disamping kesamaan-
kesamaan diantara desa, terdapat pula sejumlah perbedaan-perbedaan yang 
menjadi ciri khusus  dari masing-masing desa. 

Desa juga merupakan suatu kesatuan masyarakat yang menempati 
wilayah tertentu, dimana kehidupan masyarakat desanya ditandai oleh tiga 
ciri yaitu religius, kemasyarakatan, dan demokrasi. Desa dipimpin oleh 
kepala desa yang dipilih melalui rapat desa secara musyawarah dan 
mufakat, kepala desa ini bertanggungjawab dalam mengatur rumah tangga 
desa tersebut. Rakyat di pedesaan memiliki aspek positif yang dapat 
dikembangkan dalam rangka pembangunan, yaitu jiwa gotong royong, 
musyawarah, dan semangat kekeluargaan untuk pembangunan 
(Kartasapoetra, 1986). 

Desa yang satu dengan desa yang lain jelas memiliki kondisi 
wilayah, dan intensitas permasalahan yang berbeda. Berbagai potensi 
ekonomi yang ada hendaknya dapat berfungsi untuk memperlancar laju 
proses pembangunan pada masing-masing desa. Namun satu hal yang 
jelas, bahwa perwujudan dari proses pembangunan harus dengan 
melibatkan unsur partisipasi masyarakat secara optimal. Sehingga perlu 
adanya kewenangan (otonomi) guna menunjang perwujudan proses 
pembangunan. Dengan adanya otonomi desa inilah diharapkan 
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pembangunan yang dilaksanakan benar-benar sesuai dengan aspirasi 
masyarakat (Prayitno, 1987). 

Mengacu pada uraian diatas pembangunan masyarakat (community 
development) yaitu usaha perbaikan kualitas hidup masyarakat yang terdiri 
dari dua unsur pokok yang meliputi partisipasi masyarakat serta 
penyediaan teknis dan pelayanann lain untuk jalannya pembangunan agar 
lebih efektif. Pembangunan masyarakat desa merupakan proses dimana 
masyarakat menentukan keinginan mereka, kemudian merencanakan dan 
mengerjakan secara bersama-sama untuk memenuhi kebutuhan bersama.  

2. Otonomi Daerah 

Hakikat mendasar otonomi daerah berdasarkan Undang-undang 
Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah adalah untuk 
memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreatifitas, 
meningkatkan peran serta masyarakat melalui prinsip demokrasi, peran 
serta masyarakat, pemerataan, keadilan, dengan memperhatikan potensi 
dan keanekaragaman. Sehingga dengan adanya otomoni daerah maka 
pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial dan kesempatan kerja menjadi 
lebih meningkat (Widjaja, 2003). 

Otonomi daerah memberikan kesempatan yang luas kepada daerah 
dalam melaksanakan program-program pembangunan. Aspek yang 
dilakukan secara mandiri pada suatu daerah dapat meliputi dalam tahap 
perencanaan, pelaksanaan, pengawasan serta pertanggungjawaban dari 
suatu program pembangunan. Otonomi daerah menuntut kesiapan daerah 
dalam mempersiapkan dan melaksanakan berbagai kebijakan yang kini 
bergeser menjadi tanggung jawab daerah. Kesiapan sumber daya manusia 
di daerah saja tidak cukup tanpa didukung oleh berbagai komponen lain, 
misalnya kesiapan masyarakat di daerah dan kondisi sumber daya alam. 
Dalam konsep otonomi daerah diharapkan berbagai potensi yang ada di 
daerah dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pelaksanaan 
pembangunan (Sumodiningrat, 2001). 

Seiring dengan otonomi daerah maka paradigma pembangunan 
desa yang berupa kemandirian lokal sangat sesuai. Dimana masyarakat 
mempunyai kemampuan dan semangat yang tinggi untuk mengembangkan 
daerahnya dengan memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber daya 
lainnya (modal, teknologi tepat guna, dan kelembagaan) dalam 
pembangunan masyarakat. Desa sebagai unit produksi mempunyai 
peranan yang sangat penting sebagai penyangga daerah perkotaan. Kurang 
berhasilnya pembangunan perdesaan pada masa lalu, maka pada waktu 
sekarang ini paradigma pemerataan dan keadilan perlu di modifikasi 
dengan pendekatan spasial dan pembangunan dilakukan secara partisipatif 
(Adisasmita, 2006).102-103 

Otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh serta 
bukan merupakan pemberian, sebaliknya pemerintah berkewajiban 
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menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Dengan 
demikian Desa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 
dan sekaligus memberi landasan yang kuat bagi terwujudnya  
Development Community dimana Desa tidak lagi sebagai level 
administrasi atau bawahan daerah. Akan tetapi justru sebaliknya Desa 
merupakan Independent Community yaitu Desa dan masyarakatnya berhak 
berbicara atas kepentingan masyarakat sendiri. Pelaksanaan hak, 
wewenang, dan kebebasan Otonomi Desa menuntut tanggung jawab untuk 
selalu memelihara integritas, persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia 
untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat (Widjaja, 2003). 

Dari uaian diatas dapat disimpulkan bahwa otonomi daerah 
memberikan kesempatan yang luas kepada daerah dalam melaksanakan 
program-program pembangunan. Otonomi daerah menuntut kesiapan 
daerah dalam mempersiapkan dan melaksanakan berbagai kebijakan yang 
kini bergeser menjadi tanggung jawab daerah. Dalam konsep otonomi 
daerah diharapkan berbagai potensi yang ada di daerah dapat digunakan 
secara optimal untuk mendukung pelaksanaan pembangunan yang 
dilakukan secara partisipatif. Seiring dengan otonomi daerah maka 
paradigma pembangunan desa yang berupa kemandirian lokal sangat 
sesuai. Dimana masyarakat mempunyai kemampuan dan semangat yang 
tinggi untuk mengembangkan daerahnya dengan memanfaatkan sumber 
daya manusia dan sumber daya lainnya dalam pembangunan masyarakat. 
Sehingga dengan adanya otomoni daerah maka pertumbuhan ekonomi, 
kesejahteraan sosial dan kesempatan kerja menjadi lebih meningkat. 

 

3. Pembangunan Partisipatif 

Pembangunan partisipatif adalah pembangunan yang menggunakan 
pendekatan berdasarkan pada asumsi bahwa penduduk adalah subyek dari 
pembangunan yang merupakan sumber daya yang potensial. Oleh karena 
itu, pendekatan pembangunan ini lebih menekankan pada pembentukan 
motivasi dalam diri masyarakat setempat, serta perubahan sikap mental 
masyarakatnya dalam mewujudkan terciptanaya partisipasi aktif dan 
langsung. Pembangunan fisik dan prasarana secara tidak langsung dapat 
merupakan hasil dari pembangunan partisipatif. Tetapi pendekatan 
pembangunan ini lebih menekankan pada pembentukan jiwa manusianya 
dalam bentuk sikap mental dan tumbuhnya motivasi yang kuat dari 
masyarakat itu sendiri. Keberhasilan pembangunan dengan pendekatan 
partisipatif ini maka masyarakat desa diharapkan dapat bersikap mandiri 
dalam menghadapi persoalan-persoalan pembangunan yang ada di desanya 
(Khairuddin, 1992). 

Munculnya paradigma pembangunan partisipatoris 
mengindikasikan adanya dua perspektif, yang pertama yaitu pelibatan 
masyarakat setempat dalam pemilihan, perancangan, dan pelaksanaan 
program atau proyek. Yang kedua yaitu adanya umpan balik  (feedback) 
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yang pada hakikatnya merupakan bagian tak terlepaskan dari 
pembangunan (Jamieson dalam Mikkelsen, 2003). Perubahan paradigma 
nampaknya lebih diakibatkan oleh pekerjaan pembangunan dibandingkan 
oleh penelitian pembangunan. Luasnya kekecewaan atas hasil-hasil yang 
kurang memuaskan, sekalipun sudah dilakukan upaya yang sungguh-
sungguh, telah menyebabkan timbulnya perhatian baru terhadap 
pembangunan partisipatoris. 

Menurut Purwanto (2008), Pembangunan partisipatif merupakan 
pola pendekatan pembangunan yang melibatkan peran serta masyarakat 
pada umumnya bukan saja sebagai obyek tetapi sekaligus sebagai subyek 
pembangunan, sehingga nuansa yang dikembangkan dalam perencanaan 
pembangunan benar-benar dari bawah. Dalam kenyataannya  tidak mudah 
mengimplementasikan hal ini karena banyak faktor yang perlu 
dipertimbangkan, termasuk bagaimana sosialisasi konsep itu di tengah-
tengah masyarakat. Meskipun demikian, perencanaan pembangunan yang 
melibatkan semua unsur atau komponen yang ada dalam masyarakat tanpa 
membeda-bedakan ras, golongan, agama, status sosial, pendidikan, 
tersebut paling tidak merupakan langkah positif yang patut untuk 
dicermati dan dikembangkan secara berkesinambungan baik dalam tataran 
wacana pemikiran maupun dalam tataran implementasinya di tengah-
tengah masyarakat.  

Pembangunan dengan pola partisipatif merupakan pembangunan 
yang melibatkan masyarakat untuk merancang sendiri item-item 
pembangunan sesuai kebutuhannya, sesuai dengan konteks sosial, 
ekonomi, budaya serta lingkungannya. Dengan pola partisipatif maka 
masyarakat dapat terlibat langsung dan turut merumuskan rencana 
pembangunan. Ada asumsi yang terbangun dari model partisipatif, yakni 
bahwa dengan menjadi perancang sendiri, masyarakat akan lebih 
bertanggung jawab, lebih terlibat, punya sense of belonging terhadap 
pembangunan. Sehingga masyarakat juga sudah ikut memikirkan dan 
terlibat dalam urusan pembangunan. Sejatinya semua bentuk partisipasi 
warga ini merupakan sesuatu yang sangat baik. Artinya, dengan 
merencanakan sendiri rakyat ikut menentukan prioritas-prioritas 
pembagunan yang mereka rasakan. Dengan cara seperti ini juga, 
masyarakat bisa merasa memiliki (Kleden, 2008). 

Tahapan pembangunan mutlak memerlukan partisipasi masyarakat, 
tanpa adanya partisipasi masyarakat pembangunan hanyalah menjadikan 
masyarakat sebagai objek semata. Penempatan masyarakat sebagai subjek 
pembangunan mutlak diperlukan sehingga masyarakat akan dapat berperan 
serta secara aktif mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga monitoring 
dan evaluasi pembangunan. Terlebih apabila kita akan melakukan 
pendekatan pembangunan dengan semangat lokalitas. Masyarakat lokal 
menjadi bagian yang paling memahami keadaan daerahnya sehingga akan 
mampu memberikan masukan yang sangat berharga. Masyarakat lokal 
dengan pengetahuan serta pengalamannya menjadi modal yang sangat 
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besar dalam melaksanakan pembangunan. Masyarakat lokallah yang 
mengetahui apa permasalahan yang dihadapi serta juga potensi yang 
dimiliki oleh daerahnya (Widodo, 2008) 

Keikutsertaaan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan, 
pelaksanaan, pengendalian, dan pemeliharaan, serta pengembangan hasil-
hasil pembangunan merupakan salah satu kunci keberhasilan dari setiap 
upaya pembangunan. Oleh karena itu, pendekatan dan metode untuk dan 
yang dapat memberi ruang bagi kepentingan dan inisiatif pembangunan 
yang bersumber dari masyarakat itu sendiri perlu dikembangkan dan 
dibina terus menerus. Dengan upaya ini diharapkan sikap penolakan 
masyarakat terhadap program dapat dihindari (Depdagri, 1996). 

Mengacu pada uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa 
pembagunan partisipatif merupakan pembangunan dengan melibatkan 
partisipasi dari masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan. 
Pembangunan dengan pendekatan partisipatif ini berupaya untuk 
meningkatkan peran aktif masyarakat dalam proses pembangunan dan 
dapat memanfaatkan potensi lokal untuk kebaerhasilan pembangunan. 
Pembangunan partisipatif menekankan bahwa masyarakat bukan hanya 
sebagai obyek pembangunan, tetapi juga sebagai subyek dari 
pembangunan. Sehingga masyarakat menjadi penentu dari keberhasilan 
pembangunan yang direncanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat 
setempat. 

4. Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan 

Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan anggota masyarakat untuk 
berperan dalam pembangunan. Keterlibatan masyarakat meliputi kegiatan 
dalam perencanaan dan pelaksanaan program yang dikerjakan oleh 
masyarakat lokal secara bersama-sama. Partisipasi masyarakat dalam 
pembangunan merupakan aktualisasi dari ketersediaan dan kemauan 
anggota masyarakat untuk berkorban dan berkontribusi dalam pelaksanaan 
program yang dilaksanakan (Adisasmita, 2006). 38 

Menurut Mikkelsen (1995), penafsiran mengenai partisipasi adalah 
sebagai berikut: 
a. Partisipasi adalah kontribusi suka rela dari masyarakat kepada proyek 

tanpa ikut serta dalam pengambilan keputusan 

b. Partisipasi adalah “pemekaan” pihak masyarakat untuk meningkatkan 

kemauan menerima dan untuk menanggapi proyek-proyek 

pembangunan 

c. Partisipasi adalah suatu proses yang aktif yang mengandung arti bahwa 

orang atau kelompok yang terkait untuk mengambil inisiatif dan 

menggunakan kebebasan untuk melakukan persiapan, pelaksanaan, 
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monitoring proyek agar memperoleh informasi mengenai konteks lokal 

dan dampak-dampak sosial 

d. Partisipasi adalah keterlibatan suka rela oleh masyarakat dalam 

perubahan yang ditentukannya sendiri. 

e. Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri, 

kehidupan, dan lingkungan mereka. 

Menurut Sastropoetro (1986), partisipasi dapat didefinisikan sebagai 
keterlibatan mental atau pikiran serta perasaan seseorang di dalam situasi 
kelompok yang mendorongnya dalam usaha untuk memberikan 
sumbangan dalam usaha mencapai tujuan serta turut bertanggung jawab 
terhadap usaha yang bersangkutan. Didalamnya terdapat tiga buah gagasan 
yang penting dalam penerapan partisipasi. Adapun tiga buah unsur penting 
yang dimaksud Keith Davis adalah: 
a. Bahwa partisipasi merupakan suatu keterlibatan mental dan perasaan, 

tidak hanya keterlibatan secara jasmaniah saja. 

b. Unsur kedua adalah kesediaan memberi suatu sumbangan untuk 

mencapai tujuan. Ini berarti terdapat rasa senang, kesukarelaan untuk 

mencapai tujuan bersama 

c. Unsur ketiga adalah tanggung jawab, dimana seseorang merasa ikut 

memiliki dan bertanggung jawab terhadap keberlanjutan dan 

keberhasilan dalam pencapaian tujuan.   

Konsep partisipasi mengandung makna yang amat luas dan arti yang 
dalam. Dalam proses pembangunan, partisipasi berfungsi sebagai masukan 
dan keluaran. Sebagai masukan, partisipasi masyarakat dapat berfungsi 
dalam enam fase proses pembangunan, yaitu fase penerimaan informasi, 
fase pemberian tanggapan terhadap informasi, fase perencanaan 
pembangunan, fase penerimaan kembali hasil pembangunan, dan fase 
penilaian pembangunan. Sebagai masukan, partisipasi berfungsi untuk 
menumbuhkan kemampuan masyarakat untuk berkembang secara mandiri. 
Sebagai keluaran, partisipasi dapat digerakkan atau dibangun dengan 
memberikan stimulsi ataupun motivasi (Ndraha, 1990). 

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah keterlibatan 
masyarakat dalam keseluruhan proses mulai dari pengambilan keputusan 
identifikasi masalah dan kebutuhan, perencanaan, pelaksanaan program, 
serta evaluasi dan menikmati hasil yang dilandasi oleh kesadaran dan 
determinasi. Kriteria utama yang digunakan untuk menentukan adanya 
partisipasi masyarakat adalah adanya keterlibatan tanpa harus 
mempersoalkan faktor yang melatarbelakangi dan mendorong keterlibatan 
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tersebut. Dengan partisipasi masyarakat dalam berbagai tindakan bersama 
melalui aktifitas lokal, telah terjadi proses belajar sosial yang yang 
kemudian dapat meningkatkan kapasitas masyarakat untuk berpartisipasi 
secara lebih baik dalam tindakan bersama dan aktifitas lokal berikutnya 
(Soetomo, 2006).  

Partisipasi sering diartikan dalam kaitannya dengan pembangunan 
masyarakat yang mandiri, perwakilan, mobilitas sosial, pembagian sosial 
yang merata terhadap hasil pembangunan, penetapan kelembagaan khusus, 
demokrasi politik dan sosial. Partisipasi dapat diartikan sebagai 
keterlibatan mental, pikiran dan emosi atau perasaan seseorang di dalam 
situasi kelompok yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan 
kepada kelompok dalam usaha mencapai tujuan serta turut bertanggung 
jawab terhadap usaha yang bersangkutan (Slamet, 1993). 

Conyers Diana (1984) mengungkapkan tiga alasan utama mengapa 
partisipasi masyarakat mempunyai sifat sangat penting. Pertama, 
partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi 
mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa 
kehadirannya maka program pembangunan tidak akan berjalan lancar. 
Alasan kedua, yaitu bahwa masyarakat akan lebih mempercayai  program 
pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan 
perencanaanya, karena mereka akan mengetahui seluk beluk program yang 
akan dilaksanakan dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap program 
tersebut. Alasan ketiga yang mendorong adanya partisipasi yaitu 
merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam 
pembangunan masyarakat mereka sendiri. 

Partisipasi sering dianggap mempermudah jalan untuk meraih 
kelompok sasaran yang lebih miskin dan kurang berpendidikan serta 
wanita. Partisipasi memungkinkan perubahan-perubahan yang lebih besar 
dalam cara berpikir manusia. Perubahan dalam cara berpikir dan tindakan 
akan berjalan lama jika perubahan tersebut disebabkan karena kesadaran 
sehingga masyarakat merasa bertanggung jawab atas perubahan tersebut . 
Ada beberapa alasan mengapa dianjurkan berpartisipasi yaitu: pertama, 
mereka memiliki informasi yang sangat penting untuk merencanakan 
program yang berhasil. Alasan kedua yaitu mereka akan lebih termotivasi 
untuk bekerja sama dalam program apabila ikut merasa bertanggungjawab 
atas program tersebut. Ketiga, masyarakat yang demokratis secara umum 
menerima bahwa rakyat yang terlibat berhak berpartisipasi dalam 
keputusan mengenai tujuan yang ingin di capai, dan yang keempat yaitu 
banyak permasalahan dalam pembangunan yang pemecahannya tidak 
dapat dilakukan secara perorangan tetapi memerlukan partisipasi 
(Hawkins,1999).  

Verhangen dalam Mardikanto (1994) menyatakan bahwa tumbuhnya 
partisipasi masyarakat dalam pembangunan, pada hakikatnya sangat 
ditentukan oleh adanya kesadaran warga masyarakat yang bersangkutan.  
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Tetapi untuk tumbuhnya partisispasi sebagai suatu tindakan yang nyata, 
diperlukan adanya tiga persyaratan yang menyangkut adanya kemauan, 
kemampuan dan kesempatan untuk berpartisipasi  

a. Kemauan untuk berpartisipasi  

Secara psikologis, kemauan berpartisipasi dapat muncul oleh 
adanya motif intrinsik (dari dalam diri sendiri) maupun ekstrinsik 
(karena rangsangan, dorongan atau tekanan dari pihak luar). Oleh 
sebab itu, untuk tumbuh dan berkembangnya kemauan berpartisipasi 
sedikitnya diperluakan sikap-sikap yang : 

1) Sikap untuk meninggalkan nilai-nilai yang menghambat 

pembangunan 

2) Sikap terhadap penguasa atau pelaksana pembangunan pada 

umumnya. 

