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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

Dari permasalahan yang diangkat, terdapat beberapa teori serta konsep yang 

digunakan sebagai acuan dalam proses pembahasan hasil penelitian. Selain dijelaskan 

mengenai teori yang digunakan, dalam bab ini juga ditampilkan konsep-konsep yang 

ada juga dapat digunakan sebagai acuan dalam menganalisis masalah dan membantu 

menemukan sebuah jawaban atas rumusan masalah terkait. Adapun teori dan konsep 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah kebijakan publik menurut Willam Dun, 

teori agenda setting atau penyusunan agenda, serta kebijakan mengenai Program 

bantuan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang akan dijelaskan lebih lanjut 

dan subbab-subbab berikut ini.  

A. Kebijakan Publik

Dalam mengadakan penelitian implementasi kebijakan publik, 

terlebihdahulu memahami tentang kebijakan. Pendefinisian mengenai 

kebijakandiperlukan agar kita dapat mengetahui lebih dalam tentang definisi 

kebijakan sebelum kepada pembahasanselanjutnya. Pada Dasarnya Kebijakan 

merupakan salah satu konsep dalam ilmu politik

27. 

Kebijakan menurut Charles O. Jones adalah28: 

“Istilah Kebijakan (policy term) digunakan dalam praktek sehari-

hari namun dipergunakan untuk menggantikan kegiatan atau 

keputusan yang sangat berbeda.” 

27
Miriam Budiardjo. Dasar-dasar Ilmu Politik, (Jakarta : PT.Gramedia Pustaka, 2009), hal.2 

28
 Budi Winarno, Kebijakan publik (Teori, Proses Dan Studi kasus). Yogyakarta: Caps, 2012, Hal : 19 
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Secara umum, Istilah kebijakan atau policy sering menggantikan kegiatan 

sehari-hari seperti keputusan (decision), tujuan (goals), program, standar, 

proposal dan grand design
29

.Pengertian kebijakan seperti ini dapat kita gunakan 

dan relative memadai untuk keperluan pembicaraan-pembicaraan biasa, namun 

menjadi kurang memadai pembicaraan-pembicaraan yang lebih bersifat ilmiah 

dan sistematis menyangkut analisa kebijakan publik. 

Sedangkan Menurut Carl Friedrich (1963) kebijakan merupakan suatu 

arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam 

suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan peluang-

peluang terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi 

dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau 

suatu maksud tertentu
30

. 

Secara umum pendapat Carl Friedrich menandang suatu kebijakan 

merupakansesuatu yang berfungsi untuk mengatasi berbagai permasalahan 

maupun tuntutan yang ada pada masyarakat maupun pemerintah. Begitu pula 

dengan kebijakan Program Bantuan Perbaikan RTLH yang merupakan kebijakan 

yang ditawarkan pemerintah untuk mengatasi permasalahan kesejahteraan sosial 

dengan pemenuhan rumah yang layak huni.  

Amir Santoso (1993) dalam bukunya Budi Winarno yang 

mengungkapkan bahwa kebijakan publik  adalah serangkaian instruksi  dari para 
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Ibid Hal: 19 
30

 Winarno Budi, 2014, Kebijakan Publik, Yogyakarta, Caps Hal: 20-21 
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pembuat keputusan kepada pelaksana kebijakan yang menjelaskan tujuan-tujuan  

dan cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut.
31

 

Menurut William Dunn memahami analisis kebijakan sebagai suatu 

proses ilmu penelitian. Dalam hal ini menganalisis suatu kebijakan merupakan 

usaha untuk dapat merekomendasikan kebijakan. Usaha ini bermula dari 

penyajian secara cermat informasi yang menunjukkan adanya masalah 

kebijakan. Informasi ini oleh analis kemudian digunakan unluk membuat 

informasi tentang altematifalternatif kebijakan. Begitu seterusnya, sehingga 

akivitas ini merupakan suatu siklus. Sedangkan siklus kebijakaan menurut Dunn 

adalah sebagai berikut: 

Gambar 2.1. Siklus Kebijakan William Dunn 

 

 

 

 

 

   Sumber: William Dunn Analisis Kebijakan pubik 

Dalam gambar 2.1 informasi kebijakan termuat di atas,proses kebijakan publik, 

siklus yang berarti saling berhubung dan berputar sesuai kebutuhan yaiti antar 
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kinerja kebijakan, masa depan kebijakan, aksi kebijakan, dan hasil-hasil kebijakan 

saling keterkaitan dengan perumusan masalah untuk menemukan cara 

menyelesaikan masalah tersebut.   

