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   BAB II 

 KAJIAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini membahas tentang upaya peningkatkan kesejahteraan lansia 

berbasis partisipasi masyarakat. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang 

sama-sama membahas peningkatan kesejahteraan sosial lansia yaitu: 

1. Penelitian atas nama Rela Sulistiowati (Mahasiswa Jurusan Pendidikan Luar

Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta) yang

dilakukan pada tahun 2015 dengan judul skripsi ialah “Upaya Peningkatan

Kesejahteraan Sosial Lansia Melalui Pos Pelayanan Sosial Lanjut Usia (PPS

LU) di Desa Srimartani, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul.” Hasil dari

penelitian tersebut adalah upaya peningkatan kesejahteraan sosial bagi lansia

melalui Pos Pelayanan Sosial Lanjut Usia (PPS LU) di Desa Srimartani,

Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul dilakukan melalui berbagai bidang

pelayanan dan kegiatan. Pelayanan di PPS LU diantaranya yaitu pelayanan

kesehatan, ekonomi, spiritual, dan sosial.
5
 Bedanya fokus peneliti adalah

upaya meningkatkan kesejahteraan sosial lansia berbasis partisipasi

masyarakat.

2. Penelitian atas nama Zumrotus Sholichati (Mahasiswa Jurusan Pendidikan

Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta) yang

dilakukan pada tahun 2017 dengan judul skripsi ialah “Partisipasi Masyarakat

5Sulistiowati, Rela. 2015. Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lansia Melalui Pos Pelayanan 
Sosial Lanjut Usia (PPS LU) di Desa Srimartani, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul. 
Jogyakarta: Fakultas Ilmu Pendidikan. Universitas Negeri Yogyakarta. 
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dalam Pelayanan Sosial Bagi Lanjut Usia Di Dusun Bulak, Desa Tuksono, 

Kecamatan Sentolo, Kabupaten Kulon Progo.” 
6
Penelitian yang dilakukan 

oleh Zumrotus Sholichati memiliki persamaan dengan peneliti, hanya saja 

penelitian tersebut lebih terfokus pada pelayanan sosial lansia. Sedangkan 

peneliti lebih ke bentuk partisipasi masyarakat.                                                                                                   

3. Penelitian atas nama Nuraeni Setyaningrum (Mahasiswa Jurusan Pendidikan 

Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta) yang 

dilakukan pada tahun 2012 dengan judul skripsi ialah “Upaya Peningkatan 

Pelayanan Sosial Bagi Lansia Melalui Home Care Service Di Panti Sosial 

Tresna Werdha (PSTW) Yogyakarta Unit Budhi Luhur.” Hasil dari penelitian 

tersebut ialah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pelayanan sosial 

bagi lansia melalui Program Home Care Service upaya yang dilakukan 

PSTW Yogyakarta unit Budhi Luhur dalam meningkatkan pelayanan sosial 

yang ada melalui home care service, adalah menyediakan sarana untuk 

kebutuhan pokok , memberikan sarana kesehatan Pihak PSTW Yogyakarta 

unit Budhi Luhur, memberikan sarana spiritual/rohani, memberikan sarana 

bimbingan psikologi, memberikan motivasi kepada keluarga lansia.
7
  

  

                                                             
6
 Sholichati, Zumrotus. 2017. Partisipasi Masyarakat dalam Pelayanan Sosial Bagi Lanjut Usia Di 

Dusun Bulak, Desa Tuksono, Kecamatan Sentolo, Kabupaten Kulon Progo. Yogyakarta: Fakultas 
Ilmu Pendidikan. Universitas Negeri Yogyakarta. 

7 Setyaningrum, Nuraeni. 2012. Upaya Peningkatan Pelayanan Sosial Bagi Lansia Melalui Home 
Care Service Di Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Yogyakarta Unit Budhi Luhur. Yogyakarta: 
Fakultas Ilmu Pendidikan. Universitas Negeri Yogyakarta. 
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Penelitian tersebut hampir sama dengan peneliti, hanya saja penelitian yang 

dilakukan oleh Nuraeni Setyaningrum lebih ke home care service yang ada di 

panti Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Yogyakarta Unit Budhi Luhur, 

sedangkan peneliti fokus peningkatan kesejahteraan sosial lansia ada di 

Dusun Krajan Lor, Desa Tlekung, Kecamatan Junrejo, Kota Batu.  