3) Sikap untuk selalu ingin memperbaiki mutu hidup dan tidak cepat 

puas diri. 

4) Sikap kebersamaan untuk dapat memecahkan masalah dan 

tercapainya tujuan pembangunan 

5) Sikap kemandirian atau percaya diri atas kemampuannya untuk 

memperbaiki mutu hidupnya. 

Partisipasi atau peran serta masyarakat dalam pembangunan 
merupakan aktualisasi dari kesediaan dan kemauan masyarakat untuk 
berkorban dan berkontribusi terhadap implementasi program-program 
yang dilaksanakan di daerahnya. Dalam garis besarnya, perencanaan 
paartisipatif meliputi lima tahapan, mulai dari analisis masalah dan 
penentuan prioritas masalah, analisis potensi dan kendala yang 
dihadapi, analisis kepentingan kelompok stategis dalam masyarakat, 
perumusan rencana program pembangunan swadaya masyarakat dan 
lokakarya membicarakan implikasi program (Adisasmita, 2006).  

Kemauan merupakan hal yang penting dalam pembangunan. 
Tanpa adanya kemauan tentu saja semua fasilitas yang sudah tersedia 
tidak akan ada manfaatnya. Banyak orang yang mempunyai 
kesempatan yang luas, tetapi tidak juga ada hasilnya, hal itu 
dikarenakan tidak adanya kemauan untuk maju dengan memanfaatkan 
kesempatan yang telah tersedia (Khairuddin, 1992). 

b. Kemampuan untuk berpartisipasi 

Perlu dimaklumi bahwa adanya kemauan untuk berpartisipasi 
belum tentu akan menjamin paartisipasi seperti yang diharapkan jika 
yang bersangkutan tidak memiliki kemampuan yang memadai untuk 
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berpartisipasi dalam pembangunan yang besangkutan. Beberapa 
kemampuan yang dituntut untuk dapat berpartisipasi dengan baik, 
antara lain : 

1) Kemampuan untuk mengidentifikasi masalah yang dihadapi 

2) Kemampuan untuk memahami kesempatan-kesempatan yang dapat 

dilaksanakan untuk memecahkan masalah yang dihadapi dengan 

memanfaatkan sumberdaya yang tersedia, dan 

3) Kemampuan untuk melaksanakan pembangunan sesuai dengan 

pengetahuan dan ketrampilan serta sumber daya lain yang dimiliki. 

Kemampuan rakyat dalam menciptakan masyarakat yang 
berkelanjutan harus diperkuat melalui upaya memperluas dengan cepat 
organisasi dan kesadaran rakyat. Masyarakat harus di dorong untuk 
memperkuat proses penyadaran diri dalam upaya mendukung 
pelaksanaan program. Pemerintah pun harus di dorong dan di bantu 
dalam menciptakan lingkungan kebijakan yang memungkinkan adanya 
pertisipasi dari rakyat (Korten David C, 1990). 

Kemampuan masyarakat mempunyai kaitan erat dengan 
tumbuhnya partisipasi masyarakat. Kesediaan masyarakat untuk 
berpartisipasi merupakan tanda adanya kemampuan awal dari 
masyarakat untuk berkembang secara mandiri. Partisipasi masyarakat 
dalam pembangunan dapat menumbuhkan kemampuan dari 
masyarakat tersebut sehingga masyarakat mampu berkembang secara 
mandiri (Ndraha, 1990).  

Penanggulangan masalah golongan ekonomi lemah atau 
masyarakat miskin hanya bisa dilakukan melalui masyarakat itu sendiri 
atau melalui pembangunan dari dalam. Yaitu dengan mengembangkan 
potensi kepercayaan dan dengan kemampuan masyarakat itu sendiri 
untuk mengorganisir diri serta membangun sesuai dengan tujuan yang 
dikehendaki (Hagul, 1992). 

c. Kesempatan untuk berpartisipasi 

Adanya kemauan dan kemampuan untuk berpartisipasi yang 
dimiliki oleh warga masyarakat, sebenarnya belum menjamin 
timbulnya partisipasi jika tidak diberikan adanya kesempatan untuk 
berpartisipasi. 

Berbagai kesempatan untuk berpartisipaasi dipengaruhi oleh : 
1) Kemauan politik dari penguasa atau pemerintah untuk melibatkan 

masyarakat dalam pembangunan. 

2) Kesempatan untuk memperoleh informasi 

3) Kesempatan untuk memobilisasi dan memanfaatkan sumber daya. 
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4) Kesempatan untuk memperoleh dan menggunakan teknologi tepat 

guna. 

5) Kesempatan untuk berorganisasi, termasuk untuk memperoleh dan 

menggunakan peraturan, perijinan dan prosedur kegiatan yang 

harus dilaksanakan. 

Kesempatan untuk mengembangkan kepemimpinan yang mampu 
menumbuhkan, menggerakkan dan mengembangkan serta memelihara 
partisipasi masyarakat dalam pembangunan.  

Kesempatan merupakan hal penting bagi setiap manusia yang 
hendak maju. Tetapi kadangkala, walaupun seseorang sudah 
mempunyai tekad untuk mengembangkan dirinya, namun kesempatan 
yang diperolehnya sangat kecil. Hal itu tentu saja tidak berasal dari 
faktor fisik saja, tetapi juga sistem kemasyarakatan dan kebudayaan 
yang ada. Kesempatan mambangun adalah sarana-sarana yang dimiliki 
oleh seseorang disamping usaha dan kemauannya untuk maju dan 
bekerja keras. Karena adanya kemauan untuk maju akan sia-sia kerena 
terhalang oleh kurang atau tidak adanya kesempatan yang dimiliki 
(Khairuddin, 1992). 

Tujuan pemberian kesempatan bagi masyarakat untuk 
berpartisipasi tidaklah selalu berjalan efektif. Pertama, karena 
kesadaran, akses dan pengetahuan masyarakat untuk terlibat dalam 
mekanisme formal belumlah terlalu baik. Kedua, pemberian 
kesempatan itu sendiri seringkali tidak dijamin dalam fondasi hukum 
misalnya peraturan daerah, sehingga tidak ada kekuatan daya tawar 
masyarakat terhadap pemerintah daerah. Kedua hal ini pada akhirnya 
menyebabkan kesempatan politik yang tidak sama bagi masyarakat 
dalam relasi dengan pemerintah, maupun relasi antara masyarakat 
dengan masyarakat. Tidak mengherankan jika tujuan otonomi daerah 
untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam prakteknya 
menghadapi kendala (Prasodjo. 2008). 

Partisipasi adalah keikutsertaan seseorang atau sekelompok anggota 
dalam suatu kegiatan. Yadav dalam Mardikanto (1994) mengemukakan 
adanya empat macam kegiatan yang menunjukkan partisipasi masyarakat 
dalam pembangunan yaitu: partisipasi dalam pengambilan keputusan, 
partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan, partisipasi dalam pemantauan dan 
evaluasi, dan partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan. 

Uraian dari masing-masing tahapan partisipasi adalah sebagai 
berikut: 
a. Partisipasi dalam perencanaan dan pengambilan keputusan  

Perencanaan partisipatif untuk pembangunan masyarakat desa 
merupakan alat untuk merencanakan pembangunan yang dilakukan 
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dengan azas dari, oleh, dan untuk masyarakat. Sehingga dengan 
perencanaan yang dilakukan bersama, maka diharapkan semakin tinggi 
pula kesadaran dari masyarakat untuk melibatkan diri dalam setiap 
tahapan pembangunan guna mencapai tujuan yang telah disepakati 
bersama (Santoso, 2006). 

Menurut Adisasmita (2006), dengan partisipasi masyarakat maka 
perencanaan pembangunan diupayakan lebih terarah, yaitu sesuai dengan 
apa yang sedang dibutuhkan oleh masyarakat. Sehingga penyusunan 
rencana program dilakukan dengan penentuan prioritas kebutuhan 
masyarakat. Dengan demikian maka pelaksanaan program akan dapat 
berjalan sesuai dengan tujuan yang dikehendaki oleh masyarakat.  

Partisipasi masyarakat dalam perumusan program membuat 
masyarakat tidak semata-mata berkedudukan sebagai konsumen 
program, tetapi juga sebagai produsen karena telah ikut serta terlibat 
dalam proses pembuatan dan perumusannya. Hal itu mengakibatkan 
masyarakat merasa ikut memiliki program tersebut, sehingga kemudian 
juga mempunyai tanggung jawab bagi keberhasilannya. Dengan 
demikian, masyarakat juga lebih memiliki motivasi bagi partisipasi pada 
tahap-tahap berikutnya (Soetomo, 2006).Hal 39  

Keterlibatan seseorang dalam perencanaan pembangunan 
sekaligus membawa dalam proses pembentukan keputusan, mencakup 
tiga tingkatan yang pertama ialah mendefinisikan situasi yang 
menghendaki adanya keputusan. Kedua, memilih alternatif yang cocok 
untuk dipilih sesuai dengan kondisi dan situasi, dan yang ketiga, 
menentukan cara terbaik agar keputusan yang telah dibuat dapat 
dilaksanakan (Slamet, 1993). 

Suatu perencanaan pembangunan akan tepat mengenai sasaran, 
terlaksana dengan baik dan dimanfaatkan hasilnya apabila perencanaan 
tersebut benar-benar memenuhi kebutuhan masyarakat setempat. 
Sehingga pada pembangunan desa diperlukan keikutsertaan masyarakat 
desa secara langsung dalam penyusunan rencana. Penyusunan rencana 
ini dimulai dari pengggalian, perumusan masalah dan potensi, penentuan 
prioritas masalah, serta perumusan rencana mengenai kegiatan atau 
program yang akan dilaksanakan (Depdagri, 2006). 

Pada umumnya setiap program pembangunan masyarakat 
(termasuk sumber daya lokal dan alokasi anggaran) selalu ditetapkan 
sendiri oleh pemerintah pusat, yang dalam banyak hal lebih 
mencerminkan sifat kebutuhan kelompok-kelompok kecil elite yang 
berkuasa dan kurang mencerminkan keinginan dan kebutuhan 
masyarakat banyak. Karena itu, partisipasi masyarakat dalam 
pembangunan perlu ditumbuhkan melalui dibukanya forum yang 
memungkinkan masyarakat banyak berpartisipasi langsung di dalam 
proses pengambilan keputusan tentang program-program pembangunan 
di wilayah setempat (Mardikanto, 2001). 
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Perencanaan kegiatan merupakan kelanjutan dari proses analisis 
masalah. Dalam perencanaan mencakup dengan jelas apa yang akan 
dilaksanakan, siapa yang akan melaksanakan, dan kapan waktu 
pelaksanaan. Makin jelas perencanaan yang dibuat, makin besar 
kemungkinan bahwa rencana itu sungguh-sungguh akan dilaksanakan. 
Rencana kegiatan didasakan dari hasil keputusan seluruh masyaakat 
(Djohani, 1996). 

b. Partisipasi dalam pelaksanaan program 

Keterlibatan masyarakat dalam tahap pelaksanaan dan pengelolaan 
program juga akan membawa dampak positif dalam jangka panjang. 
Kemandirian masyarakat akan lebih cepat terwujud kerena masyarakat 
menjadi terbiasa untuk mengelola program-program pembangunan pada 
tingkat lokal (Soetomo, 2006). 

Menurut Slamet (1993) pada tahap pelaksanaan, pengukuran 
bertitik tolak pada sejauh mana masyarakat secara nyata terlibat dalam 
aktivitas-aktivitas riil yang merupakan perwujudan program-program 
yang telah digariskan di dalam kegiatan-kegiatan fisik. 

Partisipasi nasyarakat dalam pelaksanaan pembangunan harus 
diartikan sebagai pemerataan sumbangan masyarakat dalam bentuk 
tenaga kerja, uang tunai, dan beragam bentuk korbanan lainnya yang 
sepadan dengan manfaat yang akan diterima oleh masing-masing warga 
masyarakat yang bersangkutan. Disamping itu, yang sering dilupakan 
dalam pelaksanaan pembangunan adalah partisipasi masyarakat dalam 
pemeliharaan proyek-proyek pembangunan kemasyarakatan yang telah 
berhasil diselesaikan. Oleh sebab itu, perlu adanya kegiatan khusus 
untuk mengorganisir warga masyarakat guna memelihara hasil-hasil 
pembangunan agar manfaatnya dapat terus dinikmati (tanpa penurunan 
kualitasnya) dalam jangka panjang (Mardikanto, 2001). 

Betapa baiknya suatu rencana tidak akan bermakna apabila belum 
dilakukan. Untuk melaksanakan kegiatan perlu diatur penjadwalan dan 
pembagian tugas agar lebih terkoordinir. Pelaksanaan kegiatan sebaiknya 
dikoordinir dan dilaksanakan oleh anggota masyarakat, sedangkan 
petugas lembaga program hanya mendampingi (Djohani, 1996). 

c. Partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi pembangunan 

Tahap evaluasi program bertujuan untuk menganalisis kembali dari 
proses perencanan untuk menentukan apakah tujuan yang telah 
ditetapkan dapat dicapai. Evaluasi baru dapat terlaksana apabila rencana 
telah dilaksanakan. Namun demikian, perencanaan yang baik harus 
sudah dapat menggambarkan proses evaluasi yang akan dilaksanakan. 
dalam tahap evaluasi program berfungsi untuk menganalisis kembali apa 
yang telah dilaksanakan. Yaitu menganalisis dari  permulaan proses 
perencanaan  untuk menentukan apakah tujuan yang telah ditetapkan 
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dapat dicapai. Evaluasi menjadikan perencanaan sebagai statu proses 
yang berkesinambungan. (Soeharto, 2005). 

Kegiatan pemantauan dan evaluasi program dan proyek 
pembangunan sangat diperlukan. Bukan saja agar tujuannya dapat 
dicapai seperti yang diharapkan, tetapi juga diperukan untuk 
memperoleh umpan balik tentang masalah-masalah dan kendala yang 
muncul dalam pelaksanaan pembangunan yang bersangkutan. Dalam hal 
ini, partisipasi masyarakat mengumpulkan informasi yang berkaitan 
dengan perkembangan kegiatan, serta perilaku aparat pembangunan juga 
sangat diperlukan (Mardikanto, 2001). 

Partisipasi masyarakat pada tahap evaluasi akan membawa dampak 
positif bagi penyempurnaan dan pencarian alternatif selanjutnya. Hasil 
evaluasi yang dilakukan akan dapat menjadi umpan balik bagi perbaikan 
dan penyempurnaan program-program berikutnya. Dengan demikian, 
melalui proses partisipasi masyarakat akan terjadi proses bekerja sambil 
belajar secara berkesinambungan (Soetomo, 2006). 

d. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan 

Partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan, merupakan 
unsur terpenting yang sering terlupakan. Sebab tujuan pembangunan 
adalah untuk memperbaiki mutu hidup masyarakat banyak sehingga 
pemerataan hasil pembangunan merupakan tujuan utama pembangunan. 
Disamping itu, pemanfaatan hasil pembangunan akan merangsang 
kemauan dan kesukarelaan masyarakat untuk selalu berpartisipasi dalam 
setiap program pembangunan yang akan datang (Mardikanto, 2001). 

Sedangkan menurut Slamet (1993) yang dimaksud tahap 
pemanfaatan ialah partisipasi masyarakat di dalam fase penggunaan atau 
pemanfaatan hasil-hasil kegiatan pembangunan. 

Melalui bentuk partisipasi ini hasil-hasil pembangunan dapat 
dinikmati secara lebih merata oleh seluruh lapisan masyarakat secara 
proporsional. Apabila keterlibatan masyarakat dalam memikul beban 
pembangunan diberi makna sebagai bentuk kewajiban dan tanggung 
jawab, maka partisipasi dalam menikmati hasil dapat dilihat sebagai hak 
warga masyarakat (Soetomo, 2006). 

Goldsmith dan Blustain dalam Ndraha (1990) menyebutkan bahwa 
masyarakat tergerak untuk berpartisipasi jika: 

a. Partisipasi itu dilakukan melalui organisasi yang sudah dikenal atau 

yang sudah ada di tengah-tengah masyarakat yang bersangkutan. 

b. Partisipasi itu memberikan manfaat langsung kepada masyarakat yang 

bersangkutan 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 

29

29 

c. Manfaat yang diperoleh melalui partisipasi itu dapat memenuhi 

kepentingan masyarakat setempat 

d. Dalam proses partisipasi terjamin adanya kontrol yang dilakukan oleh 

masyarakat. Partisipasi masyarakat berkurang jika mereka ternyata 

tidak atau kurang berperanan dalam pengambilan keputusan.  

Mengacu pada uraian diatas, dapat diperoleh gambaran mengenai 
konsep partisipasi dalam penelitian ini yaitu, keikutsertaan atau 
keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan mulai dari 
perencanaan program, pelaksanaan program, dan pemanfaatan hasil dari 
pembangunan. Tumbuhnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, 
pada hakikatnya sangat ditentukan oleh adanya kesadaran warga 
masyarakat yang bersangkutan. Tetapi, untuk tumbuhnya partisispasi 
sebagai suatu tindakan yang nyata, diperlukan adanya tiga persyaratan 
yang menyangkut adanya kemauan, kemampuan dan kesempatan untuk 
berpartisipasi.  

5. PNPM Mandiri Perdesaan 

PNPM Mandiri Perdesaan merupakan salah satu mekanisme program 
pemberdayaan masyarakat yang digunakan pemerintah dalam upaya 
mempercepat penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja 
di wilayah perdesaan. Sehingga diharapkan dapat lebih mendorong upaya 
peningkatan kualitas hidup, kesejahteraan dan kemandirian masyarakat di 
perdesaan. PNPM Mandiri Perdesaan ini menjadi bagian tak terpisahkan 
dari PNPM Mandiri dan telah dilakukan sejak 1998 melalui Program 
Pengembangan Kecamatan (PPK). 

PNPM Mandiri Perdesaan memusatkan kegiatan bagi masyarakat 
Indonesia terutama pada masyarakat miskin di perdesaan. Program ini 
menyediakan fasilitasi pemberdayaan masyarakat atau kelembagaan lokal, 
pendampingan, pelatihan, serta dana Bantuan Langsung untuk Masyarakat 
(BLM) sebesar Rp.1miliar sampai Rp.3miliar per kecamatan tergantung 
jumlah penduduk. Dalam PNPM Mandiri Perdesaan, seluruh anggota 
masyarakat diajak terlibat dalam setiap tahapan kegiatan secara 
partisipatif, mulai dari proses perencanaan, pengambilan keputusan dalam 
penggunaan dan pengelolaan dana sesuai kebutuhan paling prioritas di 
desanya, sampai pada pelaksanaan kegiatan dan pelestariannya. 

Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan berada di bawah binaan 
Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Departemen 
Dalam Negeri. Program ini didukung dengan pembiayaan yang berasal 
dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), alokasi 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dana hibah dari 
sejumlah lembaga pemberi bantuan, dan pinjaman dari Bank Dunia. 
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Mulai tahun 2007 pemerintah Indonesia mencanangkan Program 
Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang terdiri dari 
PNPM Mandiri Perdesaan, PNPM Mandiri Perkotaan, serta PNPM 
Mandiri wilayah khusus dan desa tertinggal.  PNPM Mandiri Pedesaan 
adalah program untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara 
terpadu dan berkelanjutan. pendekatan PNPM Mandiri Perdesaan 
merupakan pengembangan dari Program Pengembangan Kecamatan 
(PPK) yang selama ini telah dinilai berhasil (Anonim, 2008). 