Dari berbagai pendapat tersebut dapat disimpulkan mengenai definisi 

kebijakan publik yang lebih tepat adalah suatu definisi  yang menekankan tidak 

hanya pada apa yang diusulkan Pemerintah, tetapi juga mencangkup arah tindakan 

atau apa yang dilakukan oleh pemerintah. Maka manfaat akan dapat dirasakan 

sebagai bentuk pemecahan masalah dengan dampak yang akan dirasakan langsung 

oleh masyarakat. Seperti halnya kebijakan Program Bantuan Perbaikan RTLH 

yang merupakan sebuah instruksi dari para perumus kebijakan kepada pelaksana 

kebijakan untuk mengatasi permasalahan tentang kebutuhan rumah yang layak 

huni. 

Dalam proses pembuatan kebijakan publik merupakan suatu konsep yang 

komplek karena melibatkan banyak alur proses. Tahap penilaian kebijakan 

sepertiyang tercantum dalam bagan ini, bukan termasuk proses akhir dari 

kebijakanpublik, sebab masih ada satu tahap lagi, yakni tahap perubahan 

kebijakan danterminasi atau penghentian kebijakan. Di dalam setiap proses 

terdapat tahap-tahapkebijakan publik32. 

 

 

 

                                                           
32

Dunn, William. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. (Yogjakarta: Gajah Mada University 

Press, 2003). Hal. 24 - 25 
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Gambar 2.1. Tahap Kebijakan William Dunn 

Penyusunan Agenda 

Perumusan masalah 

 

Formulasi Kebijakan 

Membentuk beberapa alternatif kebijakan untuk memecahkan masalah dengan cara 

paling baik, yaitu meminimalisir kendala / penolakan kebijakan 

 

Adopsi Kebijakan 

Menawarkan beberapa alternatif kebijakan dan hanya satu kebijakan 

terbaik yang diterima mayoritas dukungan 

 

Implementasi Kebijakan 

Pemantauan hasil dan dampak yang diperoleh dari kebijakan 

 

Evaluasi Kebijakan 

Kesimpulan dari tahap evaluasi, apakah sesuai kebijakan dengan fakta 

yang ada atau malah perlu adanya pembenahan atau pergantian 

kebijakan karena tidak lagi relevan dengan fakta yang ada 

Sumber: Dunn, William. Pengantar Analisis Kebijakan … Hal.25 

 

Terdapat 5 proses dalam kebijakan publik, yang pertama adalah 

penyusunan  agenda, di dalam agenda setting terdapat aktivitas yang bersifat 

intelektual yaitu perumusan masalah. Pada tahap penyusunan agenda/agenda 

setting, analisis yang dilakukan yaitu kegiatan perumusan masalah atau 

identifikasi masalah. Tahap formulasi kebijakan/policy formulation,terdapat 

langkah analisis yang dilakukan yaitu peramalan/forecasting. secara normatif 

bernilai, memperkirakan akibat dari kebijakan yang ada atau yang diusulkan, 

mengenali kendala-kendala yang mungkin akan terjadi dalam pencapaian tujuan, 

dan memperkirakan pihak yang mendukung dan pihak oposisi dari berbagai 

pilihan.  
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Kemudian tahap yang ketiga yaitu adopsi kebijakan/policy adoption 

merupakan hasil dari analisis berbagai alternatif kebijakan setelah alternatif 

tersebut disetimasikan melalui peramalan. Tahap selanjutnya adalah tahap 

implementasi kebijakan yang dilakukan analisis berupa pemantauan/monitoring 

dalam pemantauan ini membantu penilaian tingkat kepatuhan dan menemukan 

pihak-pihak yang bertanggungjawab pada setiap tahap kebijakan.  

Tahap yang terakhir yaitu evaluasi kebijakan, tahap ini tidak hanya 

menghasilkan kesimpulan mengenai seberapa jauh masalah telah diselesaikan 

(kinerja dari kebijakan) namun juga memberikan klarifikasi sekaligus kritik bagi 

nilai-nilai yang mendasari kebijakan. Serta membantu penyesuaian dan 

perumusan kembali suatu masalah
33

. 