B. Kesejahteraan Sosial 

1. Konsep Kesejahteraan Sosial 

Didalam undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang 

Kesejahteraan Sosial Pasal 1 ayat 1 berbunyi: “Kesejahteraan Sosial adalah 

kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara 

agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat 

melaksanakan fungsi sosialnya.” Di dalam ilmu kesejahteraan sosial tentu 

bermasyarakat merupakan hal yang paling penting dalam kehidupan dan 

bersosialisasi. Secara historis usaha manusia dalam mengusahakan adanya 

kesejahteraan hidup bersama dalam masyarakat dimulai sejak awal manusia 

membentuk kelompok. Pada zaman primitif dorongan-dorongan untuk 

melakukan usaha perlidungan diri sendiri, kesejahteraan keluarga dan 

kesejahteraan kelompok mereka dalam kehidupan bersama telah terbentuk. 

Namun di abad ke 6, Islam telah memberikan tuntunan hidup yang mengacu 

pada tujuan utama bermasyarakat yaitu mencapai kesejahteraan sosial 

bersama.
8
  

Kegiatan sistem kesejahteraan sosial untuk mencapai tujuan semacam 

kegiatan yang diadakakan untuk untuk sosialisasi anggota terhadap norma-

                                                             
8
 Su’adah, dkk. 2007. Beberapa Pemikiran tentang Pembangunan Kesejahteraan Sosial, Malang: 

UMM PRESS: Hal. 1 
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norma yang dapat diterima, peningkatan pengetahuan dan kemampuan untuk 

menggunakan sumber-sumber dan kesempatan yang tersedia dalam 

masyarakat melalui pemberian informasi, nasihat, dan bimbingan, seperti 

penggunaan sistem rujukan, fasilitas pendidikan, kesehatan, dan bantuan 

sosial lainnya.
9
  

Fungsi kesejahteraan sosial bertujuan untuk untuk menghilangkan atau 

mengurangi tekanan-tekanan yang diakibatkan terjadinya perubahan-

perubahan sosial-ekonomi, menghindari terjadinya konsekuensi-konsekuensi 

sosial yang negatif akibat pembangunan serta menciptakan kondisi-kondisi 

yang mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.
10

 Dalam UU 

No. 6 Tahun 1974 pasal 2 ayat 2 disebutkan bahwa “Usaha kesejahteraan 

sosial adalah semua upaya, program, kegiatan, yang ditujukan untuk 

mewujudkan, membina, memelihara, memulihkan, dan mengembangkan 

kesejahteraan sosial”. Sementara dalam UU No. 11 Tahun 2009 dinyatakan 

“Usaha kesejahteraan sosial itu merupakan penyelenggaraan kesejahteraan 

sosial yaitu upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan 

pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan 

sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi 

rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan 

sosial.”
11

  

 

 

                                                             
9 Fahrudin, Adi. 2012. Pengantar Kesejahteraan Sosial, Bandung: PT. Refika Aditama. Hal. 11 
10

 Ibid, hal. 12 
11 Ibid, hal. 16 
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2. Kesejahteraan Sosial dan Kualitas Hidup 

Kesejahteraan sosial juga selalu dikaitkan dengan konsep kualitas hidup 

(Quality of Life). Konsep kualitas hidup selalu digunakan untuk 

mendeskripsikan “kehidupan yang baik” dalam beberapa disiplin ilmu 

termasuk ekonomi, sosiologi, psikologi, pekerjaan sosial, kedokteran, dan 

keperawatan. Kualitas hidup dalam hal ini merupakan suatu konsep yang 

sangat luas yang dipengaruhi oleh kondisi fisik individu, psikologis, tingkat 

kemandirian, serta hubungan sosial individu dengan lingkungannya.
12

  

Pengertian kualitas hidup tersebut di atas sesungguhnya relevan jika 

dikaitkan dengan pengertian kesejahteraan dalam UU No. 13 Tahun 1998. 

Dalam UU No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia pasal 1 

ayat 1 juga dinyatakan bahwa “Kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan 

dan penghidupan sosial yang baik material maupun spiritual yang diliputi 

rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir batin yang 

memungkinkan setiap warga negara untuk mengadakan pemenuhan 

kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri sendiri, 

keluarga, serta masyarakat, dengan menjunjung tinggi hak dan kewajiban 

asasi manusia dengan Pancasila.” Dengan demikian kesejahteraan lanjut 

usia merupakan gambaran kondisi kehidupan lanjut usia yang meliputi rasa 

keselamatan, kesuliaan, ketentraman lahir batin yang memungkinkan bagi 

setiap lanjut usia untuk memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial 

yang sebaik-baiknya bagi diri sendiri, keluarga, serta masyarakat.  