Visi PNPM Mandiri Perdesaan adalah tercapainya kesejahteraan dan 
kemandirian masyarakat miskin perdesaan. Kesejahteraan berarti 
terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Kemandirian berarti mampu 
mengorganisir diri untuk memobilisasi sumber daya yang ada di 
lingkungannya, mampu mengaskes sumber daya di luar lingkungannya, 
serta mengelola sumber daya tersebut untuk mengatasi masalah 
kemiskinan. Misi PNPM Mandiri Perdesaan adalah peningkatan kapasitas 
masyarakat dan kelembagaannya, pelembagaan system pembangunan 
partisipatif, pengefektifan fungsi dan peran pemerintah lokal, peningkatan 
kualitas dan kuantitas prasarana sosial dasar dan ekonomi masyarakat, 
serta pengembangan jaringan kemitraan dalam pembangunan.  

Tujuan umum PNPM Mandiri Perdesaan adalah meningkatnya 
kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin di perdesaan 
dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan 
pengelolaan pembangunan. 

Tujuan khususnya meliputi: 
a. Meningkatnya partisipasi seluruh masyarakat, kususnya masyarakat 

miskin dan atau kelompok perempuan, dalam pengambilan keputusan 

perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan pelestarian pembangunan 

b. Melembagakan pengelolaan pembangunan partisipatif dengan 

mendayagunakan sumberdaya lokal 

c. Mengembangkan kapasitas pemerintahan lokal dalam memfasilitasi 

pengelolaan pembangunan partisipatif 

d. Menyediakan prasarana sosial dasar dan ekonomi yang diprioritaskan 

oleh masyarakat 

e. Melembagakan pengelolaan dana bergulir 

f. Mendorong terbentuk dan berkembangnya badan kerjasama antar desa 

g. Mengembangkan kerjasama antar pemangku kepentingan dalam upaya 

penanggulangan kemiskinan perdesaan. 
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Dalam pelaksanaannya, PNPM Mandiri Perdesaan menekankan 
prinsip-prinsip pokok SiKOMPAK, yang terdiri dari 

a. Transparansi dan Akuntabel 

Masyarakat harus memiliki akses yang memadai terhadap segala 

informasi dan proses pengambilan keputusan, sehingga pengelolaan 

kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka. 

b. Desentralisasi 

Kewenangan pengelolaan kegiatan pembangunan sektoral dan 

kewilayahan dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah atau masyarakat, 

sesuai dengan kapasitasnya. 

c. Keberpihakan pada Orang atau Masyarakat Miskin 

Semua kegiatan yang dilaksanakan mengutamakan kepentingan 

dan kebutuhan masyarakat miskin dan kelompok masyarakat yang 

kurang beruntung. 

d. Otonomi 

Masyarakat diberi kewenangan secara mandiri untuk 

berpartisipasi dalam menentukan dan mengelola kegiatan 

pembangunan secara swakelola. 

e. Partisipasi atau Pelibatan Masyarakat 

Masyarakat terlibat secara aktif dalam setiap proses pengambilan 

keputusan pembangunan dan secara gotong-royong menjalankan 

pembangunan. 

f. Prioritas 

Pemerintah dan masyarakat harus memprioritaskan pemenuhan 

kebutuhan untuk pengentasan kemiskinan, kegiatan mendesak dan 

bermanfaat bagi sebanyak-banyaknya masyarakat, dengan 

mendayagunakan secara optimal berbagai sumberdaya yang terbatas. 

g. Kesetaraan dan Keadilan Gender 

Laki-laki dan perempuan mempunyai kesetaraan dalam perannya 

di setiap tahap pembangunan dan dalam menikmati secara adil manfaat 

kegiatan pembangunan tersebut. 
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h. Kolaborasi 

Semua pihak yang berkepentingan dalam penanggulangan 

kemiskinan didorong untuk mewujudkan kerjasama dan sinergi antar-

pemangku kepentingan dalam penanggulangan kemiskinan. 

i. Keberlanjutan 

Setiap pengambilan keputusan harus mempertimbangkan 

kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat, tidak hanya untuk 

saat ini tetapi juga di masa depan, dengan tetap menjaga kelestarian 

lingkungan. 

PNPM Mandiri Perdesaan juga memiliki prinsip lainnya, yakni: 

a. Bertumpu pada pembangunan manusia 

Setiap kegiatan diarahkan untuk meningkatkan harkat dan 

martabat manusia seutuhnya 

b. Demokratis 

Setiap pengambilan keputusan pembangunan dilakukan secara 

musyawarah dan mufakat dengan tetap berorientasi pada kepentingan 

masyarakat miskin 

PNPM Mandiri Kabupaten Sragen telah di dimulai sejak tahun 2003 
(PPK), kemudian pada tahun 2006 (PNPM melalui PPK), dan pada tahun 
2008 menjadi PNPM Mandiri Pedesaan. Kegiatan PNPM Mandiri 
Perdesaan di Kecamatan Kalijambe meliputi kegiatan sarana prasarana, 
kesehatan, dan simpan pinjam kelompok perempuan. Kegiatan sarana 
prasarana adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk memperbaiki 
ataupun membangun sarana prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat 
untuk memperlancar perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, 
kegiatan ini antara lain membangun ataupun memperbaiki jalan rabat 
beton, talud jalan, jalan makadam, jembatan, pembangunan gedung TK, 
rehap jalan aspal, dan gorong-gorong. Kegiatan kesehatan berupa 
pemberian bantuan berupa PMT dan perlengkapan dalam kegiatan 
posyandu agar balita mendapatkan asupan gizi seimbang. Sedangkan 
kegiatan simpan pinjam perempuan diberikan kepada kelompok 
perempuan yang memiliki usaha untuk  dapat dikembangkan 
 (UPK PNPM MD, 2008). 

PNPM Mandiri Perdesaan merupakan program pemberdayaan 
masyarakat dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan dan 
perluasan kesempatan kerja di wilayah perdesaan. Program ini berupa 
fasilitasi pemberdayaan masyarakat atau kelembagaan lokal, 
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pendampingan, pelatihan, serta dana Bantuan Langsung untuk Masyarakat 
(BLM). Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Kalijambe 
meliputi kegiatan sarana prasarana, kesehatan, dan simpan pinjam 
kelompok perempuan. Dalam program ini seluruh anggota masyarakat 
diajak terlibat dalam setiap tahapan kegiatan secara partisipatif, mulai dari 
proses perencanaan, pengambilan keputusan, sampai pada pelaksanaan 
kegiatan dan pemanfaatan hasilnya. Sehingga diharapkan dapat lebih 
mendorong upaya peningkatan kualitas hidup, kesejahteraan dan 
kemandirian masyarakat di perdesaan.  

 

B. Kerangka Berfikir 

Pelaksanaan kegiatan pembangunan dengan melibatkan partisipasi 
masyarakat merupakan perwujudan dari kesadaran dan kepedulian serta 
tanggung jawab masyarakat terhadap pentingnya pembangunan yang 
bertujuan untuk memperbaiki mutu hidup mereka. Di lain pihak, partisipasi 
masyarakat dalam proses pembangunan, menunjukkan adanya kepercayaan 
dan kesempatan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakatnya untuk 
terlibat secara aktif di dalam proses pembangunan . 

Pertumbuhan dan perkembangan partisipasi adalah suatu tindakan yang 
nyata, yang dalam perkembangannya diperlukan adanya tiga persyaratan yang 
menyangkut adanya kemauan, kemampuan, dan kesempatan untuk 
berpatisipasi. Kemauan berpartisipasi dapat diartikan sebagai kesediaan 
masyarakat untuk ikut berperan serta dalam perencanaan program PNPM. 
Kemauan tersebut dapat dilihat dengan mengidentifikasi motivasi, sikap serta 
kesanggupan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan. 

Tingkat kemampuan berpartisipasi berupa kekuatan yang dimiliki 
masyarakat dalam kegiatan. Untuk melihat sejauh mana tingkat kemampuan 
masyarakat dapat dilakukan identifikasi sejauh mana tingkat intensitas 
masyarakat dalam memanfaatkan kesempatan yang diberikan dalam setiap 
kegiatan, kemampuan melaksanakan kegiatan berupa keahlian masyarakat 
dalam setiap kegiatan PNPM yang diikuti sesuai dengan pengetahuan dan 
ketrampilan serta sumber daya lain yang dimiliki kemampuan untuk 
mengidentifikasi masalah yang dihadapi, dan kemampuan untuk memahami 
kesempatan-kesempatan yang dapat dilaksanakan untuk memecahkan masalah 
yang dihadapi dengan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia. 

Kesempatan berpartisipasi yaitu berupa peluang yang dimiliki oleh 
masyarakat dalam progpam PNPM Mandiri Perdesaan. Tingkat kesempatan 
dapat dilihat dengan mengidentifikasi kesempatan-kesempatan yang telah 
diberikan kepada masyarakat. Adapun kesempatannya dapat berupa sarana 
prasarana yang diberikan, informasi yang diperoleh, kesempatan 
berorganisasi, dan teknologi yang diperoleh serta dimanfaatkan dalam 
kegiatan. 
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Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan 
PNPM Mandiri Perdesaan, dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan 
tahap pemanfaatan hasil. Partisipasi pada tahap perencanaan berupa 
keterlibatan anggota dalam proses pengambilan keputusan. tingkat partisipasi 
ini dapat dilihat dari pemahaman terhadap tujuan program PNPM Mandiri 
Perdesaan, intensitas dalam menghadiri rapat untuk pengambilan keputusan, 
peranan anggota dalam rapat pengambilan keputusan, intensitas dalam 
mengajukan ide atau gagasan dan sejauh mana ide atau gagasan tersebut 
diterima.  

Partisipasi pada tahap pelaksanaan adalah partisipasi masyarakat dalam 
melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan. Tingkat partisipasi ini dapat 
dilihat dari keaktifan masyarakat dalam mengikuti kegiatan. Partisipasi pada 
tahap pemanfaatan hasil merupakan partisipasi masyarakat dalam merasakan 
dan memanfaaatkan hasil dari kegiatan program PNPM Mandiri Perdesaan. 
Partisipasi pada tahap ini dapat diukur dari keaktifan masyarakat dalam 
memanfaatkan hasil dan manfaat dapat dilihat dari aspek ekonomi dan sosial. 
Untuk itu berdasarkan uraian diatas maka kerangka berfikir penelitian ini 
dapat disusun dalam bentuk sekema sebagai berikut:  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kemauan (X1) 
- Motivasi mengikuti kegiatan 
- Sikap dalam kegiatan 
- Kesanggupan melaksanakan 

kegiatan 

Kemampuan (X2) 
- Intensitas memanfaatkan 

kesempatan 
- Kemampuan melaksanakan 

kegiatan sesuai dengan 
pengetahuan dan 
ketrampilan serta sumber 
daya lain yang dimiliki 

- Kemampuan untuk 
mengidentifikasi masalah 
yang dihadapi 

- Kemampuan untuk 

Partisipasi pada 
tahap: 
1. Perencanaan 
2. Pelaksanaan 
3. Pemanfaatan 

hasil 

 
Tinggi 
 
Sedang 
 
Rendah 
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      Keterangan: variabel yang diteliti  :  

variabel yang tidak diteliti :  

C. Hipotesis 

Diduga ada hubungan antara kemauan, kemampuan, dan kesempatan dengan 

tingkat partisipasi masyarakat dalam program PNPM Mandiri Perdesaan di 

Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen. 

D. Pembatasan Masalah 

1. Faktor penumbuh partisipasi yang diteliti adalah kemauan, kemampuan, 

dan kesempatan masyarakat terhadap kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan 

2. Penelitian dilaksanakan pada partisipasi tahap perencanaan, pelaksanaan, 

serta pemanfaatan hasil. 

3. Masyarakat yang diambil sampel adalah masyarakat kecamatan Kalijambe 

yang telah melaksanakan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan. 

E. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

1. Definisi Operasional 

a. Tingkat kemauan, kemampuan, dan kesempatan antara lain: 

Kesempatan (X3) 
- Sarana dan prasarana yang 

disediakan 
- Informasi yang diperoleh 
- Kesempatan dalam 

berorganisasi  
- Teknologi yang diperoleh 
-  

1. Sarana Prasarana 
2. Kesehatan 
3. Simpan Pinjam 

Perempuan 

Kegiatan PNPM 
Mandiri Perdesaan 
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1). Kemauan berpartisipasi berupa kesediaan masyarakat mengenai 

kesediaanya dalam proses perencanaan program PNPM Mandiri 

Perdesaan, menggunakan skala ordinal 1-3 dan pengukurannya 

dengan indikator: 

a). Motivasi mengikuti kegiatan yaitu berupa hal yang mendorong 

masyarakat untuk mengikuti kegiatan dari PNPM,  

b). Sikap masyarakat terhadap semua kegiatan yaitu berupa 

tanggapan dan penilaian masyarakat terhadap PNPM 

c). Kesanggupan melaksanakan kegiatan, yaitu berupa kesadaran 

untuk mengikuti kegiatan PNPM,  

2). Kemampuan berpartisipasi adalah kekuatan yang dimiliki 

masyarakat yang digunakan untuk ikut serta dalam pelaksanaan 

kegiatan  PNPM Mandiri Perdesaan, menggunakan skala ordinal 1-

3 dan pengukurannya dengan indikator: 

a). Intensitas masyarakat dalam memanfaatkan kesempatan berupa 

sering tidaknya masyarakat dalam memanfaatkan kesempatan 

b). Kemampuan melaksanakan kegiatan berupa keahlian 

masyarakat dalam setiap kegiatan PNPM yang diikuti 

pembangunan sesuai dengan pengetahuan dan ketrampilan 

serta sumber daya lain yang dimiliki 

c). Kemampuan untuk mengidentifikasi masalah yang dihadapi 

d). Kemampuan untuk memahami kesempatan-kesempatan yang 

dapat dilaksanakan untuk memecahkan masalah yang dihadapi 

dengan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia 

3). Kesempatan berpartisipasi adalah peluang yang dimiliki 

masyarakat untuk ikut serta dalam pelaksanaan kegiatan PNPM 

Mandiri Perdesaan, menggunakan skala ordinal 1-3 dan 

pengukurannya dengan indikator: 

a). Sarana pasarana yang diberikan yaitu berupa segala kebutuhan 

yang diperluakan dan telah dimanfaatkan dalam kegiatan 

PNPM Mandiri Perdesaan 
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b). Informasi yang diperoleh masyarakat yaitu semua informasi 

mengenai PNPM Mandiri Perdesaan 

c). Kesempatan masyarakat untuk berorganisasi 

d). Teknologi yang diperoleh masyarakat dari kegiatan PNPM 

Mandiri Perdesaan. 

b. Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat secara 

langsung dalam kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan pada tahap 

perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap pemanfaatan hasil 

1). Partisipasi pada tahap perencanaan yaitu keikutsertaan masyarakat 

secara langsung dalam kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan 

kaitannya dengan pengambilan keputusan, menggunakan skala 

ordinal 1-3 dan pengukurannya dengan indikator: 

a). Pemahaman terhadap tujuan program yaitu seberapa jauh 

masyarakat mengetahui tujuan dari PNPM 

b). Intensitas menghadiri rapat pengambilan keputusan 

c). Intensitas mengajukan ide atu gagasan yaitu berupa sering 

tidaknya masyarakat dalam mengajukan ide 

2). Partisipasi pada tahap pelaksanaan yaitu keikutsertaan masyarakat 

dalam pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan, 

menggunakan skala ordinal 1-3 dan pengukurannya dengan 

indikator: 

a). Keikutsertaan masyarakat dalam mengikuti pelaksanaan 

kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan 

b). Mengikuti pelatihan atau pembinaan terkait dengan 

pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan 

3). Partisipasi pada tahap pemanfaatan hasil yaitu sejauh mana 

masyarakat merasakan manfaaat atau hasil dari kegiatan PNPM 

Mandiri Perdesaan, menggunakan skala ordinal 1-3 dan 

pengukurannya dengan indikator: 

a). Aspek ekonomi yaitu apakah hasil dirasa dapat membantu 

meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat 
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b). Aspek sosial yaitu apakah kegiatan PNPM dirasa dapat 

membantu menyediakan lapangan kerja. 

2. Pengukuran variabel 

Tabel 2.1. Tingkat kemauan, kemampuan, dan kesempatan 
Variabel Indikator Skor 
1. Kemauan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Kemampuan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a. Motivasi mengikuti kegiatan yaitu berupa hal 
yang mendorong masyarakat untuk mengikuti 
kegiatan dari PNPM  
1). Motivasi karena ada paksaan/tekanan 
2). Motivasi karena ikut-ikutan 
3). Motivasi karena adanya keinginan sendiri 

b. Sikap masyarakat terhadap semua kegiatan yaitu 
berupa tanggapan dan penilaian masyarakat 
terhadap PNPM 
1). Menerima karena paksaan 
2). Menerima karena ikut-ikutan                                                                                              
3). Menerima karena kesadaran sendiri 

c. Kesanggupan melaksanakan kegiatan, yaitu 
berupa kesadaran untuk mengikuti kegiatan 
PNPM 
1). Tidak pernah mengikuti kegiatan 
2). Mengikuti kegiatan karena paksaan 
3). Mengikuti kegiatan denagn kesadaran 

a. Intensitas masyarakat dalam memanfaatkan 
kesempatan berupa sering tidaknya masyarakat 
dalam memanfaatkan kesempatan,  
1). Tidak pernah memanfaatkan kesempatan 

yang ada 
2). Kadang memanfaatkan kesempatan yang ada 
3). Selalu memanfaatkan kesempatan yang ada 

b. Kemampuan melaksanakan kegiatan berupa 
keahlian amasyarakat dalam setiap kegiatan 
PNPM yang diikuti sesuai dengan pengetahuan 
dan ketrampilan serta sumber daya lain yang 
dimiliki 
1). Tidak dapat melaksanakan 
2). Dapat melaksanakan tetapi hanya ikut-ikutan 
3). Mampu melaksanakan  

c. Kemampuan untuk mengidentifikasi masalah 
yang dihadapi 
1). Tidak dapat mengidentifikasi masalah 

 
 

 
1 
2 
3 

 
 

 
1 
2 
3 

 
 

 
1 
2 
3 
 
 

 

1 
 

2 
3 

 
 
 
 

 
1 
2 
3 
 
 

1 
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3. Kesempatan 

2). Dapat mengidentifikasi masalah, tetapi hanya 
ikut-ikutan 

3). Dapat mengidentifikasi masalah 

d. Kemampuan untuk memahami kesempatan-
kesempatan yang dapat dilaksanakan untuk 
memecahkan masalah yang dihadapi dengan 
memanfaatkan sumberdaya yang tersedia,  
1). Tidak dapat memahami kesempatan 
2). Dapat memahami kesempatan karena 

paksaan dan ikut-ikut 
3). Dapat memahami kesempatan 

a. Sarana pasarana yang yang diberikan yaitu 
berupa segala kebutuhan yang diperluakan dan 
telah dimanfaatkan dalam kegiatan PNPM,  
1). Tidak pernah memanfaatkan sarana 

prasarana 
2). Kadang-kadang memanfaatkan 
3). Selalu memanfaatkan sarana prasarana  

b. Informasi yang diperoleh masyarakat yaitu 
semua informasi mengenai PNPM,  
1). Tidak pernah mendapat informasi 
2). Mendapat informasi 1-3 kali dalam seminggu 
3). Mendapat informasi >3 kali dalam seminggu  

c. Kesempatan masyarakat untuk berorganisasi, 
1). Tidak ada kesempatan untuk ikut dalam 

organisasi 
2). Mengikuti organisasi tetapi tidak aktif 
3). Aktif dalam organisasi 

d. Teknologi yang diperoleh masyarakat dari 
kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan,  
1). Tidak ada kesempatan untuk memperoleh dan 

menggunakan teknologi yang tepat 
2). Hanya diinformasikan adanya teknologi yang 

tepat 
3). Ada kesempatan untuk memperoleh dan 

menggunakan teknologi yang tepat 

2 
 

3 

 
 