Berdasarkan gambar di atas bahwa Proses pembuatan kebijakan publik 

merupakan proses yang kompleks  karena melibatkan banyak proses maupun 

variabel yang harus dikaji. Tujuan pembagian seperti ini adalah untuk 

memudahkan kita kedalam mengkaji kebijakan publik. Oleh karena itu perlu 

adanya pembagian proses-proses penyusunan kebijakan publik setiap tahapnya 

memiliki fungsi dan tujuan yang sama yakni untuk mengaktualisasikan tuntutan-

tuntan publik dengan sebuah hadirnya produk kebijakan dari pemeritah. 

Berdasarkan uraian-uraian diatas mempunyai satu arti, bahwa konsep 

kebijakan dengan kebijakan publik merupakan sesuatu yang sangat kompleks 

yang memiliki tujuan untuk memecahkan masalah-masalah publik melalui 

strategi-strategi yang ditetapkan oleh pemerintah. Begitu juga dengan kebijakan 

                                                           
33

Dedi, Mulyadi, 2016, Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik: Konsep dan Aplikasi Proses 

Kebijakan Publik berbasis Analisis Bukti untuk Pelayanan Publik, Bandung, Alfabeta, Hal: 91 
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Bantuan Perbaikan RTLH yang merupakan kebijakan yang ditawarkan 

pemerintah untuk mengatasi permasalahan Masyarakat miskin yang kurang 

mampu untuk pemenuhan rumah yang layak huni sebagai salah satu peningkatan 

kesejahteraan masyarakat miskin di Kabupaten Madiun.  

 

B. Implementasi Kebijakan 

Pada dasarnya Implementasi kebijakan merupakan tahap yang paling 

penting dalam proses kebijakan publik. Kata Implementasi berasal dari bahasa 

inggris Implementation yang telah dimaknai kedalam bahasa indonesia yan 

berati Pelaksanaan atau penerapan. Suatu program kebijakan harus 

diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Salah 

satu tahap pelaksanaan dari proses kebijakan dalam perundang-undangan di 

mana sebagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama 

untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan 

atau suatu program
34

. 

Implementasi kebijakan merupakan hal paling berat, karena di sini 

masalah-masalah yang kadang tidak dijumpai di dalam konsep, muncul di 

lapangan.Persentase keberhasilan kebijakan terdiri dari 20% rencana, 60% 

implementasi, 20% pengendalian implementasi. Mazmanian dan Sabatier 

menyaratkan beberapa hal yang harus ada dalam implementasi, diantaranya 

adalah identifikasi masalah yang akan diselesaikan, menetapkan tujuan yang 

akan dicapai, kemudian menentukan cara dan struktur dalam proses 
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implementasi. Proses implementasi kebijakan yang sudah memenuhi syarat-

syarat tersebut dianggap ideal oleh Mazmanian dan Sabatier. Oleh sebab itu 

tahapan implementasi sebagai proses untuk mewujudkan tujuan kebijakan sering 

disebut sebagai tahap yang penting (critical stage)
35

. 

Pada Tahap Implementasi, dimana kebijakan yang telah dirumuskan oleh 

pemerintah sedemikian rupa akan diterapkan sehingga juga akan menjawab 

permasalahan di Masyarakat sebagaiman yang dikemukakan Van Metter dan 

Van Horn bahwasannya implementasi yaitu tindakan-tindakan yang dilakukan 

oleh individupejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan 

pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam kepetusan kebijakan
36

. 

Dengan demikian kebijakan yang telah dirumuskan akan terasa manfaatnya 

apabila pemerintah sebagai aktor bekerjasama dengan baik dalam proses 

kebijakan tesebut. Sebagaimana konsep tersebut, implementasi Program 

Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi Masyarakat Miskin, 

pemerintah bekerjasama dengan masyarakat dan pelaksana di lapangan untuk 

mendorong keberhasilan program tersebut.  

Pendekatan top-down yang dirumuskan oleh Van Metter & Van Horn 

disebut dengan istilah A model of The Policy Implementation. Proses 

Implementasi ini merupakan sebuah abstraksi atau performansi dari suatu 

pelaksanaan kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk 

meraih kinerja implementasi kebijakan publik yang tinggi yang berlangsung 
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de Leon, Peter,& Linda de Leon deLeon dan deLeon. 2002. What Ever Happened to Policy 

Implementation? An AlternativeApproach. Journal of Public Administration Research and 