                                                             
12 Ibid, hal. 44 
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Peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia agar dapat diberdayakan 

sehingga berperan dalam kegiatan pembangunan dengan memperhatikan 

fungsi, pengetahuan, keahlian, keterampilan, pengalaman, usia dan kondisi 

fisiknya, serta terselenggaranya pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial lanjut 

usia.
13

  

Tujuan dari pemberdayaan ini untuk memperpanjang usia harapan 

hidup dan masa produktif para lansia. sehingga terwujud kemandirian dan 

kesejahteraan para lansia sehingga mereka tidak merasa terpuruk dengan 

keadaan mereka di masa tua. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan 

Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia pasal 1 ayat 2 ialah berbunyi: “Upaya 

Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia adalah serangkaian kegiatan 

yang dilaksanakan secara terkoordinasi antara Pemerintah dan masyarakat 

untuk memberdayakan lanjut usia agar lanjut usia tetap dapat melaksanakan 

fungsi sosialnya dan berperan aktif  secara wajar dalam hidup 

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.” 

Untuk mencapai kualitas kehidupan sedemikian, maka diperlukan 

pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial yang merupakan upaya perlindungan 

dan pelayanan yang bersifat terus menerus agar lanjut usia dapat 

mewujudkan dan menikmati taraf hidup yang wajar. Manakala kondisi 

kehidupan yang ingin dicapai sebagaimana tercantum dalam UU di atas tidak 

dapat terlaksana karena sebab, maka kesejahteraan sosial disini dapat 

                                                             
13http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/cetak/2013/05/31/226351/10/Menyejahterakan-
Lansia. (diakses 05 November 2017) 

http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/cetak/2013/05/31/226351/10/Menyejahterakan-Lansia
http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/cetak/2013/05/31/226351/10/Menyejahterakan-Lansia
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dikategorikan sebagai kesejahteraan sosial negatif atau kesejahteraan sosial 

yang perlu diperbaiki.
14

  

Oleh karena itu, untuk dapat menciptakan kondisi kesejahteraan sosial 

dan kualitas hidup yang tinggi maka diperlukan penciptaan lingkungan yang 

mendukung, responsif dan memberdayakan individu dan masyarakat. Para 

pekerja sosial harusnya memberi perhatian sungguh-sungguh tentang 

bagaimana para pembuat kebijakan dari pemerintah baik di pusat maupun 

daerah dalam merespon dan mengambil tindakan yang cepat dan tepat guna 

memenuhi kebutuhan dasar rakyat, penanganan masalah sosial dan perbaikan 

kualitas rakyat. Aktivitas seperti ini dapat merupakan aksi politik yang 

ditujukan untuk mengembangkan dan memperbaiki perundang-undangan, 

kebijakan, program, dan mekanisme penyampaian pelayanan kepada 

masyarakat.
15

 

3. Keberfungsian Sosial 

Keberfungisan sosial (Social Functioning) adalah suatu konsep kunci 

untuk memahami kesejahteraan sosial, dan merupakan konsep yang penting 

bagi pekerjaan sosial. Keberfungsian sosial merupakan sebuah konsep 

pembeda antara profesi pekerjaan sosial dengan profesi lainnya.
16

 Pekerjaan 

sosial berhubungan dengan keberfungsian sosial semua orang tapi 

prioritasnya yaitu pada masalah pemenuhan kebanyakan anggota-anggota 

masyarakat yang rentan. Pada dasarnya masyarakat yang rentan ini adalah 

korban dari situasi pengabaian, ketidakadilan sosial, diskriminasi dan 

                                                             
14 Fahrudin, Adi. 2012.  Pengantar Kesejahteraan Sosial, Bandung: PT. Refika Aditama. Hal. 45 
15

 Ibid, hal. 47 
16 Ibid, hal. 42 
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penindasan. Termasuk juga didalamnya anak-anak dan remaja, lansia, 

perempuan, individu yang hidup dalam kemiskinan, individu yang 

mempunyai keterbatasan fisik, orang yang sakit mental dan emosional, gay 

dan lesbian, dan kelompok minoritas.
17

 Oleh karena itu peran pekerja sosial 

ialah memberfungsikan kembali peran-peran sosial yang ada di dalam 

masyarakat agar menjadi lebih baik dan sejahtera. 