 

 
1 
2 
 

3 
 
 

 

1 
 

2 
3 

 
 

1 
2 
3 

 
1 
 

2 
3 
 
 
 

1 
 

2 
 

3 
 

 
Tabel 2.2. Partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan 

pemanfaatan hasil 
Variabel Indikator Skor 
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1.Partisipasi 
pada tahap 
perencanaan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.Partisipasi 

pada tahap 
pelaksanaan 

 
 
 
 
 
 
 
 

a. Pemahaman terhadap tujuan program yaitu 
seberapa jauh masyarakat mengetahui tujuan dari 
PNPM.  
1). Tidak dapat menyebutkan tujuan program 
2). Hanya dapat menyebutkan kurang dari tiga 

tujuan program 
3). Dapat menyebutkan lebih dari tiga tujuan 

program 
b. Intensitas menghadiri rapat pengambilan 

keputusan,  
1). Tidak pernah rapat pengambilan keputusan  
2). Kadang-kadang rapat pengambilan keputusan 
3). Selalu menghadiri rapat pengambilan 

keputusan 

c. Intensitas mengajukan ide atu gagasan yaitu 
berupa sering tidaknya masyarakat dalam 
mengajukan ide,  
1). Tidak pernah mengajukan ide atau gagasan 
2). Kadang-kadang mengajukan de atau gagasan 
3). Setiap rapat selalu mengajukan ide atau 

gagasan 

a. Keikutsertaan masyarakat dalam mengikuti 
pelaksanaan program,  
1). Tidak mengikuti semua kegiatan 
2). Mengikuti sebagian kegiatan 
3). Mengikuti semua kegiatan 

b. Mengikuti pelatihan atau pembinaan terkait 
dengan pelaksanaan program,  
1). Tidak pernah mengikuti pelatihan/ 

pembinaan 
2). Kadang-kadang mengikuti pelatihan 
3). Selalu mengikuti pelatihan/ pembinaan 

 
 

 
1 
2 
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1 
2 
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2 
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3. Partisipasi 
pada tahap 
pemanfaatan 
hasil 

a. Aspek ekonomi 
1). Hasil dari kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan 

dapat membatu dalam meningkatkan 
pendapatkan masyarakat 
a). Hasil dirasa tidak dapat membantu 

meningkatkan pendapatan  
b). Hasil dirasa kurang  membantu 

meningkatkan pendapatan  
c). Hasil dirasa dapat membantu 

meningkatkan pendapatan  
2). Hasil dari kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan 

dirasa dapat meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat 
a). Tidak dapat meningkatkan kesejahteraan 
b). Kurang dapat meningkakan kesejahteraan 
c). Dapat meningkatkan kesejahteraan 

b. Aspek sosial 
1). Kegiatan PNPM dirasa tidak dapat 

membantu menyediakan lapangan kerja 
2). Kegiatan PNPM dirasa kurang membantu 

menyediakan lapangan kerja 
3). Kegiatan PNPM dirasa dapat membantu 

menyediakan lapangan kerja 
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III. METODE PENELITIAN 

A.  Metode Dasar Penelitian 
Metode dasar penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif yaitu 

penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada 

sekarang berdasarkan data-data, sehingga penelitian ini juga menyajikan data, 

menganalisis dan menginterpretasi (Achmadi dan Narbuko, 2003). Penelitian 

dilakukan dengan teknik survai, menurut Singarimbun (1995) penelitian 

survai dilakukan dengan cara mengambil sampel dari suatu populasi dan 

menggunakan kuisioner sebagai alat pengumpul data.  

B.  Penentuan Lokasi Penelitian 
Mulai sejak tahun 2003 di Kabupaten Sragen mendapat alokasi PNPM 

Mandiri Perdesaan di enam kecamatan. Pada tahun 2007 bertambah satu 

kecamatan dan untuk tahun 2009 ada penambahan lagi enam kecamatan baru. 

Sehingga sampai tahun 2009 terdapat 13 kecamatan di Kabupaten Sragen 

yang melaksanakan PNPM Mandiri Perdesaan. Adapun kondisi yang tersebar 

disetiap kecamatan adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.1. Kondisi setiap kecamatan pelaksana PNPM Mandiri Perdesaan di 
Kabupaten Sragen 

No. Kecamatan Jml 
Desa 

Jml KK KK 
Miskin 

Program 
dimulai 

Pinjaman di 
masyarakat 

Daftar 
tunggakan 

1. Kalijambe 14 12.870 4.150 Th.2003 Rp.2.179.245.500                 0 
2. Tanon 16 15.920 4.499 Th.2003 Rp. 1.413.942.633 Rp.117.792.192 
3. Sb.lawang 11 12.917 4.554 Th.2003 Rp. 2.022.929.164                  0 
4. Mondokan 9 9.417 3.631 Th.2003 Rp. 1.427.269.800   Rp.11.381.800 
5. Tangen 7 7.432 1.923 Th.2003 Rp. 1.250.248.213 Rp.144.098.313 
6. Jenar 7 7.809 2.707 Th.2003 Rp. 1.538.576.502 Rp.108.795.193 
7. Plupuh 16 14.39 3.892 Th.2007 Rp.    407.403.800 - 
8. Gemolong 14 13.151 4.983 Th.2009 - - 
9. Miri 10 9.726 4.653 Th.2009 - - 
10. Sukodono 9 6.683 4.343 Th.2009 - - 
11. Gesi 7 6.863 2.526 Th.2009 - - 
12. Sambirejo 9 10.849 2.577 Th.2009 - - 
13. Gondang 9 12.997 4.481 Th2009 - - 

     Sumber : Badan KBPMD Kabupaten Sragen tahun 2009 

Penentuan lokasi penelitian dilakukan secara sengaja (purposive) yaitu 

berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu disesuaikan dengan tujuan 

penelitian (Singarimbun,1995). Berdasarkan tabel 3.1 dapat dilihat bahwa 

PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Kalijambe termasuk unggulan dan 
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terbaik di wilayah Kabupaten Sragen. Tolak ukur keberhasilannya antara lain 

bahwa Kecamatan Kalijambe telah berhasil melaksanakan PNPM Mandiri 

Perdesaan sejak tahun 2003 dan berlangsung hingga sekarang, dan dari tahun 

ke tahun selalu bertambah baik. Selain itu dari tahun 2003 sampai sekarang 

Kecamatan Kalijambe tidak terdapat tunggakan dalam pinjaman yang 

ditujukan untuk masyarakat. Sehingga Kecamatan Kalijambe mendapat 

kepercayaan untuk meningkatkan program simpan pinjam bagi perempuan. 

Hal ini dapat dilihat pada tabel 3.1 bahwa jumlah pinjaman di masyarakat 

mencapai Rp.2.179.245.500 yang merupakan jumlah pinjaman terbesar 

dibanding dengan kecamatan lain di Kabupaten Sragen.  

Keberhasilan PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Kalijambe juga 

dapat dilihat dari beberapa program yang telah dilaksanakan yang antara lain 

yaitu telah membangun sarana dan prasarana dasar masyarakat yang berupa 

pengerasan jalan utama desa se-Kecamatan Kalijambe yang sudah hampir 

85% terbangun, pembangunan dan rehap sarana pendidikan Tamam Kanak-

Kanak (TK) sebanyak empat tempat, pemberian Makanan Tambahan (PMT) 

balita dan pengadaan alat permainan edukatif (APE) untuk balita di posyandu 

di 14 desa se-Kecamatan Kalijambe dan pinjaman dana bergulir yang semua 

desa telah berpartisipasi dan tidak terdapat tunggakan. Berdasarkan 

pertimbangan tersebut, maka kecamatan Kalijambe dipilih menjadi lokasi 

penelitian.  

PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Kalijambe meliputi kegiatan 

sarana prasarana, kesehatan, dan simpan pinjam kelompok perempuan. 

Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Kalijambe telah meliputi 

seluruh desa yaitu 14 desa. Adapun populasi pemanfaat beserta kegiatan dari 

PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Kalijambe dapat dilihat pada       

tebel 3.2. 
 

 

 

Tabel 3.2. Populasi pemanfaat PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan 
Kalijambe 
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No 
 

Nama Desa Sarana Prasarana Kesehatan Simpan pinjam perempuan Total 
Program 

1 Ngebung Jalan rabat beton PMT dan 
perlengkapan 

PKK Mawar Indah 3 

2 Sambirembe Talud jalan PMT dan 
perlengkapan 

PKK Rt15 Grumbuldowo 
PKK Rt 06 Sambirembe 

4 

3 Banaran Jalan makadam 
Talud jalan 
Gorong-gorong 

PMT dan 
perlengkapan 

PKK Rt 06 Karangpung 
PKK Rt 15 Kranggan 1 
PKK Rt 15 Kranggan 2 

7 

4 Bukuran Jalan makadan 
Jembatan 

PMT dan 
perlengkapan 

PKK Rt 02 Taprukan 4 

5 Keden Talud jalan PMT dan 
perlengkapan 

PKK Desa 3 

6 Jetiskarang-
pung 

Jalan makadam 
Talud jalan 

PMT dan 
perlengkapan 

PKK Rt 04 Kalioso 4 

7 Wonorejo Rehab jalan aspal PMT dan 
perlengkapan 

PKK Rt 09 3 

8 Saren Talud jalan PMT dan 
perlengkapan 

PKK Melati Rt 08 
PKK Melati Rt 16 
PKK Melati Rt 18 

5 

9 Kalimacan Pembangunan 
gedung TK 

PMT dan 
perlengkapan 

PKK Rt 13 Malangan 
PKK Rt 08 Ngumbul 

4 

10 Karangjati Rehap jalan aspal PMT dan 
perlengkapan 

PKK Kadus I 
PKK Rt 14 Punden 

4 

11 Trobayan Talud jalan PMT dan 
perlengkapan 

PKK Rt 05 Karang 3 

12 Krikilan Rehap jalan aspal 
Talud jalan 
Jalan rabat beton 

PMT dan 
perlengkapan 

PKK Rt 03 Kalongbali 
PKK Rt 01 Ngrukun 

6 

13 Donoyudan Rehab jalan aspal PMT dan 
perlengkapan 

PKK Rt 16 Blagungan 
PKK Rt 03 Sumber agung 

 
4 

14 Tegalombo Jalan aspal 
Talud jalan 

PMT dan 
perlengkapan 

PKK Matahari 2 
PKK Matahari 3 

5 

Sumber : Data pemanfaat PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Kalijambe 
Kabupaten Sragen tahun 2008 

 
C.  Metode Penentuan Sampel 

Sampel dalam penelitian ini adalah masyarakat yang mengikuti 

kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan. Dari 14 desa di Kecamatan Kalijambe 

yang mengikuti kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan, diambil empat desa 

dengan program terbanyak (tabel.3.2). Pengambilan jumlah sampel dilakukan 

dengan metode Proportional Sampling yaitu sebanyak 50 responden dengan 

rumus sebagai berikut: 
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 Ni =
N
Nk x n  

dimana : 

ni : Jumlah sampel pada masing-masing desa  

Nk : Jumlah populasi dari  masing-masing desa  

n : Jumlah responden yang diambil (50) 

N   : Jumlah populasi  

Tabel 3.3. Sampel penelitian 
No Nama Desa Populasi 

(orang) 
Sampel 
(orang) 

1. Banaran 309 13 
2. Saren 269 11 

3. Krikilan 366 15 
4. Tegalombo 276 11 

 Total 1220 50 

Sumber : Data PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Kalijambe tahun 2008 

Sedangkan penentuan responden yaaitu dengan menggunakan 

snawballl sampling. Menurut Sutopo, 2002 bahwa snawball sampling 

digunakan bila peneliti ingin mengumpulkan data yang berupa informasi 

dalam suatu lokasi penelitian, dengan terlebih dahulu menjumpai satu 

informan kunci. Dan dari informan kunci tersebut menanyakan terkait dengan 

informan lain yang mengetahui tentang informasi yang dibutuhkan dalam 

pelelitian. Sehingga dari informan kunci tersebut didapatkan data terkait 

dengan informan lain yang dapat diwawancarai, dan sebagian besar terdiri dari 

masyarakat dengan pendidikan SMA serta pekerjaannya sebagian besar 

sebagai PNS. Hal ini karena responden tersebut lebih mengetahui terkait 

dengan tahapan dalam PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Kalijambe. 

 

D. Jenis dan Sumber Data 
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data 

sekunder. 

1. Data Primer 
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Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari 

masyarakat sebagai responden dan pengamatan langsung di lapang. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari instansi atau lembaga 

yang ada kaitannya dengan penelitian ini. 

Tabel 3.4. Data yang diperlukan dalam penelitian 
 

No 
 

Data 
Jenis Data Sumber data 

P S Kn Kl 
 
1.  
2. 
 
 
 
3. 
 
 
 
 
 
4. 
 

Data Inti: 
Identitas Responden 
Faktor penumbuh partisipasi 
a. Kemauan  
b.Kemampuan 
c. Kesempatan  
Partisipasi pada tahap: 
a. Perencanaan 
b. Pelaksanaan 
c. Pemanfaatan hasil 
Data Pendukung: 
Data Monografi Kecamatan 
Data PNPM Mandiri 
Perdesaan di Kecamatan 
Kalijambe 

 
V 
 

V 
V 
V 
 

V 
V 
V 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

V 
 
V 
 
 

V 
V 

 
 
 
 
 
 
 

V 
 

V 
 
 

V 
V 

 
V 
 

V 
V 
V 
 

V 
V 
V 
 
 

V 
V 

 
Responden 
 
Responden 
Responden 
Responden 
 
Responden 
Responden 
Responden 
 
 
Instansi 
Instansi 

Keterangan: 

P : Primer   Kn : Kuantitatif 
S : Sekunder   Kl : Kualitatif 

E. Metode Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Wawancara, Pengumpulan data primer dengan mengajukan pertanyaan 

yang sistematis dan langsung kepada responden dengan menggunakan alat 

bantu kuisioner. 

2. Observasi, Pengumpulan data dengan melakukan pengamatan secara 

langsung kepada obyek yang akan diteliti. 

3. Pencatatan, Pengumpulan data dengan mengutip dan mencatat sumber-

sumber informasi dari pustaka-pustaka maupun instansi-instansi yang 

terkait dengan penelitian ini. 
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F. Metode Analisis Data 
1. Tingkat kemauan, kemampuan, dan kesempatan masyarakat serta tingkat 

partisipasi masyarakat dalam PNPM Mandiri Perdesaan  

Perhitungan lebar interval berfungsi untuk mengetahui tingkat 

kemauan, kemampuan, dan kesempatan dengan tingkat partisipasi 

masyarakat dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, serta pemanfaatan hasil 

terhadap program PNPM Mandiri Perdesaan, yang dikategorikan dalam 

tingkatan tinggi, sedang, rendah dengan menggunakan rumus :  

Lebar interval =  

 

2. Mengkaji hubungan antara kemauan, kemampuan, dan kesempatan dengan 

tingkat partisipasi  masyarakat terhadap PNPM Mandiri Perdesaan 

Untuk mengetahui hubungan antara kemauan, kemampuan, dan 

kesempatan dengan tingkat partisipasi dalam PNPM Mandiri Perdesaan 

yaitu dengan menggunakan uji korelasi rank Spearman (rs). Perhitungan 

korelasi antara dua variabel serta untuk menguji tingkat signifikansinya 

dapat dihitung dengan program SPSS for windows.  

Selain itu dapat pula dihitung dengan rumus dari Siegel (1997) yaitu 

dengan rumus korelasi rank Spearman (rs) dimana:  

rs  = 1 - 
NN

di
n

t






3
1

26
 

Keterangan : 

rs  : koefisien korelasi jenjang Spearman 

N  : jumlah sampel  

di  : selisih rangking antar variabel 

Untuk menguji tingkat signifikansi hubungan digunakan uji t student 

karena sampel yang diambil lebih dari 10 (N>10) dengan rumus          

(Siegel, 1997) : 

t= rs 2)(1
2

rs
N

  

skor tertinggi - skor terendah 
∑ kelas 
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Kesimpulan : 

1. Jika t hitung  t tabel maka Ho ditolak, berarti ada hubungan yang 

signifikan antara faktor-faktor penumbuh partisipasi masyarakat dengan 

tingkat partisipasi masyarakat terhadap program PNPM Mandiri 

Perdesaan.  

2. Jika t hitung < t tabel maka Ho diterima, berarti tidak ada hubungan yang 

signifikan antara faktor-faktor penumbuh  partisipasi masyarakat dengan 

tingkat partisipasi masyarakat terhadap program PNPM Mandiri 

Perdesaan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 
 

IV. KEADAAN UMUM DAERAH PENELITIAN 

A. Keadaan Wilayah 

1. Letak Geografis dan Topografi 

Kantor Unit Pengelola Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan 

Kecamatan Kalijambe terletak di sebelah barat daya Kabupaten Sragen. 

Dengan kantor yang berada di pusat pemerintahan Kecamatan Kalijambe 

yang berada di desa Banaran. Adapun batas – batas wilayah Kecamatan 

Kalijambe yaitu: 

Sebelah Utara  : Kecamatan Gemolong 

Sebelah Timar  : Kecamatan Plupuh 

Sebelah Selatan : Kabupaten Karanganyar  

Sebelah Barat  : Kabupaten Boyolali 

Jarak ibukota kecamatan dengan ibukota Kabupaten Sragen yaitu 

40 km. Dengan ketinggian tempat 123 meter diatas permukaan laut. Curah 

hujan pada tahun 2006 mencapai 2203 mm dengan hari hujan yaitu 90 

hari/tahun. Hal ini menunjukkan bahwa dalam jangka satu tahun 

mengalami hujan selama 90 hari. Kecamatan Kalijambe terdiri dari 14 

desa yaitu Keden, Trobayan, Kalimacan, Jetiskarangpung, Krikilan, 

Bukuran, Ngebung, Banaran, Samberembe, Donoyudan, Wonorejo, Saren, 

Karangjati, dan Tegalombo.  

2. Luas Wilayah dan Tata Guna Lahan 

Luas wilayah merupakan potensi yang dimiliki masyarakat yang 

dapat dimanfaatkan secara optimal. Tata guna lahan dapat 

menggambarkan sejauhmana penduduk disuatu wilayah dapat 

mendayagunakan luas lahan yang ada agar lebih bermanfaat bagi 

masyarakat setempat.   

Luas kecamatan Kalijambe kurang lebih 4.695,93 ha yang terdiri 

dari tanah sawah 1.933,14 ha (41,17%) dan tanah kering 2.762,79 ha 
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(58,83%). Adapun tata guna lahan di Kecamatan Kalijambe yaitu sebagai 

berikut: 

Tabel 4.1. Luas Lahan Kecamatan Kalijambe menurut Penggunaan Tanah 
No. Jenis Tanah Luas (Ha) Presentase(%) 
1. Tanah Sawah         a. Irigasi1/2 teknis 145,00 3,09 
  b. Irigasi Sederhana 119,00 2,53 
  c. Tadah Hujan 1.669,14 35,54 
                              Jumlah 1.933,14 41,17 

2. Tanah Kering a.Pekarangan/bangunan 1.131,76 24,10 
  b.Tegal/ kebun 1.469,88 31,10 
  c. Lain-lain 161,15 3,43 
  Jumlah 2.762,79 58,83 

  Jumlah (1+2) 4.695,93 100 

Sumber: Kecamatan Kalijambe dalam Angka tahun 2007 

Berdasarkan Tabel 4.1 dapat diketahui bahwa pada lahan sawah 

paling banyak menggunakan sistem tadah hujan dengan prosentase 

35,54%. Sehingga para petani menggantungkan air hujan untuk 

pengelolaan lahan sawah. Hanya sebagian kecil petani yang menggunakan 

irigasi dalam pengolahan lahan sawah. Dengan kondisi yang demikian 

maka untuk kedepannya diharapkan terdapat program yang bermanfaat 

untu kepentingan petani. Misalnya saja pembuatan sumur untuk irigasi 

petani, sehingga pada musim kemarau petani tidak kesulitan dalam 

mendapatkan air untuk lahannya dan usaha taninya pun dapat terus 

berjalan.  