Theory, J-Part 12. Hal: 473 
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dalam hubungan dengan berbagai variabel. Model ini mengandaikan bahwa 

implementasi kebijakan berjalan secara linier dari keputusan politik yang 

tersedia, pelaksana, dan kinerja kebijakan publik.
37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2. 1 Model Proses Implementasi Kebijakan 

Sumber: Van Metter & Van Horn (1975: 463)  
 

Pengertian implementasi kebijakan bedasarkan gambar 2.2, Van Meter 

dan Van Horn mengemukakan beberapa variabel yang dapat mempengaruhi 

pelaksanaan suatu implementasi, yaitu sebagai berikut 
38

: 

1. Standar/Ukuran dan Tujuan Kebijakan 

2. Sumber Daya 

3. Karateristik Agen Pelaksana 
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4. Sikap Atau Kecenderungan (Disposition) Para pelaksana 

5. Komunikasi Antar-Organisasi dan Aktivitas pelaksana 

6. Lingkungan Ekonomi, sosial, dan Politik 

Lebih lanjut, model top-down selalu diawali dengan keputusan 

kebijakan yang dibuat oleh para pejabat pemerintah (pusat) dan kemudian 

mempersoalkan hal-hal berikut
39

 :  

1. Sampai sejauh mana tindakan para pelaku implementasi serta kelompok 

sasaran sejalan/ konsisten dengan tujuan serta prosedur di dalam 

keputusan kebijakan. 

2. Sampai sejauh mana tujuan telah dicapai setelah program/ proyek/ 

aktivitas tertentu dijalankan beberapa waktu, atau sejauh mana dampak 

yang timbul benar-benar konsisten dengan tujuan. 

3. Apa yang menjadi faktor-faktor utama yang memengaruhi keluaran 

(output) dan dampak (impact) kebijakan, baik yang relevan bagi 

kebijakan pemerintah maupun kebijakan politis lain yang signifikan. 

4. Bagaimana kebijakan direformulasikan dari waktu ke waktu sejalan 

dengan pengalaman yang diperoleh. 

Meskipun sebagai sebuah konsep implementasi sering dipakai 

untuk menggambarkan bagaimana upaya yang dilakukan oleh para 

implementer dalam mewujudkan tujuan kebijakan tersebut, tetapi dengan 

hanya menyebut implementasi saja tidak cukup menggambarkan bagaimana 
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sesungguhnya berbagai upaya untuk mewujudkan tujuan kebijakan itu 

dilakukan. 

Realitasnya, dalam implementasi itu sendiri terkadang suatu 

proses yang kompleks dan panjang. Proses implementasi sendiri bermula 

sejak kebijakan ditetapkan atau dimiliki payung hukum. Setelah tahapan-

tahapan implementasi akan dimulai dengan serangkaian kegiatan mengelola 

peraturan; membentuk organisasi, menyerahkan orang, sumberdaya, 

teknologi, menetapkan prosedur, dan sterusnya dengan tujuan agar 

kebiajakan yang telah ditetapkan dapat diwujudkan
40

. 

Berdasarkan Keseluruhan Penjelasan di atas mengenai model 

proses implementasi milik Van Metter dan Van Horn, dapat ditarik 

kesimpulan bahwa sebenarnya poin utama dalam proses implementasi 

terletak pada kerja sama antar pelaksana. Proses tersebut dapat digambarkan 

secara vertikal dari atas hingga bawah. Seperti halnya dalam proses dari 

program ImplementasiKebijakan Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak 

Huni (RTLH) itu baik pelaksana Dinas Pu hingga kelompok kerja (pokja) 

atau masyarakat memiliki pasrtisipasi yang penting guna mencapai 

keberhasilan implementasi itu sendiri. Keikut sertaan masyarakat penerima 

bantuan merupakan indikator utama dalam keberhasilan program Bantuan 

Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Madiun. 
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C. Kemiskinan dan Masyarakat Miskin 

Berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2004, kemiskinan 

merupakan kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak 

terpenuhinya hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan 

kehidupan yang bermartabat. Kebutuhan dasar yang menjadi hak seseorang atau 

sekelompok orang meliputi kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, 

pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam, lingkungan 

hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, dan hak untuk 

berpartisipasi dalam penyelenggaraan kehidupan sosial dan politik. Laporan 

Bidang Kesejahteraan Rakyat yang dikeluarkan oleh Kementrian Bidang 

Kesejahteraan (Kesra) tahun 2004 menerangkan pula bahwa kondisi yang 

disebut miskin ini juga berlaku pada mereka yang bekerja akan tetapi 

pendapatannya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pokok/dasar. 