C. Lansia 

1. Konsep Lansia 

Lansia merupakan manusia yang butuh diperhatikan oleh setiap 

anggota keluarganya dan juga masyarakat. Di dalam bermasyarakat lansia 

diperankan sebagai manusia yang kurang dipedulikan oleh lingkungan 

sekitar. Keberadaannya seperti tidak diinginkan oleh sebagian pihak yang 

menganggap bahwa lansia merupakan pribadi yang menyusahkan banyak 

orang. Dengan melihat kerentanan khusus yang ada dalam lansia tersebut 

tentunya lansia perlu mendapatkan perhatian yang khusus dalam hal 

kesejahteraan sosial. Kehidupan lansia sebagian besar adalah selain tanggung 

jawab keluarga, Pemerintah juga juga wajib bertanggung jawab atas 

keberlangsungan hidup seorang lansia termasuk mendapatkan berbagai 

kemudahan yang patut diterimanya seperti potongan biaya perjalanan, 

aksebilitas umum, dana perlindungan hari tua, potongan biaya pengobatan, 

dan lain-lain.
18

 

                                                             
17 Ibid, hal. 43 
18

 Tamher, S dan Noorkasiani. 2011. Kesehatan Lanjut Usia dengan Pendekatan Asuhan 
Keperawatan. Jakarta: Salemba Medika. Hal. 20 
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Para lansia yang masih sehat dan segar bugar harus mendapatkan 

kesempatan untuk berkarya dalam lingkungan rumah atau bekerja di luar 

batas-batas kemapuan fisik yang semakin berkurang. Sebaliknya, lansia yang 

tidak mampu secara fisik dapat memperoleh kesempatan untuk mendapatkan 

“tempat terhormat” di lingkungan keluarga dan masyarakatnya.
19

 Seharusnya 

ini bukan tanggungjawab pemerintah semata, tetapi masyarakat juga harus 

andil dalam permasalahan lansia saat ini. Jadi guna mengatasi permasalahan 

lanjut usia, diperlukan program pelayanan kesejahteraan sosial lanjut usia 

yang terencana, tepat guna dan tetap memiliki karakteristik.  

2. Umur Lanjut Usia  

  Seseorang pasti akan mengalami penuaan, meskipun terkadang 

menjadi tua sangat menyeramkan bagi orang yang memang menganggap 

bahwa menjadi tua adalah hal yang tidak diinginkan. Jika melihat Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan 

Lanjut Usia pasal 1 ayat 2 berbunyi: “lanjut usia adalah seseorang yang 

telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun keatas.”  

                                                             
19

 Erpandi. 2014. Posyandu Lansia (Mewujudkan Lansia Sehat, Mandiri dan Produktif). Jakarta: 
Buku Kedokteran EGC. Hal. 3-4 
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3. Masalah pada Lansia 

Berikut permasalahan-permasalahan yang terjadi pada lansia:
 20

 

a. Hubungan keluarga, terutama bagi lanjut usia laki-laki yang cenderung  

menyendiri dibandingkan lanjut usia perempuan yang diasuh oleh 

keluarga besar. 

b. Hubungan sosial yang cenderung mengisolasi diri dan kurang  melakukan 

sosialisasi dengan sebaya. 

c. Menurunnya daya tahan tubuh sehingga penyembuhan penyakit menjadi 

lebih lama. 

d. Akses transportasi yang tidak/belum ramah lanjut usia dan terlalu jauh dari 

rumah. 

e. Pekerjaan rumah yang harus dilakukan sendiri dan tidak jarang untuk 

anggota keluarga yang lain seperti menjaga rumah, pekerjaan rumah, 

mengasuh cucu, dan lain-lain. 

4. Hak Lansia di dalam Masyarakat                                

Hak lanjut usia dalam meningkatkan kesejahteraan sosial:
21

 

a. Pelayanan keagamaan dan mental spiritual; 

b. Pelayanan kesehatan; 

c. Pelayanan kesempatan kerja; 

d. Pelayanan pendidikan dan pelatihan; 

e. Kemudahan penggunaan fasilitas, sarana, & prasarana umum; 

f. Kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum; 

                                                             
20

 Abikusumo, Nugroho. 2010. Pedoman Active Ageing (Penuaan Aktif) Bagi Pengelola dan 
Masyarakat, Jakarta: Komisi Nasional Lanjut Usia. Hal. 13 
21 Undang-Undang nomor 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Sosial Lansia 
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g. Perlindungan sosial; dan 

h. Serta bantuan sosial. 