Tanah kering di Kecamatan Kalijambe luasnya sekitar 2.762,79 ha 

atau 58,83% dari keseluruhan luas lahan. Sebagian besar tanah kering 

digunakan untuk tegal atau kebun yaitu sebesar 31,10%, kemudian untuk 

pekarangan atau bangunan sebesar 24,10%. Banyaknya luas lahan tanah 

kering untuk tegal atau kebun perlu dimanfaatkan untuk mengembangkan 

potensi yang ada. Sehingga dengan banyaknya tegal akan dapat menambah 

penghasilan masyarakat bila dapat dikelola dengan baik. 

B. Keadaan Penduduk 

Keadaan penduduk di suatu daerah erat hubungannya dengan kondisi 

sosial ekonomi di daerah tersebut. Berikut adalah data keadaan penduduk 
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Kecamatan Kalijambe menurut umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan 

mata pencaharian. Adapun penjelasan secara lebih rinci yaitu sebagai berikut: 

1. Keadaan Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin 

Keadaan penduduk menurut umur dapat digunakan untuk 

mengetahui besarnya Angka Beban Tanggungan (ABT) di suatu wilayah. 

Sedangkan keadaan penduduk menurut jenis kelamin dapat digunakan 

untuk mengetahui besarnya Sex Ratio atau perbandingan antara jumlah 

penduduk laki-kaki dan perempuan. Adapun besarnya jumlah penduduk 

menurut umur dan jenis kelamin yaitu sebagai berikut:  

Tabel 4.2. Jumlah Penduduk menurut Umur dan Jenis Kelamin di 
Kecamatan Kalijambe 

Kelompok 
Umur (th) 

Laki-laki Perempuan Jumlah 
(L+P) 

Prosen-
tase (%) 

Sex Ratio 
1000 orang 

0 – 4 1.966 1.840 3. 806 8,25 1.068 
5 – 9 2.326 2.136 4.462 9,67 1.089 

10 – 14 2.740 2.477 5.217 11,30 1.106 
15 – 19 2.884 2.627 5.511 11,94 1.098 
20 – 24 2.023 1.888 3.911 8,47 1.072 
25 – 29 1.756 1.713 3.469 7,52 1.025 
30 – 34 1.604 1.677 3.281 7,11 956 
35 – 39 1.563 1.702 3.265 7,07 918 
40 – 44 1.411 1.416 2.827 6,12 996 
45 – 49 1.140 1.132 2.272 4,92 1.007 
50 – 54 926 907 1.833 3,97 1.021 
55 – 59 721 805 1.526 3,31 896 
60 – 64 749 916 1.665 3,61 818 
65 – 69 584 732 1.316 2,85 798 
70 – 74 427 516 943 2,04 828 

75 + 384 469 853 1,85 819 
Jumlah 23.204 22.953 46.157 100,00 1.011 

Sumber : Kecamatan Kalijambe dalam Angka tahun 2007 

Dari tabel 4.2 dapat diketahui bahwa kelompok umur yang 

mempunyai jumlah terbesar yaitu pada umur 15-19 tahun sebesar 5.511 

jiwa (11,94%). Sedangkan kelompok umur terkecil yaitu pada umur lebih 

dari 75 tahun sebesar 853 jiwa (1,85%). Angka Beban Tanggungan (ABT) 

penduduk Kalijambe dapat diketahui dengan menghitung nilai ABT 

dengan rumus berikut: 

ABT  =  100X
produktifusiapenduduk

produktifnonusiapenduduk


  

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 

4

4 

Usia produktif adalah usia penduduk antara 15-64 tahun, sehingga di 

Kecamatan Kalijambe terdapat 29.560 orang usia produktif. Sedangkan 

usia non produktif yaitu usia penduduk antara 0-14 tahun dan 65 tahun ke 

atas, dan di Kecamatan Kalijambe terdapat 16.597 penduduk usia non 

produktif. Sehingga dapat dihitung ABT di Kecamatan Kalijambe yaitu 

sebesar 56%  berarti setiap 100 orang penduduk usia produktif harus 

menanggung 56 orang usia non produktif. Usia non produktif 0-14 tahun 

merupakan kelompok usia anak-anak yang secara ekonomis belum 

produktif. Dalam PNPM Mandiri Perdesaan, untuk kelompok usia non 

produktif 0-14 tahun telah terdapat program Pemberian Makanan 

Tambahan (PMT) pada balita, pemberian Alat Permainan Edukatif (APE) 

yang bertujuan untuk meningkatkan kreatifitas anak, serta beasiswa dan 

pembangunan gedung TK untuk menunjang pendidikan masyarakat usia 

sekolah. Sedangkan untuk usia non produktif usia usia 65 tahun keatas 

merupakan usia kelompok usia yang sudah tidak produktif lagi karena 

usianya sudah tidak memungkinkan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan 

yang berat. Untuk itu pada PNPM Mandiri Perdesaan telah ada bantuan 

sosial berupa kambing bergulir yang diutamakan untuk keluarga kurang 

mampu.  

Keadaan penduduk menurut jenis kelamin berdasarkan pada tabel 4.2 

dapat diketahui bahwa jumlah penduduk laki-laki sebesar 23.204 jiwa 

(50,27%), sedangkan jumlah penduduk perempuan sebesar 22.953 jiwa 

(49,73%). Dengan sex ratio sebesar 1.011 yang berarti terdapat 1.011 

penduduk laki-laki dalam 1.000 penduduk perempuan. Sehingga proporsi 

antara penduduk laki-laki dan perempuan hampir seimbang. 

2. Keadaan Penduduk menurut Tingkat Pendidikan 

Tingkat pendidikan di suatu wilayah dapat menggambarkan kwalitas 

penduduk di wilayah tersebut. Semakin tinggi tingkat pendidikan maka 

keadaan penduduk akan semakin baik jika diukur dari aspek 

pengetahuannya. Namun hal ini belum tentu dapat menjamin kesadaran 

masyarakat. Apabila dalam suatu masyarakat yang mempunyai tingkat 
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pendidikan yang tinggi dan didukung dengan kesadaran masyarakat untuk 

berkembang, maka tatanan masyarakat yang lebih baik akan dapat 

terwujud. Keadaan penduduk di Kecamatan Kalijambe menurut 

pendidikan dapat dilihat dalam tabel berikut ini: 

 
Gambar 4.1. Diagram Tingkat Pendidikan Penduduk Kecamatan 

Kalijambe (tahun 2007) 

Berdasarkan gambar 4.1 dari data Kecamatan Kalijambe dalam 

angka tahun 2007 dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan di Kecamatan 

Kalijambe masih tergolong rendah. Hal ini dikarenakan faktor ekonomi 

masyarakat, sehingga banyak masyarakat usia sekolah yang memilih untuk 

bekerja daripada melanjutkan pendidikan yang tinggi dengan biaya yang 

mahal. Untuk itu dengan adanya PNPM Mandiri Perdesaan maka 

diharapkan dapat lebih meningkatkan program yang berkaitan dengan 

pendidikan, misalnya saja dengan pemberian bantuan beasiswa bagi sisiwa 

yang kurang mampu sehingga masyarakat miskin juga dapat bersekolah 

sampai jenjang yang tinggi. Dan juga penambahan sarana prasarana yang 

dapat menunjang kualitas pendidikan. Sedangkan prosentase paling kecil 

yaitu penduduk yang melanjutkan sampai akademi ataupun perguruan 

tinggi. 
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3. Keadaan Penduduk Menurut Mata Pencaharian 

Salah satu penunjang keberhasilan pembangunan daerah yaitu 

tersedianya lapangan pekerjaan bagi penduduk sehingga mampu 

meningkatkan pendapatan asli daerah. Adanya berbagai jenis pekerjaan, 

maka pendapatan yang diperoleh juga berbeda-beda sesuai dengan 

pekerjaannya. Mata pencaharian penduduk disuatu wilayah dapat 

dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya alam atau potensi lokal, 

ketersediaan jumlah tenaga kerja, serta kondisi sosial ekonomi penduduk 

di suatu wilayah tersebut. Semakin banyak jenis mata pencaharian di suatu 

wilayah, maka semakin banyak pula kesempatan masyarakat untuk bekerja 

dan juga menunjukkan kemampuan wilayah tersebut untuk menyerap 

tenaga kerja. Adapun jenis mata pencaharian penduduk di Kecamatan 

Kalijambe Kabupaten Sragen adalah sebagai berikut:  

 
Gambar 4.2  Diagram Mata Pencaharian Penduduk di Kecamatan 

Kalijambe (tahun 2007) 
Berdasarkan Gambar 4.2 yang berasal dari data Kecamatan 

Kalijambe dalam Angka tahun 2007 dapat diketahui bahwa sebagian besar 

penduduk Kecamatan Kalijambe bekerja di sektor pertanian, perkebunan, 

peternakan, dan perikanan. Banyaknya penduduk yang bekerja di sektor 

tersebut, terutama sektor pertanian dikarenakan adanya sumberdaya alam 

potensial yang mampu mendukung pengelolaan usaha tani untuk 
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mendapatkan hasil yang optimal. Selain itu masyarakat juga memiliki 

keahlian dan pengalaman dalam berusaha tani karena telah diwariskan 

secara turun temurun. Sehingga dari hasil usaha tani dapat digunakan 

untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Dengan banyaknya penduduk yang 

bekerja disektor pertanian maka diharapkan dari kegiatan PNPM Mandiri 

Perdesaan juga memperhatikan kepentingan dari sektor pertanian. Selama 

ini di Kecamatan Kalijambe sudah terdapat Pengembangan Usaha 

Agribisnis Perdesaan (PUAP) yang menangani terkait dengan kebutuhan 

dari petani. Program PUAP dimulai tahun 2008 dan baru enam desa yang 

melaksanakan kegiatan dari PUAP yang bertujuan untuk meningkatkan 

kesejahteraan dari petani. Berdasarkan tabel 4.2 bahwa jika dilihat dari sex 

ratio yaitu sebesar 1.011 maka proporsi antara laki-laki dan perempuan 

hampir sama. Dalam hal pekerjaan pun proporsi yang dimiliki penduduk 

laki-laki dan perempuan hampir sama.  

C. Keadaan Pertanian 

Keadaan pertanian disuatu wilayah dapat menjadi indikator 

kemampuan suatu wilayah dalam mencukupi kebutuhan pangan penduduk di 

wilayah tersebut. Kemampuan tersebut tentunya harus didukung oleh 

tersedianya lahan usaha tani yang potensi al, teknologi yang medukung, serta 

sumberdaya manusia yang memadai untuk mengolah lahan usaha tani secara 

optimal. Lahan usaha tani di Kecamatan Kalijambe ditanami tanaman pangan, 

sayur, serta buah-buahan. 

1. Luas  Areal Panen dan Produksi Tanaman Pangan 

Tanaman pangan merupakan tanaman utama yang dibudidayakan 

oleh penduduk di suatu wilayah untuk mencukupi kebutuhan pangan 

pokok di wilayah tersebut. Luas areal panen dan produksi tanaman pangan 

di suatu wilayah dapat menggambarkan potensi yang dimiliki oleh wilayah 

tersebut, serta kemampuannya untuk menghasilkan makanan pokok untuk 

penduduk di wilayah tersebut. Adapun luas panen dan produksi tanaman 

pangan di Kecamatan Kalijambe yaitu sebagai berikut: 
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Tabel 4.3. Luas Panen dan Produksi Tanaman Pangan di Kecamatan 
Kalijambe 

Tanaman Pangan  Luas Panen 
(Ha) 

Produksi 
(Ku) 

Produktifitas 
(Ku/Ha) 

Padi Sawah 3.702 242.006 65 
Padi Ladang 374 17.070 46 
Jagung 434 27.550 63 
Ubi Kayu 922 11.340 12 
Kacang Tanah 1.480 52.380 35 
Kedelai 7 123 18 
Kacang Hijau 16 191 12 

Sumber: Kecamatan Kalijambe dalam Angka tahun 2007 

Prioritas komoditas yang dibudidayakan oleh penduduk di suatu 

wilayah dapat dipengaruhi oleh kebiasaan penduduk di wilayah tersebut 

serta tingkat kebutuhan penduduk terhadap suatu komoditas tertentu. 

Berdasarkan tabel 4.3 dapat diketahui bahwa luas panen terbesar yaitu 

pada tanaman padi sawah dengan produksi rata-rata 65 kuintal per hektar. 

Hal ini dapat menunjukkan bahwa tanaman padi sawah menjadi prioritas 

utama untuk dibudaidayakan petani, karena komoditas ini merupakan 

makanan pokok bagi penduduk. Selain itu, lahan yang ada di Kecamatan 

Kalijambe potensialuntuk ditanami komoditas padi. Selanjutnya yang 

menjadi komoditas unggulan yaitu tanaman jagung, dengan komoditas 

mencapai 63 kuintal per hektar. Sedangkan ubi kayu hanya 12 kuintal per 

hektar, karena ubi kayu hanya dijadikan tanaman tambahan atau 

tumpangsari pada tanaman pokok. 

2. Luas Panen dan Produksi Buah-buahan dan Sayuran 

Tanaman buah-buahan dan sayur merupakan tanaman pendukung 

dari tanaman pangan. Tanaman buah dan sayur dapat digunakan untuk 

mancukupi kebutuhan gizi penduduk. Selain itu, tanaman buah dan sayur 

dapat digunakan sebagai tambahan pendapatan penduduk apabila 

dibudidayakan untuk tujuan komersil. Potensi produksi tanaman buah-

buahan dan sayur di Kecamatan Kalijambe adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.4. Produksi Buah dan Sayur di Kecamatan Kalijambe tahun 1995, 
2000, 2005, dan 2007 
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Komoditas  Unit        1995 2000 2005 2007 
Mangga Kw 836 847      5.197   5.682  
Rambutan Kw - 8       835 
Jambu air Kw 26 -  -   -  
Belimbing Kw 38 -  -   -  
Nanas Kw - 16         151     100 
Sawo Kw 325 395           74        80  
Pepaya Kw 287       371             53  
pisang Kw 66       722          1.013      629  
Kacang panjang Kw   306     
Cabe besar Kw 197   1136 556 
Bayam Kw 70 - - - 

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten. Sragen 

Dari tabel 4.4 dapat diketahui bahwa buah yang berpotensi untuk 

dikembangkan di daerah Kecamatan Kalijambe yaitu buah mangga, dan 

pisang. Selama ini buah yang dihasilkan sebagian dijual dan ada juga yang 

hanya dikonsumsi sendiri. Belum ada pengolahan makanan dari bahan 

dasar buah tersebut. Untuk itu kedepannya perlua adanya pelatiahan dan 

pendampingan masyarakat untuk dapat mengolah potensi lokal menjadi 

produk yang bernilai sehingga dapat meningkatkan keterampilan serta 

perekonomian masyarakat. Sedangkan untuk tanaman sayuran yang cocok 

untuk dikembangkan yaitu cabe besar. Dengan pengolahan yang tepat 

maka hasil dari cabe dapat meningkatkan pendapatan dari petani. 

3. Peternakan 

PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Kalijambe juga 

memberikan bantuan sosial kepada masyarakat miskin dalam bentuk 

perguliran kambing. Jadi masyarakat yang tergolong miskn mendapat 

bantuan kambing untuk dipelihara, dan setelah kambing itu beranak maka 

induk diberikan kepada masyarakat miskin lainnya.  

Terdapat beberapa jenis ternak yang dikembangkan di Kecamatan 

Kalijambe, antara lain yaitu sebagai berikut: 

 

Tabel 4.5. Peternakan di Kecamatan Kalijambe 
Jenis Ternak Jumlah (ekor) 
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Sapi 4.124 
Kambing 3.363 
Domba 3.955 
Ayam Kampung 45.420 
Ayam Ras 31.500 
Itik 1.784 
Itik Manita (Entok) 812 
Angsa 126 

Sumber : Kecamatan Kalijambe dalam Angka tahun 2007 

Dari tabel 4.7 dapat diketahui bahwa jernis ternak yang paling 

banyak di Kecamatan Kalijambe yaitu ayam kampung sebanyak 45.420 

ekor, dan pada urutan kedua yaitu ayam ras sebanyak 31.500 ekor. Selain 

itu jenis ternak yang lain yaitu sapi, domba, kambing, itik, itik manila 

(entok), dan angsa. Ternak yang ada di Kecamatan Kalijambe tersebut 

termasuk ternak yang dikembangkan untuk dijual tetapi ada sebagian yang 

dipelihara sebagai tabungan maupun untuk dikonsumsi sendiri.  

D. Sarana Prasarana 

Sarana prasarana di Kecamatan Kalijambe terdiri dari sarana 

perekonomian, sarana pendidikan, dan sarana kesehatan.  

1. Sarana Perekonomian 

Sarana perekonomian merupakan tempat dimana terjadi kegiatan jual 

beli atau pemindahan barang dan jasa dari produsen ke konsumen, yang 

merupakan kegiatan yang saling menguntungkan diantara kedua belah 

pihak. Keberadaan sarana perekonomian di suatu wilayah merupakan 

suatu hal yang sangat dibutuhkan untuk mendukung laju kegiatan 

perekonomian penduduk di wilayah tersebut. Semakin banyak terjadi 

kegiatan jual beli maka akan semakin tinggi pula laju kegiatan 

perekonomian penduduk, dan akan semakin besar pula tingkat pendapatan 

daerah. Dengan adanya sarana perekonomian maka dapat mempermudah 

masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dan juga dapat menambah 

lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Adapun sarana perekonomian di 

Kecamatan Kalijambe yaitu sebagai berikut: 
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  Gambar 4.3 Diagram Sarana Perekonomian di Kecamatan Kalijambe    

      (tahun 2007) 

Berdasarkan gambar 4.3 yang berasal dari data Kecamatan 

Kalijambe dalam Angka tahun 2007 dapat diketahui bahwa sarana 

perekonomian yang terbanyak yaitu berupa toko sebanyak 317 unit. Toko 

yang ada di Kecamatan Kalijambe meliputi toko kelontong, alat tulis, 

listrik, bangunan, dan lain-lain yang berfungsi untuk menyediakan 

kebutuhan dari masyarakat. Toko yang ada tersebar disetiap desa di 

Kecamatan Kalijambe. Pada urutan kedua yaitu terdapat kios sebanyak 

214, dan pada ururan ketiga yaitu warung sebanyak 160. Warung yang ada 

biasanya berupa warung makanan. Dengan adanya berbagai sarana 

perekonomian di Kecamatan Kalijambe diharapkan dapat meningkatkan 

laju perekonomian masyarakat.  

Kecamatan Kalijambe juga memiliki lumbung desa sebanyak 14 

unit. Dan itu juga terdapat pasar umum sebanyak enam. Pasar merupakan 

salah satu sarana perekonomian yang berfungsi untuk memenuhi 

kebutuhan penduduk sehari-hari yang meliputi bahan makanan pokok 

ataupun kebutuhan yang lainnya. Selain itu juga terdapat tiga badan 

pengkreditan, satu KUD, dan satu koperasi simpan pinjam (kosipa). 