Sedangkan kemiskinan menurut Badan Pusat Statistik atau BPS 

mengukur kemiskinan dengan menggunakan  konsep kemampuan memenuhi 

kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan 

dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi 

kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur, namun dari sisi 

pengeluaran. . P1 (Indeks Kedalaman Kemiskinan) dan P2 (Indeks Keparahan 

Kemiskinan) indeks tersebut Memberikan informasi yang saling melengkapi 

pada insiden kemiskinan dan juga penghitungan dari Garis Kemiskinan Non 

Makanan (GKNM) merupakan penjumlahan nilai kebutuhan minimum dari 

komoditi-komoditi non-makanan terpilih yaitu yang meliputi perumahan, 
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sandang, pendidikan daan kesehatan
41

. Maka Penduduk Miskin merupakan 

penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis 

kemiskinan dan tidak dapat memenuhi kebutuhan perumahan, sandan, 

pendidikan dan kesehatan. Seperti halnya pada Program Bantuan Perbaikan 

RTLH bahwa rumah menjadi salah satu penilaian dalam menentukan 

masyarakat miskin. 

Kemiskinan seperti diungkapkan oleh Suparlan (1994), yaitu 

suatukeadaan kekurangan harta atau benda berhargayang diderita oleh seseorang 

atau sekelompok orang. Akibat dari hal tersebut maka seseorang atau 

sekelompok  itu akan merasa kurang mampu membiayai kebutuhan-kebutuhan 

hidupnya sebagaimana layaknya. Kekurang mampuan tersebut mungkin hanya 

pada tingkat kebutuhan-kebutuhan budaya (adat, upacara-upacara, moral dan 

etika), atau pada tingkat pemenuhan kebutuhan-kebutuhan sosial (pendidikan, 

berkomunikasi dan berinteraksi dengan sesama) atau pada tingkat pemenuhan 

kebutuhan-kebutuhan yang mendasar (makanminum, berpakaian, bertempat 

tinggal atau rumah, kesehatan dan sebagainya)
42

. 

Selanjutnya Supriatna (1997) mengemukakan lima karakteristik 

masyarakat miskin, antara lain:
43

 1). Tidak memiliki faktor produksi sendiri; 2). 

Tidak mempunyai kemungkinan untuk memperoleh aset produksi dengan 

kekuatan sendiri; 3). Tingkat pendidikan pada umunya rendah; 4). Banyak 
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diantara mereka tidak mempunyai fasilitas; 5). Diantara mereka berusia relatif 

muda dan tidak mempunyai keterampilan atau pendidikan yang memadai. 

Sedangkan Menurut Mubyarto (2004) bahwa: “Kemiskinan di 

gambarkan sebagai kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup 

yang pokok atau kebutuhan hidup minimum yaitu sandang, pangan, perumahan, 

pendidikan dan kesehatan.
44

 

Berdasarkan pada uraian diatas maka Kemiskinan dapat diartikan sebagai 

keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar 

seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, dan air minum. Hal tersebut sangat 

berhubungan erat dengan kualitas hidup. Secara ekonomi, kemiskinan dapat 

dilihat dari tingkat kekurangan sumber daya yang dapat digunakan untuk 

memenuhi kebutuhan hidup serta meningkatkan kesejahteraan sekelompok orang. 

Untuk mengatasi masalah kemiskinan, Pemerintah khususnya Pemerinth 

Kab Madiun telah melakukan berbagai program untuk menanggulanginya. 

Adapun program Pemerintah untuk mengurangi kemiskinan dengan 

mengingkatkan kesejahteraan masyarakatnya yaitu salah satunya melalui program 

Bantuan Perbaikan RTLH terhadap masyarakat miskin. Diharapkan program ini 

dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan tempat tinggal yang layak, 

sehat dan berkualitas.  
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D. Partisipasi Masyarakat 

Didalam kamus besar bahasa Indonesia partisipasi adalah perihal turut 

berperan serta dalam suatu kegiatan (keikutsertaan)
45

. Sedangkan dalam kamus 

sosiologi participation ialah setiap proses identifikasi atau menjadi peserta suatu 

proses komunikasi atau kegiatan bersama dalam suatu situasi sosial tertentu
46

.  