Orang lanjut usia terkadang masih berpikiran primitif dan tidak 

modern, cenderung masih mengikuti adat istiadat yang ada, menolak inovatif 

dan berorientasi pada masa silam. 

5. Peran Lansia dalam Masyarakat 

Kedudukan dan peranan lansia dalam masyarakat sangat ditentukan 

oleh kebudayaan yang dimiliki oleh lingkungan masyarakat. Sesuai 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 pasal 6 ayat 2 lansia berkewajiban 

untuk:
22

 

a. Membimbing dan memberi nasihat secara arif dan bijaksana berdasarkan 

pengetahuan dan pengalamannya, terutama di lingkungan keluarganya 

dalam rangka menjaga martabat dan meningkatkan kesejahteraannya;  

b. Mengamalkan dan mentransfonnasikan ilmu pengetahuan, keahlian, 

keterampilan, kemampuan dan pengalaman yang dimilikinya kepada 

generasi penerus;  

c. Memberikan keteladanan dalam segala aspek kehidupan kepada generasi 

penerus; 

d. Masyarakat didefenisikan satu kesatuan hidup manusia yang saling 

berinteraksi dan memiliki sistem aturan yang mengikat seluruh warga 

masyarakat dan adanya rasa identitas bersama. Anggota masyarakat 

suatu desa mungkin saja terdiri dari orang-orang yang sekerabat dan 

                                                             
22 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 pasal 6 ayat 2 tentang Kesejahteraan Sosial Lansia. 
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seketurunan, yang terikat dengan aturan-aturan suku bangsa dalam 

bentuk aturan adat-istiadat.  

Namun dalam masyarakat yang tumbuh semakin besar dan semakin 

kompleks, suatu masyarakat dapat terdiri dari lebih dari satu suku bangsa dan 

aturan yang mengatur warga masyarakat tidak lagi aturan suku bangsa akan 

tetapi aturan nasional. Dalam kehidupan saat ini memang lansia dihormati 

karena dianggap orang tertua di lingkungan sekitar tetapi tidak jarang lansia 

dianggap orang yang tidak penting dalam masyarakat. Tentu hal ini peran 

keluarga dan masyarakat menjadi penting dalam memberfungsikan kembali 

peran sosial lansia di lingkungan sekitar. 

6. Peran Keluarga  

Dalam menghadapi berbagai permasalahan yang dialami lansia dalam 

kehidupan sehari-hari, pada umumnya lansia yang masih memiliki keluarga 

atau saudara masih sangat beruntung karena keluarganya dapat ikut 

membantu memelihara (care) dengan penuh kesabaran dan pengorbanan. 

Keluarga merupakan sumber utama terpenuhinya kebutuhan emosional, 

semakin besar dukungan emosional dalam keluarga semakin menimbulkan 

rasa senang dan bahagia dalam keluarga sebaliknya semakin miskin 

dukungan emosional menimbulkan rasa tidak senang dalam keluarga. Namun 

bagi mereka (lansia) yang sudah tidak memiliki keluarga atau saudara 

seringkali menjadi terlantar. Secara psikologis hal ini mengakibatkan para 

lansia merasa kesepian, merasa tidak berguna, dan merasa disia-siakan. 

Banyak keluarga yang tidak mau ambil pusing dan kerepotan untuk 

mengurusi orang tuanya yang sudah tua sehingga mereka biasanya 
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menitipkan kakek atau neneknya di panti jompo tanpa dijenguk. Hal ini 

berdampak buruk terhadap kondisi kakek dan nenek tersebut.
23

 

Semua anggota keluarga selayaknya memberikan hal terbaik bagi 

lansia.
24

 Keluarga merupakan tempat berlindung yang paling disukai para 

lansia. Martabat lansia dalam keluarga dan keakraban hidup kekeluargaan di 

dunia timur seperti yang kita rasakan perlu untuk dipertahankan. Dukungan 

dari keluarga adalah unsur terpenting dalam membantu individu 

menyelesaikan masalah. Apabila ada dukungan, rasa percaya diri akan 

bertambah dan motivasi untuk menghadapi masalah yang akan terjadi akan 

meningkat.
25

  