Dengan adanya sarana perekonomian di Kecamatan Kalijambe diharapkan 

dapat menunjang laju pertumbuhan perekonomian untuk peningkatan 

pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. 
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2. Sarana Pendidikan 

Sarana pendidikan merupakan tempat terjadinya proses belajar 

mengajar untuk mendapatkan ilmu. Sarana pendidikan sangat penting 

dalam suatu wilayah agar tingkat pengetahuan masyarakat lebih tinggi. 

Sehingga dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka masyarakat dapat 

lebih maju dan berkembang. Adapun lembaga pendidikan di Kecamatan 

Kalijambe yaitu sebagai berikut: 

 
Gambar 4.4. Diagram Sarana Pendidikan di Kecamatan Kalijambe 

   (tahun 2007)  
Dari gambar 4.4 dapat diketahui bahwa sarana pendidikan paling 

banyak di wilayah Kecamatan Kalijambe yaitu Sekolah Dasar atau MI 

sebanyak 37 unit yang tersebar di desa-desa. Dengan banyaknya SD/MI ini 

dikarenakan tingkat sekolah dasar ini penting sebagai modal awal untuk 

melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.  

Selain sarana pendidikan tingkat sekolah dasar, di Kecamatan 

Kalijambe juga terdapat sarana pendidikan SMTP/M.Ts sebanyak delapan 

sekolah, dan lima SMTA/Aliyah. Dengan adanya sarana pendidikan di 

Kecamatan Kalijambe maka diharapkan pennduduk usia sekolah dapat 

memperoleh pendidikan yang layak. Sehingga kualitas sumber daya 

manusia yang ada juga semakin baik. Tetapi jika melihat banyaknya 

jumlah penduduk usia sekolah di Kecamatan Kalijambe, maka sebenarnya 

masih perlu adanya penambahan jumlah sarana sekolah terutama pada 

tingkatan SMTP/M.Ts dan juga tingkat SMTA/Aliyah. Karena penduduk 

pada tingkatan tersebut sebagian lebih memilih bersekoah di luar wilayah 

Kecamatan Kalijambe. Hal ini disebabkan karena jarak yang lebih dekat 

SD/M.I  
37 (74%)

SMTP/M.Ts.
(8 (16%) 
SMTA/Aliyah 
5 (10%) 
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untuk bersekolah di wilayah lain ataupun karena ingin memperoleh ilmu 

serta pengalaman yang lebih baik. 

3. Sarana Kesehatan 

Sarana kesehatan merupakan tempat layanan kesehatan umum bagi 

masyarakat. Sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengakses 

kesehatan untuk keperluan kesehatan maupun penangulangan penyakit. Di 

Kecamatan Kalijambe terdapat beberapa sarana kesehatan yang meliputi: 

Tabel 4.6 Sarana Kesehatan di Kecamatan Kalijambe             
No. Sarana Kesehatan Jumlah (unit) 

1. Rumah Bersalin 1 

2. Puskesmas 1 

3. Puskesmas Pembantu 4 

4. Toko Obat 1 

5. Jamban 8.845 

Sumber : Kecamatan Kalijambe dalam Angka tahun 2007         
Berdasarkan tabel 4.6 dapat diketahui bahwa di Kecamatan 

Kalijambe sudah terdapat 8.845 jamban, sehingga kesehatan penduduk 

dapat lebih baik. Selain itu juga terdapat empat pukesmas posyandu di 

beberapa desa, dan satu puskesmas yang terdapat di pusat kecamatan 

sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat. Terdapat satu rumah bersalin 

dan satu toko obat. Dengan adanya sarana kesehatan maka diharapkan 

kesehatan masyarakat selalu terjaga. Dan dengan kondisi masyarakat yang 

sehat maka kegiatan belajar ataupun bekerja dapat berjalan lancar untuk 

peningkatan pendapatan dan kesejahteraan.  

Apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk di Kecamatan 

Kalijambe yang mencapai 46.157 orang, maka jumlah sarana kesehatan 

yang ada masing kurang memadai untuk sebagian penduduk di Kecamatan 

Kalijambe. Dengan adanya PNPM Mandiri Perdesaan maka diharapkan 

dapat  merencanakan program yang berkaitan dengan kesehatan 

masyarakat, misalnya saja penambahan sarana dan prasaana kesehatan. 

Sehingga masyarakat di seluruh wilayah Kecamatan Kalijambe dapat 
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dengan mudah untuk menjangkau sarana kesehatan yang dekat dengan 

tempat tinggalnya. Dan dengan adaya penambahan sarana kesehatan maka 

diharapkan dapat lebih mempermudah masyarakat untuk mengakses 

sarana kesehatan.                                                                                                                                                            

E. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri 
Perdesaan 

1. Pengertian, Tujuan, Visi dan Misi PNPM Mandiri Perdesaan 

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri 

Perdesaan merupakan program lanjutan yang berasal dari pemerintah pusat 

yang dulunya bernama Program Pengembangan Kecamatan (PPK). 

Adapun tujuannya yaitu untuk memberdayakan masyarakat perdesaan 

terkait denga penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan 

berkelanjutan. Untuk Kabupaten Sragen sudah memasuki tahun ke 7 

(tujuh) yang dari tahun ke tahun selalu bertambah baik danaya maupun 

pemerataan dari pemanfaat PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan 

Kalijambe. Prinsip yang digunakan yaitu berpihak pada orang miskin, 

transparansi, partisipasi, kompetisi sehat, desentralisasi, akuntabilitas, dan 

keberlanjutan. 

Visi PNPM Mandiri Perdesaan adalah tercapainya kesejahteraan 

dan kemandirian masyarakat miskin perdesaan. Kesejahteraan berarti 

terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Kemandirian berarti mampu 

mengorganisir diri untuk memobilisasi sumber daya yang ada di 

lingkungannya, mampu mengakses sumber daya di luar lingkungannya, 

serta mengelola sumber daya tersebut untuk mengatasi masalah 

kemiskinan. Misi PNPM Mandiri Perdesaan adalah Peningkatan kapasitas 

asyarakat dan kelembagaannya, pelembagaan system pembangunan 

partisipatif, pengefektifan fungsi dan peran pemerintah lokal, peningkatan 

kualitas dan kuantitas prasarana sarana sosial dasar dan ekonomi 

masyarakat, dan pengembangan jaringan kemitraan dalam pembangunan. 

Dalam rangka mencapai visi dan misi PNPM Mandiri Perdesaan, strategi 

yang dikembangkan PNPM Mandiri Perdesaan yaitu menjadikan 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 

15

15 

masyarakat miskin sebagai kelompok sasaran, menguatkan sistem 

pembangunan partisipatif, serta mengembangkan kelembagaan kerja sama 

antar desa. Berdasarkan visi, misi, dan strategi yang dikembangkan, maka 

PNPM Mandiri Perdesaan lebih menekankan pada pentingnya 

pemberdayaan sebagai pendekatan yang dipilih. Melalui PNPM Mandiri 

Perdesaan diharapkan masyarakat dapat menuntaskan tahapan 

pemberdayaan yaitu tercapinya kemandirian dan keberlanjutan  

(Tim Koordinasi PNPM Mandiri Perdesaan, 2008). 

2. Alur Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan  

Alur kegiatan PNPM Mandiri perdesaan meliputi tahap 

perencanaan, pelaksanaan, dan pemanfaatan hasil kegiatan. Sebelum 

memulai tahap perencanaan, hal penting yang harus dilakukan adalah 

melakukan orientasi atau pengenalan kondisi yang ada di desa dan 

kecamatan. Kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengenalan desa 

diantaranya adalah: 

a. Mengidentifikasi potensi dan sumber daya yang dapat mendukung 

pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di tingkat desa, termasuk 

pelaku-pelaku PNPM Mandiri Perdesaan, 

b. Kondisi kegiatan atau bangunan yang telah dibiayai melalui PNPM 

Mandiri Perdesaan tahap sebelumnya, 

c. Inventarisasi dokomen rencana pembangunan desa (tahunan atau 

jangka menengah), 

d. Inventarisasi data kependudukan, program selain PNPM Mandiri 

Perdesaan yang akan masuk ke desa. 

Dalam masa pengenalan kondisi desa sekaligus dilakukan sosialisasi 

PNPM Mandiri Perdesaan kepada masyarakat. Pada tahap ini harus dapat 

dimanfaatkan oleh seluruh pelaku PNPM Mandiri Perdesaan di semua 

tingkatan sebagai upaya untuk mendorong patisipasi dan pengawasan dari 

semua pihak, sehinggga semua pelaku PNPM Mandiri Perdesaan memiliki 

pemahaman yang sama terhadap program. 
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Penyebarluasan informasi terkait dengan PNPM Mandiri Perdesaan 

dapat dilakukan melalui pertemuan dalam kelembagaan lokal masyarakat, 

media cetak seperti koran maupun tabloid. Selain itu juga dapat melalui 

media elektronik, seperti radio dan televisi. Dengan adanya 

penyeberluasan informasi diharapkan masyarakat dapat mengetahui 

informasi baru maupun perkembangan dari PNPM Mandiri Perdesaan. 

Adapun tahapan alur kegiatan meliputi perencanaan kegiatan, 

pelaksanaan, dan pemanfaatan hasil kegiatan: 

1) Perencanaan Kegiatan 

Perencanaan kegiatan meliputi tahap persiapan dan sosialisasi 

awal, serta perencanaan di desa, di kecamatan,dan di kabupaten. Tahap 

persiapan dan sosialisasi awal dimulai dari MAD sosialisasi sampai 

dengan pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan 

(KPMD/K). Perencanaan kegiatan di desa dimulai dengan tahap 

penggalian gagasan sampai dengan musdes perencanaan disebut 

dengan istilah Menggagas Masa Depan Desa (MMDD). Perencanaan 

kegiatan di Kecamatan di mulai dengan MAD prioritas usulan sampai 

dengan MAD penetapan usulan. Perencanaan kegiatan di kabupaten 

adalah peencanaan koordinatif, dimulai dari keterlibatan delegasi 

kecamatan dalam Satuan Kerja Perangkat Desa (SKPD) sampai 

dengan musrenbang kabupaten. 

2) Pelaksanaan Kegiatan 

Pelaksanaan kegiatan adalah tahap pelaksanaan seluruh rencana 

yang telah disepakati dalam pertemuan MAD penetapan usulan dan 

musdes informasi hasil MAD serta rapat-rapat persiapan pelaksanaan. 

Untuk menjamin kualitas pelaksanaan kegiatan maka perlu adanya 

persiapan pelaksanaan yang matang dan terencana. Persiapan 

pelaksanaan ini lebih ditujukan kepada penyiapan aspek sumber daya 

manusianya. Sehingga sebelum pelaksanaan kegiatan terlebih dahulu 

dilakukan pelatihan. 
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Adapun kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan yang telah 

dilaksanakan antara lain sebagai berikut : 

4.7 Jenis Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan   
Kalijambe Tahun 2008 

No. Jenis Kegiatan Jumlah 
1. Sarana Prasarana  
 a. Jalan rabat beton 2 unit 
 b. Talud jalan  8 unit 
 c. Jalan makadam 3 unit 
 d. Gorong-gorong 1 unit 
 e. Jembatan 1 unit 
 f. Rehab jalan aspal  4 unit 
 g. Pembangunan gedung TK 1 unit 
 h. Jalan aspal 1 unit 

2. Ekonomi 
Simpan Pinjam Perempuan  

 
25 kelompok  

3. Kesehatan  
Alat Permainan Edukatif (APE) 
Perlengkapan Posyandu  

 
5 desa 

14 desa 
Sumber : Data Bantuan PNPM Mandiri Perdesaan tahun 2008 

Rincian kegiatan per desa beserta dana yang diperlukan tiap unit 

dari sarana prasarana yang dibangun dapat dilihat pada lampiran 

ketiga. Kegiatan non ekonomi meliputi pembuatan prasarana fisik 

untuk umum seperti pembuatan jalan makadam, rabat beton, jembatan, 

talut jalan, gorong-gorong, jembatan, rehap jalan aspal, dan pembuatan 

gedung TK. Sedangkan untuk peningkatan kesehatan masyarakat yaitu 

dengan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) pada balita di posyandu 

dan pemberian Alat Permainan Edukatif (APE) untuk meningkatkan 

keterampilan anak. Dari kegiatan non ekonomi ini mampu 

menghimpun swadaya masyarakat baik berupa material, uang maupun 

tenaga yang dinilai uang. Selain itu juga terdapat kegiatan ekonomi 

yang berupa pemberian pinjaman modal kepada anggota kelompok 

dengan sistem secara berkelompok dan tanggung renteng. Tujuan 

simpan pinjam ini yaitu agar bisa menumbuhkan usaha mikro pada 

masyarakat  

(Badan KBPMD Kabupaten Sragen, 2009). 
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3) Pemanfaatan Hasil Kegiatan 

Pengelolaan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan harus dijamin 

dapat memberi manfaat kepada masyarakat secara berkelanjutan. 

Disamping manfaat dan hasil kegiatan, aspek pemberdayaan 

masyarakat, sistem dan proses perencanaan, aspek good governance, 

serta prinsip-prinsip PNPM Mandiri Perdesaan harus memberi dampak 

perubahan positif secara berkelanjutan bagi masyarakat. Untuk dapat 

mencapai hal itu maka semua pelaku PNPM Mandiri Perdesaan harus 

mengetahui dan mampu memahami setiap tahapan PNPM Mandiri 

Perdesaan. 

Hasil-hasil PNPM Mandiri Perdesaan yang berupa sarana 

prasarana, simpan pinjam, dan kegiatan dibidang pendidikan dan 

kesehatan merupakan aset bagi masyarakat. Sehingga aset tersebut 

harus tetap di pelihara, dikembangkan, dan dilestarikan. Terdapat 

sanksi yang ditentukan dari pemerintah, bahwa jika hasil dari PNPM 

Mandiri Perdesaan tidak dikelola dengan baik, seperti tidak dipelihara 

bahkan tidak bermanfaat atau pengembalian dana simpan pinjam 

macet, maka desa atau kecamatan yang bersangkutan tidak akan 

mendapat dana PNPM Mandiri Perdesaan pada tahap berikutnya. 

Sehingga seluruh pelaku harus secara bersama-sama untuk merawat 

hasil dari kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan dan dapat merasakan 

manfaatnya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V.  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
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A. Identitas Responden 

Identitas responden yang diteliti dalam penelitian ini meliputi umur, 

jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan pekerjaan utama responden. Adapun 

identitas responden dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 5.1 Identitas responden penelitian 
No. Karakteristik Responden Jumlah Prosentase (%) 
1. Umur Responden 

a. Umur Produktif  

 

 

b. Umur Non Produktif 

 

23-35 th 

36-48 th 

49-61 th 

(≥65  th) 

 

12 

19 

17 

 2 

 

24 

38 

34 

  4 
2. Jenis Kelamin Laki-laki 

Perempuan  
24 

26 

48  

52 
3. Tingkat Pendidikan 

 

SD/SR 

SMP 

SMA/STM 

Diploma 

S1 

 7 

 5 

23 

 9 

 6 

14 

10 

46  

18  

12 
4. Pekerjaan Utama Petani 

PNS 

Wiraswasta 

Swasta 

Guru 

Lainnya 

 6 

12 

 4 

 8 

 9 

11 

12  

24  

  8  

16  

18  

22 
 Jumlah  50 100  

Sumber : Analisis Data Primer 

Berdasarkan tabel 5.1 diketahui bahwa umur responden terdiri dari umur 

produktif dan umur non produktif. Dimana umur produktif terbagi menjadi 

tiga, yaitu umur antara 23-35 tahun yang terdiri dari 12 responden (24%) 

dengan umur termuda yaitu 23 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa remaja juga 
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dilibatkan dalam kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan. Sedangkan umur yang 

paling banyak yaitu antara 36-48 tahun sebanyak 19 responden (38%). Dan 

umur antara 49-61 sebanyak 17 responden (34%). Sedangkan umur non 

produktif yaitu responden yang berumur 65 tahun keatas. Terdapat dua 

responden (4%) tergolong umur non produktif lebih dari 65 tahun, dimana 

usia responden yang paling tua adalah 82 tahun.  

Berdasarkan identitas responden dapat diketahui bahwa sebagian besar 

responden tergolong umur produktif. Dari penggolongan umur produktif, 

jumlah tiap golongan umur hampir merata dengan selisih yang tidak terlalu 

banyak. Hal ini menunjukkan bahwa semua masyarakat mendapatkan 

kesempatan yang sama untuk mengikuti kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan 

tanpa melihat umurnya. Umur yang tergolong produktif biasanya mempunyai 

semangat yang lebih besar dibanding umur non produktif. Selain itu pada 

umur produktif cenderung lebih mudah untuk menerima inovasi baru, 

sehingga umur produktif sangat potensial untuk meningkatkan peran sertanya 

dalam setiap tahapan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan 

Kalijambe. 

Jenis kelamin responden terdiri dari laki-laki dan perempuan. Dimana 

jenis kelamin perempuan lebih banyak dibanding dari laki-laki. Sebanyak 26 

responden (52%) responden berjenis kelamin perempuan, dan sebanyak 24 

responden (48%) berjenis kelamin laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa 

antara laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan dan peran yang sama 

dalam kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan. Hanya saja prosentasenya lebih 

besar perempuan karena salah satu program PNPM yaitu Simpan Pinjam 

Perempuan hanya dapat dimanfaatkan oleh kelompok perempuan.  

Tingkat pendidikan seseorang juga berpengaruh terhadap tahapan 

kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan. Pendidikan responden dalam penelitian 

ini beragam mulai dari SD/SR hingga strata satu. Sebagian besar responden 

(46%) menempuh pendidikan hingga SMA. Tingkat pendidikan responden 

tergolong cukup tinggi kerena menurut responden pendidikan merupakan hal 

penting sebagai modal dasar dalam bekerja dan bermasyarakat. Selain itu, 
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tingkat pendidikan juga dapat mempengaruhi kualitas sumber daya manusia, 

dan pada umumnya bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan maka pola 

berfikirnya pun juga semakin lebih maju dan berkembang. 

Pekerjaan utama responden sangatlah beragam. Sebagian besar 

responden (24%) sebagai Pegawai Negri Sipil (PNS). Sebagian besar 

responden berpekerjaan sebagai PNS, hal ini karena responden yang memiliki 

tingkat pengalaman yang tinggi akan lebih mudah untuk mengikuti tahapan 

dari kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan.  

B. Tingkat Kemauan, Kemampuan, dan Kesempatan dalam PNPM Mandiri 
Perdesaan di Kecamatan Kalijambe 

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan aktualisasi dari 

ketersediaan dan kemauan anggota masyarakat untuk berkorban dan 

berkontribusi dalam pelaksanaan program yang dilaksanakan. Sehingga tujuan 

dari PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Kalijambe dapat tercapai bila 

disertai dengan partisipasi masyarakat.  

Untuk mengukur tingkat kemaunan, kemampuan, dan kesempatan 

masyarakat dalam kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan. digunakan rumus yaitu:  

Kelas kategori :     
kelasjumlah

terendahnilaitertingginilai   

Tingkat kemauan, kemampuan, dan kesempatan dalam kegiatan PNPM 

Mandiri Perdesaan di Kecamatan Kalijambe adalah sebagai berikut: 

Tabel 5.2 Tingkat Kemauan, Kemampuan, dan Kesempatan dalam PNPM 
Mandiri Perdesaan di  Kecamatan Kalijambe 

No Tingkat Kategori Skor Jumlah Prosentase 
(%) 

1 Kemauan Rendah  
Sedang 
Tinggi 

3-6 
7-10 

11-15 

0 
5  

45 

- 
10  
90  

2 Kemampuan Rendah  
Sedang 
Tinggi 

3-8 
9-14 

15-21 

7 
24 
19 

14 
48  
38  

3 Kesempatan Rendah 
Sedang 
Tinggi  

9-14 
15-20 
21-27 

19 
23 
8 

38  
46 
16  

Sumber : Analisis Data Primer Tahun 2009 

1. Kemauan 
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Kemauan berpartisipasi berupa kesediaan masyarakat dalam kegiatan 

PNPM Mandiri Perdesaan. Kemauan berpartisipasi meliputi motivasi atau 

hal yang mendorong masyarakat untuk mengikuti kegiatan dari PNPM, 

sikap masyarakat yang berupa tanggapan dan penilaian masyarakat 

terhadap PNPM, serta kesanggupan atau kesadaran untuk mengikuti 

kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan. 