Conyers (1991) berpendapat didalam suharto sebagai berikut: pertama, 

partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi 

mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat setempat,  yang tanpa 

kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal; kedua, 

bahwa masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan 

jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena 

mereka akan lebih mengetahui seluk-beluk proyek tersebut dan akan mempunyai 

rasa memiliki terhadap proyek tersebut; ketiga, bahwa merupakan suatu hak 

demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka 

sendiri
47

. 

Suatu definisi partisipatif baik deskriptif maupun normatif terutama 

harus menekankan bahwa segala perkembangan masyarakat dan pembangunan 

merupakan proses yang hanya bisa berhasil jika hanya dijalankan bukan saja 

bagi tetapi juga bersama dengan dan oleh rakyat sendiri, terlebih orang miskin
48

. 

Dengan kata lain Masyarakat harus ikut secara aktif dalam menentukan dan 
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menjalankan upaya dan program bantuan dari pemerintah, dan dengan demikian 

dapat menentukan keadaan hidup mereka sendiri mulai dari saat pengambilan 

keputusan, pelaksanaan, pengawasannya hingga perawatan suatu program. 

Seperti halnya program Bantuan Perbaikan RTLH yang diberikan oleh 

pemerintah kepada masyarakat untuk penetingan bersama dan masyarat harus 

ikut serta dalam pelaksanaannya agar program tersebut dapat berhasil.  

Menurut  teori Sherry Arnstein (1971). Dalam konsepnya, Arnstein 

menjelaskan “partisipasi masyarakat yang didasarkan kepada kekuatan 

masyarakat untuk menentukan suatu produk akhir, tiap tangga dibedakan 

berdasarkan corresponding to the extent of citizen’s power in determining the 

plan and/or program”. Secara umum dalam model ini ada tiga derajat partisipasi 

masyarakat, 1). Tidak Partisipatif (Non Participation); 2). Derajat Semu 

(Degrees of Tokenism); 3). Kekuatan Masyarakat (Degrees of Citizen Powers) 

Tabel 2. 1Level Partisipasi Menurut Arnsten 

1. 
Manipulasi  (manipulation) 

Tidak Partisipatif 

(Non Participation) 2. 
Terapi (theraphy) 

3. 
Pemberian Informasi (information) 

Partisipasi Semu 

(Tokenism) 

4. 
Konsultasi (consultation) 

5. 
Penentraman (placation) 

6. 
Kendali Warga (citizen control) 

Derajat 

Kuasa/Kekuatan 

Masyarakat 

(Degree of Citizen 

Power) 

 

7. Kuasa yang didelegasi 

(delegated power) 

8. 
Kemitraan (partnership) 

Sumber: Sherry R Arnstein, A Ladder of Citizen Participation. Journal of the American 

Instituteof Planners 35.1969, Hal 216-224  
 



40 
 

Suhartanta(2001) juga mendefinisikan “partisipasi sebagai suatu proses 

pihak yang terlibat dalam suatu program yang ikut mempengaruhi dan 

mengendalikan inisiatif pembangunan dan pengambilan keputusan serta 

pengelolaan sumber daya pembangunan yang mempengaruhinya”. Partisipasi 

sebagai salah satu elemen dalam pembangunan merupakan proses adaptasi 

masyarakat terhadap perubahan yang sedang berjalan. Dengan demikian 

partisipasi mempunyai posisi yang penting pula dalam pembangunan. 

Dari beberapa definisi partisipasi masyarakat yang dikemukakan oleh 

beberapa ahli, dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat merupakan 

sesuatu melibatkan masyarakat bukan hanya pada proses pelaksanaan kegiatan 

saja, tetapi juga melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pengembangan 

dari pelaksanaan program tersebut, termasuk menikmati hasil dari pelaksanaan 

program tersebut. 

Begitu pula dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan 

pembangunan dalam penelitian ini bertujuan untuk memahami level/tingkat 

partisipasi masyarakat jika dinilai dari teori Arnstein (1971). Perubahan kualitas 

sangat diharapkan setelah adanya program peningkatan kesejahteraan sosial baik 

itu perubahan personal kelembagaan maupun perubahan institusional. Melalui 

pengadaan Program Bantuan Perbaikan RTLH untuk bersama-sama bergotong 

royong dalam pelaksanaan pembangunan sehingga dihasilkan rekomendasi 

untuk perbaikan kualitas pembangunan. Hal tersebut menandakan masyarakat 

memiliki kendali dimana masyarakat meningkatkan level partisipasi tertinggi 

yaitu citizen control/citizen power. 