Untuk memenuhi hak lansia diatur dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 

pasal 42, Hak Asasi Manusia yang menyatakan “Bahwa setiap warga negara 

yang berusia lanjut, cacat fisik, dan atau cacat mental berhak memperoleh 

perawatan dan bantuan khusus atas biaya negara untuk menjamin kehidupan 

yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya, meningkatkan rasa 

percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan 

bermasyarakat.
26

 Peran keluarga terhadap usia lanjut (Departemen Kesehatan 

RI, Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat, Direktorat Kesehatan 

Keluarga Tahun 2003): 

                                                             
23

 Tamher, S dan Noorkasiani. 2011. Kesehatan Lanjut Usia dengan Pendekatan Asuhan 
Keperawatan. Jakarta: Salemba Medika. Hal. 17 
24 Erpandi. 2014. Posyandu Lansia (Mewujudkan Lansia Sehat, Mandiri dan Produktif). Jakarta: 
Buku Kedokteran EGC. Hal. 3 
25 Ibid, hal. 18 
26Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang HAM 
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a. Menghormati dan menghargai orangtua 

b. Bersikap sabar dan bijaksana terhadap perilaku usia lanjut 

c. Memberikan kasih sayang, menyediakan waktu serta perhatian 

d. Jangan meganggapnya sebagai beban 

e. Memberikan kesempatan untuk tinggal bersama  

f. Mintalah nasehat pada mereka dalam peristiwa-peristiwa penting 

g. Mengajak dalam acara-acara keluarga 

h. Membantu mencukupi kebutuhannya 

i. Berilah dorongan untuk tetap mengikuti kegiatan-kegiatan dari luar rumah 

termasuk mengembangkan hobi 

j. Membantu mengatur keuangan 

k. Mengupayakan trasnport untuk kegiatan mereka termasuk untuk rekreasi 

l. Dengan memberikan perhatian yang baik terhadap orangtua, mak kelak 

anak-anak kita akan bersikap sama terhadap kita 

m. Memeriksakan kesehatannya secara teratur 

n. Memberikan dorongan untuk tetap hidup bersih dan sehat 

o. Mencegah terjadinya kecelakaan baik di dalam maupun di luar rumah 

p. Kemana usia lanjut minta pertolongan? 

 Dokter/ tenaga kesehatan lainnya 

 Puskesmas 

 Kadar kesehatan 

 Petugas sosial di kecamatan 

q. Pemeliharaan kesehatan usia lanjut adalah tannggung jawab kita bersama. 
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Peran keluarga disini sangat penting bagi lansia karena keluarga 

memiliki peranan utama untuk mengajak lansia berkomunikasi selain 

lingkungan. Oleh karena itu, keluarga menjadi sarana komunikasi yang baik 

untuk kehidupan lansia saat ini. 

7. Peran Masyarakat 

Masyarakat adalah sekumpulan orang yang saling bergaul dan 

berinteraksi antar sesama dan menimbulkan suatu ikatan batin diantara 

mereka. Peran masyarakat juga penting dalam perkembangan hidup lansia, 

karena menurut Thomas Aquinas bahwa manusia adalah secara alami 

makhluk sosial dan tidak dapat hidup menyendiri dan secara alami ia mencari 

hubungan-hubungan antara batu-batu dalam sebuah tembok, tetapi hubungan 

yang menembus ke dalam bathin manusia.
27

 Jelas maksud dari Thomas 

Aquinas tersebut adalah manusia harus dapat membaur dengan lingkungan 

sekitar dan saling peduli terhadap apa yang terjadi didalam masyarakat. 