Berdasarkan tabel 5.2 dapat diketahui bahwa kemauan masyarakat 

terhadap PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Kalijambe tergolong 

tinggi yaitu sebanyak 45 responden (90%). Dengan demikian responden 

mengetahui berbagai kegiatan dari PNPM Mandiri Perdesaan yang berupa: 

a. Pembangunan sarana prasarana yang berupa pembangunan jalan rabat 

beton, jalam makadam, talud jalan, gorong-gorong, jembatan, dan 

rehap jalan aspal. 

b. Kegiatan untuk kesehatan yang berupa Pemberian Makanan Tambahan 

(PMT) bagi balita di posyandu dan juga ada Alat Permaianan Edukatif 

(APE). 

c. Simpan Pinjam untuk Kelompok Perempuan 

d. Rehap Gedung Sekolahan (TK), dan penambahan prasarana sekolah 

(meja, kursi, dll) 

Motivasi yang mendorong masyarakat untuk mengikuti kegiatan 

PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Kalijambe yaitu dengan adanya 

kesadaran sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Walaupun 

awalnya karena ajakan dari petugas ataupun fasilitator, tetangga, tokoh 

masyarakat, ataupun dari aparat desa. Tetapi selanjutnya masyarakat mau 

untuk mengikuti kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan karena adanya 

kesadaran untuk memajukan daerahnya. Penilaian ataupun sikap 

masyarakat terhadap PNPM Mandiri Perdesaan tergolong baik, dan dapat 

diterima oleh sebagian besar masyarakat. Selain itu masyarakat juga 

memiliki kesanggupan untuk mengikuti kegiatan PNPM Mandiri 

Perdesaan dengan kesadaran sendiri demi kemajuan daerahnya. 

2. Kemampuan 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 

23

23 

Kemampuan berpartisipasi adalah kekuatan yang dimiliki 

masyarakat yang digunakan untuk ikut serta dalam pelaksanaan kegiatan  

PNPM Mandiri Perdesaan. Kemampuan berpartisipasi meliputi intensitas 

masyarakat dalam memanfaatkan kesempatan berupa sering tidaknya 

masyarakat dalam memanfaatkan kesempatan, kemampuan melaksanakan 

kegiatan berupa keahlian masyarakat, kemampuan untuk mengidentifikasi 

masalah yang dihadapi, serta kemampuan untuk memahami kesempatan-

kesempatan yang dapat dilaksanakan untuk memecahkan masalah yang 

dihadapi dengan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia. 

Berdasarkan tabel 5.2 maka dapat diketahui bahwa kemampuan 

masyarakat dalam melaksanakan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan di 

Kecamatan Kalijambe tergolong sedang (48%). Sedangkan 38% tergolong 

tinggi, dan 14% tergolong rendah. Hal ini menunjukkan bahwa intensitas 

responden dalam mengikuti pelatihan cukup tinggi, walaupun ada sebgaian 

responden yang tidak pernah mengikuti pelatihan. Hal ini di karenakan 

tidak semua pemanfaat PNPM mendapatkan kesempatan untuk mengikuti 

pelatihan. Biasanya pelatihan diselenggarakan UPK Kecamatan Kalijmabe 

kepada fasilitator desa atau KPMD/K,  Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), 

dan perwakilan dari masing-masimg desa. Kemudian seharusnya 

disalurkan kepada masyarakat pemanfaatan PNPM di desa. Bentuk 

pelatihan sangat beragam seperti seminar, training, maupun diskusi 

tergantung dari pelatihan yang diadakan. Jenis pelatihan yang diadakan 

juga sudah banyak mulai dari teknik Parisipatory Rural Apraisal (PRA) 

untuk menggali potensi dan masalah di daerah, konsep pemberdayaan, 

konsepsi PNPM, bina swadaya, teknik fasilitasi, timework, penyelesaian 

masalah, dan juga terkait dengan pembuatan administrasi. 

Hal yang didapat dari pelatihan antara lain pengalaman 

berkomunikasi, mampu mengemukakan pendapat, mampu menggali 

potensi atau kebutuhan daerah, mampu mengidentifikasi dan mencari 

solusi pemecahan masalah, mampu membuat administrasi yang sesuai, dan 

juga keterampilan di bidang seni budaya daerah. Dengan adanya PRA 
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maka dapat diketahui adanya potensi lokal serta masalah yang dihadapi 

oleh masyarakat, sehingga dapat direncanakan suatu kegiatan yang sesuai 

dengan kebutuhan masyarakat. Dengan banyaknya kebutuhan yang ada, 

maka dilakukan pembahasan untuk menetukan prioritas program yang 

harus terlebih dahulu diajukan. Keahlian dan kemampuan masyarakat 

dalam melaksanakan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan, sebagian besar 

responden menjawab mampu melaksanakan kegiatan PNPM Mandiri 

sesuai dengan pengetahuan dan keterampialan serta sumberdaya lain yang 

dimiliki. Masyarakat pun mampu mengidentifikasi masalah yang dihadari 

dan menyelesaikannya bersama agar kegiatan tetap berjalan lancar demi 

kemajuan daerah. Terkait dengan teknologi yang digunakan, masyarakat 

belum merasakan adanya teknologi baru yang diterapkan dalam kegiatan 

PNPM Mandiri Perdesaan. 

3. Kesempatan 
Kesempatan berpartisipasi adalah peluang yang dimiliki masyarakat 

untuk ikut serta dalam pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan. 

Kesempatan berpartisipasi meliputi sarana pasarana yang diberikan yang 

berupa segala kebutuhan yang diperluakan dan telah dimanfaatkan dalam 

kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan, informasi yang diperoleh masyarakat 

mengenai PNPM Mandiri Perdesaan, kesempatan masyarakat untuk 

berorganisasi, dan teknologi yang diperoleh masyarakat dari kegiatan 

PNPM Mandiri Perdesaan. 

Berdasarkan tebel 5.2 dapat diketahui bahwa kesempatan masyarakat 

dalam memanfaatkan PNPM Mandiri Perdesaan tergolong sedang (46%). 

Hal ini menunjukkkan bahwa masyarakat belum sepenuhnya memiliki 

kesempatan dalam memanfaatkan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan, 

walaupun dari sisi program bahwa kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan di 

tujukan kepada masyarakat. Hal ini dikarenakan masih kurangnya 

informasi yang didapatkan masyarakat terkait dengan PNPM Mandiri 

Perdesaan di Kecamatan Kalijambe. Sebagian besar dari responden 

menyebutkan dalam satu minggu sampai satu bulan biasanya memperoleh 
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informasi yang didapat dari fasilitator atau petugas PNPM. Sumber 

informasi yang lain seperti dari media massa, tokoh masyarakat, dan juga 

aparat desa masih kurang. Informasi yang didapat kemudian biasanya 

disebarluskan kepada keluarga atau tetangga. 

Masyarakat juga memiliki kesempatan untuk mengikuti organisasi 

yang ada dimasyarakat, baik organisasi di tingkat RT muapun desa. 

Sehingga dengan adanya organisasi ini akan mempermudah dalam 

penyaluran informasi baru, penggalian potensi atau kebutuhan daerah, 

pemecahan masalah yang dihadapi, dan pembahasan lain untuk 

memperlancar kegiatan PNPM Mandiri Perdeasan. 

Teknologi baru yang digunakan dalam kegiatan PNPM Mandiri 

Perdesaan masih sangat minim, bahkan sebagian dari responden 

menyebutkan bahwa belum ada teknologi canggih yang diterapkan dalam 

kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan. Sehingga kedepannya perlu adanya 

teknologi-teknologi baru untuk mengembangkan potensi daerah agar lebih 

maju lagi. 

C. Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Tahap Perencanaan, Pelaksanaan, 
dan Pemanfaatan Hasil dalam Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan di 
Kecamatan Kalijambe 

Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan masyarakat dalam 

keseluruhan proses mulai dari pengambilan keputusan identifikasi masalah 

dan kebutuhan, perencanaan, pelaksanaan program, serta evaluasi dan 

menikmati hasil yang dilandasi oleh kesadaran dan determinasi (Soetomo, 

2006). Partisipasi masyarakat dapat juga diartikan keikutsertaan masyarakat 

secara langsung dalam kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan pada tahap 

perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap pemanfaatan hasil. Rumus yang 

digunakan untuk mengukur tingkat partisipasi masyarakat adalah: 

Kelas kategori :     
kelasjumlah

terendahnilaitertingginilai   
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Partisipasi masyarakat tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pemanfaatan 

hasil dalam kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Kalijambe 

berdasarkan analisis adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

Tabel 5.3 Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam PNPM Mandiri Perdesaan di 
Kecamatan Kalijambe 

No Tingkat Partisipasi 
Masyarakat 

Kategori Skor Jumlah Prosentase  

1 Partisipasi Tahap 
Perencanaan  

Rendah 
Sedang 
Tinggi 

11-18 
19-26 
27-34 

  7 
27 
16 

14 
54 
32  

2 Partisipasi Tahap 
Pelaksanaan 

Rendah 
Sedang 
Tinggi 

9-14 
15-20 
21-27 

12 
20 
18 

24  
40  
36  

3 Partisipasi Tahap 
Pemanfaatan Hasil 

Rendah 
Sedang 
Tinggi 

7-11 
12-16 
17-21 

  2 
17 
31 

  4 
34 
62  

4. Tingkat Partisipasi 
Masyarakat 

Rendah 
Sedang 
Tinggi 

27-44 
45-62 
63-81 

  7 
24 
19 

14  
48  
38  

Sumber : Analisis Data Primer 

1. Partisipasi pada Tahap Perencanaan 

Partisipasi pada tahap perencanaan yaitu keikutsertaan masyarakat 

secara langsung dalam kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan kaitannya 

dengan pengambilan keputusan dan perencanaan kegiatan yang akan 

dilakukan. Partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan meliputi 

seberapa jauh masyarakat mengetahui tujuan dari PNPM Mandiri 

Perdesaan, intensitas menghadiri rapat pengambilan keputusan, dan juga 

intensitas masyarakat dalam mengajukan ide atu gagasan. 

Berdasarkan tabel 5.3 dapat diketahui bahwa partisipasi masyarakat 

dalam tahap perencanaan tergolong sedang yaitu sebanyak 24 responden 

atau sebesar 54%. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat belum 
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sepenuhnya mengetahui tujuan dari PNPM Mandiri Perdesaan. Hal ini 

disebabkan karena masyarakat cenderung hanya melaksanakan dan 

memanfaatkan kesempatan yang ada untuk perbaikan daerah maupun 

untuk tambahan modal, tanpa mengetahui tujuan dasar dari PNPM itu 

sendiri. Rapat yang diadakan tidak rutin setiap satu bulan sekali, tetapi 

tergantung dari kepentingan dan kegiatan yang akan dilakukan. Sebelum 

diadakan rapat perencanaan biasanya diawali dengan melakukan 

pengenalan kondisi yang ada di desa. Hal ini dapat diketahui dengan 

mengidentifikasi potensi dan sumber daya yang dapat menunjang 

pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan yang termasuk didalamnya pelaku 

pada tahap sebelumnya, meninjau kegiatan atau bangunan yang telah 

dibiayai melalui tahap sebelumnya, inventarisasi dokumen rencana 

pembangunan tiap-tiap desa, dan juga inventarisasi data kependudukan 

serta program lain yang akan dilakukan di desa.  

Perencanaan kegiatan meliputi tahap persiapan dan sosialisasi awal, 

serta perencanaan di desa, di kecamatan, maupun di tingkat kabupaten. 

Tahap persiapan dan sosialisasi awal dimulai dari Musyawarah Antar Desa 

(MAD) sosialisasi sampai dengan pelatihan Kader Pemberdayaan 

Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (KPMD/K). Perencanaan 

kegiatan di desa dimulai dengan tahap penggalian gagasan sampai dengan 

musdes perencanaan yang disebut dengan istilah Menggagas Masa Depan 

Desa (MMDD). Sedangkan perencanaan kegiatan di Kecamatan dimulai 

dengan MAD prioritas usulan sampai dengan MAD penetapan usulan. 

Sedangkan perencanaan kegiatan di kabupaten meliputi perencanaan 

koordinatif, dimulai dengan keterlibatan delegasi kecamatan dalam forum 

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sampai dengan musrenbang 

kabupaten. Rapat yang diadakan tidak terjadwal rutin setiap minggu atau 

setiap bulan sekali, tetapi sesuai dengan kebutuhan. Dan dari responden 

penelitian ada beberapa yang tidak pernah mengikuti rapat perencanaan. 

Pelaksanaan rapat biasanya dilakukan secara musyawarah untuk 

mufakat, dan juga diberikan kesempatan kepada peserta untuk 
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mengemukakan pendapat. Keterlibatan UPK PNPM Mandiri Perdesaan 

Kecamatan Kalijambe dalam tahap pengambilan keputusan yaitu hanya 

sebagai fasilitator untuk mendampingi bukan sebagai pengambil 

keputusan. Jadi keputusan yang diambil berdasarkan kesepakatan forum 

yang sesuai dengan kebutuhan yang dirasakan oleh masyarakat. Sehingga 

kegiatan dapat dilaksanakan secara gotong-royong oleh masyarakat dan 

hasilnya dapat dirasakan manfaatnya uantuk kepentingan masyarakat. 

Hubungan patisipasi pada tahap perencanaan (tabel 5.3) dengan 

kemauan, kemampuan, dan kesempatan (tabel 5.2). Kemauan masyarakat 

tergolong tinggi (90%) sedangkan partisipasi masyarakat dalam tahap 

perencanaan sedang (54%). Hal ini menunjukkan bahwa kemauan 

masyarakat tinggi untuk mengikuti kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan, 

tetapi dalam tahap perencanaan tidak semua masyarakat dapat terlibat 

sehingga partisipasi dalam tahap perencanaan hanya tergolong sedang. 

Sedangkan untuk kemampuan masyarakat yang tergolong sedang (48%), 

dengan partisipasi dalam perencanaan juga tergolong sedang (54%). Hal 

ini berarti masyarakat mampu untuk ikut terlibat dalam proses 

perencanaan dari kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan, walaupun tidak 

semua masyarakat ikut dilibatkan. Kesempatan masyarakat tergolong 

sedang (46%) dan partisipasi dalam tahap perencanaan juga sedang (54%), 

hal ini menunjukkan bahwa terdapat kesempatan yang diberikan kepada 

masyarakat untuk terlibat dalam tahap perencanaan, walaupun kesempatan 

yang ada hanya tergolong sedang. 

2. Partisipasi pada Tahap Pelaksanaan 

Partisipasi pada tahap pelaksanaan yaitu keikutsertaan masyarakat 

dalam pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan. Partisipasi 

masyarakat dalam tahap pelaksanaan meliputi keikutsertaan masyarakat 

dalam mengikuti pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan, dan 

juga seberapa jauh masyarakat mengikuti pelatihan atau pembinaan terkait 

dengan pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan. Untuk menjamin 

kualitas pelaksanaan kegiatan yang tetap mengacu pada prinsip dan 
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mekanisme PNPM Mandiri Perdesaan, maka perlu adanya persiapan 

pelaksanaan yang matang dan terencana. Persiapan pelaksanaan ini lebih 

ditujukan kepada penyiapan aspek sumber daya manusia, termasuk 

masyarakat, TPK, UPK, dan seluruh pelaku PNPM Mandiri Perdesaan. 

Sarena itu, sebelum melaksanakan kegiatan dilakukan pelatihan kepada 

UPK dan TPK. 

Pada tabel 5.3 menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat pada 

tahap pelaksanaan tergolong sedang yaitu sebanyak 20 responden atau 

40%. Sedangkan 36%  tergolong tinggi, dan 24% tergolong rendah. Hal ini 

menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan 

kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan yaitu sedang tinggi, dimana 

masyarakat ikut terlibat dalam kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan 

walaupun ada beberapa yang tidak mengikuti kegiatan. Hal ini disebabkan 

karena ada program PNPM Mandiri Perdesaan yang khusus hanya untuk 

perempuan. Adanya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan 

sangatlah penting karena tanpa dukungan dan partisipasi dari masyarakat 

maka kegiatan juga tidak dapat berjalan lancar. Motivasi masyarakat 

dalam melaksanakan kegiatan yaitu karena ingin memajukan daerahnya, 

dapat meningkatkan pendapatan, keterampilan, dan pengetahuan. Dari 

responden penelitian ada beberapa yang tidak pernah mengikuti pelatihan 

uantuk pelaksanaan kegiatan, hal ini dikarenakan tidak semua masyarakat 

dilibatkan untuk mengikuti pelatihan. Keterlibatan masyarakat dalam 

pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan yaitu dalam bentuk 

tenaga, materi, dan juga pemikiran. Dalam pelaksanaan kegiatan PNPM 

Mandiri Perdesaan juga membutuhkan adanya swadaya masyarakat 

sebagai bukti bahwa nasyarakat juga berperan dalam kegiatan yang 

dilaksanakan. Swadaya masyarakat dapat dihimpun dari iuran warga yang 

besarnya telah disepakati bersama, selain itu juga dari tenaga yang 

diuangkan. Semuaini dilakukan dengan adanya kesadaan dari masyarakat 

untuk keberhasilan kegiatan yang telah direncanakan. 
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Hubungan patisipasi pada tahap pelaksanaan (tabel 5.3) dengan 

tingkat kemauan, kemampuan, dan kesempatan (tabel 5.2). Kemauan 

masyarakat tergolong tinggi (90%) dan  partisipasi masyarakat dalam 

tahap pelaksanaan sedang (40%). Hal ini berarti bahwa masyarakat 

mempunyai kemauan yang besar untuk terlibat dalam pelaksanaan 

kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan. Demikian halnya dengan kemampuan 

masyarakat yang tergolong sedang (48%), sehingga masyarakat 

mempunyai kemampuan yang tinggi dalam pelaksanaan kegiatan PNPM 

Mandiri Perdesaan. Sedangkan kesempatan masyarakat tergolong sedang 

(48%) dengan partisipasi dalam tahap pelaksanaan sedang  (46%), hal ini 

menunjukkan bahwa dengan adanya kesempatan maka masyarakat 

mempunyai kemampuan dan kemampuan untuk melaksanakan kegiatan 

PNPM Mandiri Perdesaan. 

3. Partisipasi pada Tahap Pemanfaatan Hasil 

Partisipasi pada tahap pemanfaatan hasil yaitu sejauh mana 

masyarakat merasakan manfaat atau hasil dari kegiatan PNPM Mandiri 

Perdesaan. Adapun partisipasi masyarakat dalam tahap pemanfaatan hasil 

dapat dilihat dari aspek ekonomi yaitu apakah hasil dirasa dapat membantu 

meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, dan juga aspek 

sosial yaitu apakah kegiatan PNPM dirasa dapat membantu menyediakan 

lapangan kerja. 

Hasil-hasil kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan yang berupa 

prasarana, simpan pinjam, maupun kegiatan dibidang kesehatan dan 

pendidikan merupakan aset bagi masyarakat yang harus dipelihara, 

dikembangkan, dan dilestarikan bersama. Jika hasil kegiatan tidak dikelola 

dengan baik, tidak dipelihara, tidak bermanfaat atau pengembalian simpan 

pinjam macet maka sebagai sangksinya desa ataupun kecamatan yang 

bersangkutan tidak akan mendapat alokasi dana PNPM Mandiri Perdesaan 

pada tahap berikutnya. Berdasarkan tabel 5.3 dapat diketahui bahwa 

partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan hasil sebanyak 31 responden 

atau 62% responden tergolong tinggi. Hal ini menujukkan bahwa 
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masyarakat telah merasakan manfaat dari adanya PNPM Mandiri 

Perdesaan. Baik ditinjau dari aspek ekonomi maupun aspek sosial. Adapun 

hasil yang dirasakan oleh masyarakat (lihat lampiran 6) antara lain yaitu 

dengan adanya perbaikan jalan maka transportasi ataupun akses antar desa 

semakin lancar dan mendukung laju perekonomian. selain itu, dengan 

adanya simpan pinjam perempuan maka dapat memperlancar modal usaha 

yang dikembangkan oleh masyarakat. Dan dengan adanya Pemberian 

Makanan Tambahan (PMT) pada balita dapat meningkatkan kualitas gizi 

balita untuk menanggulangi Gizi buruk di Kecamatan Kalijambe. 

Hubungan patisipasi pada tahap pemaanfaatan hasil (tabel 5.3) 

dengan tingkat kemauan, kemampuan, dan kesempatan (tabel 5.2). 

Kemauan masyarakat yang tergolong tinggi (90%) dapat berpengaruh pada 

pertisipasi masyarakat dalam pemanfaatan hasil pun juga tergolong tinggi 

(62%). Demikian halnya dengan kemampuan masyarakat yang tergolong 

sedang (48%), juga berpengaruh terhadap partisipasi dalam tahap 

pemanfaatan hasil. Sedangkan kesempatan masyarakat tergolong sedang 

(46%). Dengan demikian bahwa dengan adanya kesempatan yang di 

berikan kepada masrakakat maka masyarakat mempunyai kemauan dan 

kemampuan untuk melaksanakan kegitan yang sesuai dengan kebutuhan 

yang dirasakan masyarakat. Sehingga hasil dari PNPM Mandiri Perdesan 

dapat dirasakan manfaatnya untuk kepentingan dan kemajuan masyarakat. 

4. Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam PNPM Mandiri Perdesaan 

Berdasarkan tabel 5.3 menunjukkan bahwa tingkat partisipasi 

masyarakat dalam PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Kalijambe 

tergolong sedang yaitu 24 responden atau  48%. Sedangkan 38% tergolong 

tinggi, dan hanya 14% tergolong rendah. Hal ini menunjukkan bahwa 

partisipasi masyarakat dalam kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan sudah 

cukup baik. Tetapi untuk kedepannya masih perlu ditingkatkan lagi terkait 

dengan partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan yang ada baik dalam 

perencanaan, pelaksanaan, maupun pemanfaatan hasilnya.  
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D. Hubungan antara Kemauan, Kemampuan, Kesempatan dengan Tingkat 
Partisipasi Masyarakat dalam PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan 
Kalijambe 

Hubungan antara kemauan, kemampuan, dan kesempatan dengan tingkat 

partisipasi adalah variabel yang dikaji dalam penelitian ini. Analisis hubungan 

dengan menggunakan program SPSS versi 12 for windows, dengan tingkat 

kepercayaan 95%. Berikut adalah hasil analisis hubungan antara faktor 

pembentuk partisipasi dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam PNPM 

Mandiri Perdesaan di Kecamatan Kalijambe: 

Tabel 5.4 Hubungan antara Faktor Pembentuk Partisipasi dengan Tingkat 
Partisipasi dalam PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Kalijambe 

Var Y1 Y2 Y3 Y total 
rs rs rs rs 

X1 0,660** 0,510** 0,498** 0,651** 

X2 0,773** 0,592** 0,575** 0,771** 

X3 0,740** 0,621** 0,477** 0,754** 

X tot 0,841** 0,669** 0,581** 0,841** 

Sumber : Analisis Data Primer 

Keterangan: 
X1      =  Kemauan Y1   =   Partisipasi Tahap Perencanaan 
X2      =  Kemampuan Y2   =   Partisipasi Tahap Pelaksanaan 
X3      =  Kesempatan Y3   =   Partisipasi Tahap Pemanfaatan  
Xtot    =  Faktor Penumbuh  Hasil 

Partisipasi  

rs        =  Korelasi rank Spearman  

S**     =   Signifikan pada  = 0,01 

S*       =  Signifikan pada  = 0,05 

Ytot =   Tingkat Partisipasi Masyarakat  

dalam tahap perencanaan, 

pelaksanaan, dan pemanfaatan hasil. 

  
1. Hubungan antara Kemauan dengan Tingkat Partisipasi Masyarakat  

Berdasarkan tabel 5.4 terdapat hubungan yang signifikan antara 

kemauan dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan, 

dengan nilai rs 0,660. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi 

kemauan dari masyarakat untuk merencanakan kegiatan maka tingkat 

partisipasi dalam tahap perencanaan juga akan semakin baik. Dengan 

demikian maka terdapat kemauan dari masyarakat untuk ikut terlibat 
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dalam perencanaan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan. Karena 

masyarakat juga berhak untuk menentukan kegiatan apa yang sesuai untuk 

dilaksanakan didaerahnya.  

Antara kemauan dengan partisipasi masyarakat pada tahap 

pelaksanaan terdapat hubungan yang signifikan dengan nilai rs 0,510. 

Masyarakat yang mempunyai kemauan untuk meningkatkan kemajuan 

daerahnya akan temotivasi untuk ikut melaksanakan kegiatan dari PNPM 

Mandiri Perdesaan. Hal ini dikarenakan tanpa adanya kemauan dan 

kemampuan dari masyarakat untuk bersama-sama melaksanakan kegiatan, 

maka apa yang telah direncanakan juga tidak akan optimal dalam 

pelaksanaanya. Sehingga kesadaran dari masyarakat untuk mau 

melaksanakan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan sangat di perlukan demi 

keberhasilan program dan untuk kemajuan daerah. 

Hubungan antara kemauan dengan tingkat partisipasi masyarakat 

pada tahap pemanfaatan hasil dengan nilai rs 0,498. Hal ini berarti terdapat 

hubungan yang signifikan antara kemauan dengan partisipasi masyarakat 

pada tahap pemanfaatan hasil. Dengan adanya kemauan dari masyarakat 

untuk terlibat dalam kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan, maka masyarakat 

akan dapat memanfaatkan hasil untuk kepentingan bersama. Karena tanpa 

kemauan dari masyarakat maka hasil yang diperoleh juga tidak optimal. 

Berdasarkan tabel 5.4 dapat diketahui bahwa terdapat hubungan 

yang signifikan antara kemauan dengan tingkat partisipasi masyarakat 

dalam PNPM Mandiri Perdesaan dengan nilai rs 0,651. Hal ini 

menunjukkan bahwa kemauan masyarakat berhubungan positif dengan 

tingkat partisipasi masyarakat. Semakin tinggi kemauan masyarakat maka 

akan semakin tinggi pula tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan 

PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Kalijambe. Kemauan masyarakat 

yang ditunjukkan dengan motivasi yang tinggi dan sikap yang dapat 

menerima program dengan kesadaran untuk memajukan daerahnya sangat 

menentukan tingkat partisipasi masyarakat. Karena tanpa adanya kemauan 

dari masyarakat untuk berpartisipasi merencanakan maupun melaksanakan 
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program secara bersama-sama maka hasil dari program tidak akan 

maksimal, dan masyarakatpun kurang puas terhadap hasil dari program. 

Sehingga perlu adanya kemauan dari masyarakat untuk berpartisipasi 

dalam setiap tahapan program. Dan dengan partisipasi yang baik maka 

program akan berjalan lancar untuk mencapai tujuan bersama.  

Adisasmita (2006) menyebutkan bahwa partisipasi atau peran serta 

masyarakat dalam pembangunan merupakan aktualisasi dari kesediaan dan 

kemauan masyarakat untuk berkorban dan berkontribusi terhadap 

implementasi program-program yang dilaksanakan di daerahnya. Karena 

tanpa ada kemauan dari masyarakat maka program tidak akan berjalan 

lancar. 

2. Hubungan antara Kemampuan dengan Tingkat Partisipasi 

Masyarakat 

Berdasarkan tabel 5.4 bahwa terdapat hubungan yang signifikan  

antara kemampuan dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam tahap 

perencanaan dengan nilai rs 0,773. Hal ini menunjukkan bahwa 

masyarakat mempunyai kemampuan untuk dapat ikut terlibat dalam 

perencanaan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan. Masyarakat yang 

mempunyai kemampuan dalam memanfaatkan setiap kesempatan untuk 

memecahkan masalah tentu akan lebih mengembangkan partisipasinya 

dalam tahap perencanaan. Dengan keaktifan masyarakat untuk 

menyumbangkan gagasan dan menggunakan kemampuannya untuk 

bersama-sama merencanakan kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan yang 

sedang dirasakan oleh masyarakat. Sehingga perencanaan dapat 

berlangsung baik dan kegiatan selanjutnya dapat terlaksana dengan 

perencanaan yang matang. 

Hubungan antara kemampuan dengan partisipasi masyarakat pada 

tahap pelaksanaan signifikan dengan nilai rs 0,592. Hal ini berarti dengan 

adanya kemampuan yang baik dari masyarakat maka pelaksanaan kegiatan 

PNPM Mandiri Perdesaan juga akan berjalan dengan baik sesuai dengan 

yang telah direncanakan. Karena kegiatan dilaksanakan secara gotong 
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royong oleh masyarakat dengan kemampuan yang dimiliki masyarakat. 

Kemampuan dari masyarakat sangat dibutuhkan untuk pelaksanaan 

kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan. Dengan adanya kemampuan yang 

dimiliki oleh masyarakat maka kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik. 

Sehingga masyarakat harus mempunyai keahlian untuk melaksanakan 

kegiatan, dan untuk meningkatkan kualitas masyarakat maka sebelum 

dilaksanakan suatu kegiatan akan diadakan pelatihan 

Terdapat hubungan yang signifikan antara kemampuan dengan 

tingkat partisipasi masyarakat pada tahap pemanfaatan hasil dengan nilai 

rs 0,575. Sehingga dengan adanya kemampuan dari masyarakat maka hasil 

yang diperoleh dapat dirasakan bersama-sama untuk kemajuan daerah. 

Dengan adanya kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat maka hasil 

yang diperoleh juga akan sesuai dengan keinginan masyarakat.  

Berdasarkan tabel 5.4 dapat diketahui bahwa terdapat hubungan 

yang signifikan antara kemampuan dengan tingkat partisipasi masyarakat 

dengan nilai rs adalah 0,771. Hal ini berarti kemampuan berpartisipasi 

masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan 

berhubungan positif dengan tingkat partisipasi masyarakat. Kemampuan 

masyarakat dalam memanfaatkan kesempatan untuk melaksanakan 

kegiatan akan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat. Selain itu 

kemampuan untuk mengidentifikasi masalah yang dihadapi juga dapat 

meningkatkan partisipasi dari masyarakat terhadap PNPM Mandiri 

Perdesaan. Semakin masyarakat mempunyai kemampuan dalam 

melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat maka 

tingkat partisipasi dalam tiap tahapannya juga akan semakin tinggi. 

Sehingga program akan dilaksanakan bersama-sama oleh masyarakat 

untuk kemajuan daerahnya. 

Kemampuan masyarakat mempunyai kaitan erat dengan 

tumbuhnya partisipasi masyarakat. Kesediaan masyarakat untuk 

berpartisipasi merupakan tanda adanya kemampuan awal dari masyarakat 

untuk berkembang secara mandiri. Partisipasi masyarakat dalam 
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pembangunan dapat menumbuhkan kemampuan dari masyarakat tersebut 

sehingga masyarakat mampu berkembang secara mandiri (Ndraha, 1990).  

3. Hubungan antara Kesempatan dengan tingkat partisipasi masyarakat 

Hubungan antara kesempatan dengan tingkat partisipasi 

masyarakat dalam tahap perencanaan, berdasarkan tabel 5.4 dapat 

diketahui nilai rs 0,740. Berarti terdapat hubungan yang signifikan antara 

kesempatan dengan tingkat partisipasi masyarakat pada tahap 

perencanaan. Masyarakat yang lebih memanfatkan kesempatan yang 

diberikan akan dapat mengembangkan peran sertanya dalam proses 

perencanaan. Semakin tinggi kesempatan yang diberikan kepada 

masyarakat maka tingkat partisipasi pada tahap perencanaan juga akan 

semakin baik. Pemanfaatan kesempatan dapat berupa mengikuti rapat 

perencanaan kegiatan, sehingga apa yang direncanakan dapat sesuai 

dengan kepentingan masyarakat. 

Terdapat hubungan yang signifikan antara kesempatan dengan 

partisipasi masyarakat pada tahap pelaksanaan dengan nilai rs 0,621. Hal 

ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kesempatan yang diberikan kepada 

masyarakat untuk terlibat maka semakin tinggi pula tingkat partisipasi 

masyarakat dalam pelaksanaan. Karena program ini bertujuan untuk 

kemajuan masyarakat, sehingga masyarakat akan memanfaatkan 

kesempatan yang ada untuk terlibat langsung dalam pelaksanaan program 

PNPM Mandiri Perdesaan.  

Hubungan antara kesempatan dengan tingkat partisipasi 

masyarakat pada tahap pemanfaatan hasil yaitu signifikan dengan nilai rs 

0,477. Hal ini berarti semakin banyak kesempatan yang diberikan kepada 

masyarakat maka semakin baik pula hasil yang dapat dimanfaatkan oleh 

masyarakat. Dengan adanya kesempatan maka masyarakat dapat 

memanfaatkan hasil dari PNPM Mandiri Perdesaan antara lain yaitu 

dengan kondisi jalan yang baik maka transportasi semakin lancar dan juga 

dengan adanya simpan pinjam perempuan maka dapat memperlancar 
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modal untuk uasaha yang dikembangkan sehingga perekonomian 

masyarakat dapat semakin bertambah baik. 

Berdasarkan tabel 5.4 dapat diketahui bahwa nilai rs sebesar 0,754. 

Sehingga menunjukkan hubungan yang signifikan antara kesempatan 

dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan PNPM Mandiri 

Perdesaan. Dalam taraf kepercayaan 95 % dengan tes dua sisi. Dengan 

demikian semakin tinggi tingkat kesempatan yang diberikan kepada 

masyarakat dalam kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan maka akan semakin 

tinggi pula tingkat partisipasi masyarakat. Pemanfaatan kesempatan dapat 

meliputi sarana prasarana yang diberikan, informasi yang diperoleh 

masyarakat mengenai PNPM Mandiri Perdesaan, kesempatan masyarakat 

untuk berorganisasi, dan teknologi yang diperoleh masyarakat dari 

kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan. Sehingga dengan adanya kesempatan 

maka masyarakat akan lebih memanfaatkan untuk meningkatkan 

partisipasinya dalam pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan 

untuk keberhasilan dari program. 

Kesempatan merupakan hal penting bagi setiap manusia yang 

hendak maju. Tetapi terkadang, walaupun seseorang sudah mempunyai 

tekad untuk mengembangkan dirinya, namun kesempatan yang 

diperolehnya sangat kecil. Kesempatan mambangun adalah sarana-sarana 

yang dimiliki oleh seseorang disamping usaha dan kemauannya untuk 

maju dan bekerja keras. Karena adanya kemauan untuk maju akan sia-sia 

kerena terhalang oleh kurang atau tidak adanya kesempatan yang dimiliki 

(Khairuddin, 1992). Adanya kemauan dan kemampuan untuk 

berpartisipasi yang dimiliki oleh warga masyarakat, sebenarnya belum 

menjamin timbulnya partisipasi jika tidak diberikan adanya kesempatan 

untuk berpartisipasi. 
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VI. KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang mengkaji hubungan 

maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Tingkat kemauan, kemampuan, kesempatan masyarakat dalam PNPM 

Mandiri Pedesaan di Kecamatan Kalijambe  

a. Kemauan masyarakat terhadap PNPM Mandiri Pedesaan di Kecamatan 

Kalijambe tergolong tinggi, dengan demikian responden mengetahui 

berbagai kegiatan yang dilaksanakan PNPM Mandiri Pedesaan dengan 

adanya kesadaran sendiri untuk kemajuan daerahnya. 

b. Kemampuan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan PNPM 

Mandiri Pedesaan di Kecamatan Kalijambe tergolong sedang. Hal ini 

menunjukkan bahwa intensitas responden dalam mengikuti pelatihan 

cukup tinggi. 

c. Kesempatan masyarakat dalam memanfaatkan PNPM Mandiri 

Pedesaan tergolong sedang  Hal ini menunjukkkan bahwa masyarakat 

belum sepenuhnya memiliki kesempatan dalam memanfaatkan 

tenkologi dari PNPM Mandiri Pedesaan.  

2. Tingkat partisipasi masyarakat dalam PNPM Mandiri Perdesaan yang 

meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pemanfaatan hasil  

a. Partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan tergolong sedang. Hal 

ini menunjukkan bahwa masyarakat belum sepenuhnya mengetahui 

tujuan dari PNPM Mandiri Perdesaan. Dan dari responden penelitian 

ada beberapa yang tidak pernah mengikuti rapat perencanaan. 

b. Partisipasi masyarakat pada tahap pelaksanaan tergolong sedang. Hal 

ini menunjukkan bahwa masyarakat ikut terlibat dalam kegiatan 

PNPM Mandiri Perdesaan walaupun ada beberapa yang tidak 

mengikuti kegiatan.  

c. Partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan hasil tergolong tinggi. Hal 

ini menujukkan bahwa masyarakat telah merasakan manfaat dari 
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adanya PNPM Mandiri Pedesaan. Baik ditinjau dari aspek ekonomi 

maupun aspek sosial. 

3. Kemauan masyarakat signifikan dengan tingkat partisipasi masyarakat 

dalam PNPM Mandiri Perdesaan. Hal ini menunjukkan bahwa kemauan 

masyarakat berhubungan positif dengan tingkat partisipasi masyarakat. 

Semakin tinggi kemauan masyarakat maka akan semakin tinggi pula 

tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan di 

Kecamatan Kalijambe 

4. Terdapat hubungan yang signifikan antara kemampuan dengan tingkat 

partisipasi masyarakat. Hal ini berarti kemampuan berpartisipasi 

masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan 

berhubungan positif dengan tingkat partisipasi masyarakat. Dengan 

kemampuan yang dimiliki masyarakat maka akan dapat meningkatkan 

partisipasi masyarakat. 

5. Terdapat hubungan yang signifikan antara kesempatan dengan tingkat 

partisipasi masyarakat dalam kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan. Dengan 

demikian semakin tinggi tingkat kesempatan yang diberikan kepada 

masyarakat dalam kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan maka akan semakin 

tinggi pula tingkat partisipasi masyarakat 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan maka saran yang disampaikan adalah: 

1. Masyarakat perlu diberikan pelatihan untuk menunjang kemampuannya 

dalam pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan yang sesuai dengan 

potensi masyarakat. 

2. Perlunya pelibatan dari seluruh lapisan masyarakat baik dari aparat desa 

maupun tokoh masyarakat agar informasi yang ada lebih cepat diterima 

masyarakat, serta pengembangan teknologi untuk peningkatan kualitas 

dalam kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan. 

3. Program yang telah dilakukan supaya dapat dirawat dan dimanfaatkan 

dengan baik untuk kemajuan seluruh masyarakat 
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