Bahkan tak jarang masyarakat sekarang cenderung acuh terhadap masalah 

yang ada disekitar. Manusia ialah sebagai makhluk sosial yang tentunya 

saling berkomunikasi dan berinteraksi antar sesama, karena disadari bahwa 

manusia tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan orang lain.
28

  

Kodrat alami manusia ialah mendorong manusia lain untuk 

mengadakan kontak-kontak dan perhubungan timbal-balik dan meningkatkan 

pergaulan antar manusia yang terwujud dalam keseluruhan kemasayarakatan 

                                                             
27 Praptokusumo, Sumatri. 1999. Peranan Pekerja Sosial pada Pembangunan Kesejahteraan Sosial 
dalam Rangka Pembangunan Manusia Seutuhnya dan Seluruh Rakyat (SEBUAH PROFIL), FISIP 
UMM. Hal. 12 
28 Ibid, hal. 13 
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manusiawi sebagai makhluk sosial pada umumnya. Banyak masyarakat yang 

tidak menyadari bahwa perannya didalam lingkungan sosial dapat 

berpengaruh terhadap kepribadian dan perkembangan lansia saat ini.
29

 Seperti 

yang sudah dijelaskan dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 1998 tentang 

Kesejahteraan Lanjut Usia pasal 22 ayat 1 dan ayat 2 yang berbunyi: ayat (1) 

“Masyarakat mempunyai hak dan kesempatan yang seluas-luasnya untuk 

berperan dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia”. 

Sedangkan ayat (2) “Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dapat dilakukan secara perseorangan, keluarga, kelompok, masyarakat, 

organisasi sosial, dan atau organisasi kemasyarakatan”. Dan Pasal 24 ayat 1 

berbunyi: “Pemerintah memberikan penghargaan kepada masyarakat yang 

berperan dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia.” 

Sedangkan ayat 2 ialah “Jenis, bentuk, dan tatacara pemberian penghargaan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan 

Pemerintah.” 

Jelas maksud dari UU tersebut ialah mengajak seluruh lapisan 

masyarakat untuk dapat berkontibusi dengan baik dalam masalah lansia dan 

ikut berpartisipasi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial lansia. 

Karena banyak masyarakat yang cenderung individualistik dan tidak 

memikirkan orang lain. Padahal partisipasi masyarakat dalam perkembangan 

hidup lansia sangat dibutuhkan. 

 

                                                             
29 Ibid, hal. 14 
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8. Dukungan Sosial 

Dukungan sosial dari orang lain terhadap lansia menjadi sangat 

berharga karena akan menambah ketenteraman hidupnya. Namun demikian 

dengan adanya dukungan sosial tersebut tidaklah berarti bahwa setelah 

memasuki masa seorang lansia hanya tinggal duduk, diam, tenang, dan 

berdiam diri saja. Untuk menjaga kesehatan baik fisik maupun kejiwaannya 

lansia justru tetap harus melakukan aktivitas-aktivitas yang berguna bagi 

kehidupannya.
30

 Lansia tidak boleh ongkang-ongkang, enak-enak, dan semua 

dilayani oleh orang lain. Hal itu justru akan mendatangkan berbagai penyakit 

dan penderitaan, sehingga bisa menyebabkan para lansia tersebut cepat 

meninggal dunia. Dalam rangka membantu agar lansia tetap dapat 

beraktivitas maka dibutuhkan dukungan sosial. 

Dukungan sosial merupakan sebagai aspek menguji apa yang individu 

rasakan pada tanggung jawab, dukungan, dan tersedianya bantuan dari 

keluarga dan teman. Aspek ini fokus pada seberapa banyak yang individu 

rasakan pada dukungan keluarga dan teman, faktanya pada tingkatan mana 

individu tergantung pada dukungan di saat sulit. Dukungan sosial bagi lansia 

sangat diperlukan selama lansia sendiri masih mampu memahami makna 

dukungan sosial tersebut sebagai penyokong/penopang kehidupannya. 

Namun dalam kehidupan lansia seringkali ditemui bahwa tidak semua lansia 

mampu memahami adanya dukungan sosial dari orang lain, sehingga 

walaupun ia telah menerima dukungan sosial tetapi masih saja menunjukkan 

                                                             
30

 Tamher, S dan Noorkasiani. 2011. Kesehatan Lanjut Usia dengan Pendekatan Asuhan 
Keperawatan. Jakarta: Salemba Medika. Hal. 8 
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adanya ketidakpuasan, yang ditampilkan dengan cara menggerutu, kecewa, 

kesal dan sebagainya.
31

 

Dalam hal ini memang diperlukan pemahaman dari si pemberi bantuan 

tentang keberadaan (availability) dan ketepatan/ kelayakan (adequacy) dari 

bantuan tersebut bagi lansia, sehingga tidak menyebabkan dukungan sosial 

yang diberikan dipahami secara keliru dan tidak tepat sasaran. Jika lansia 

(karena berbagai alasan) sudah tidak mampu lagi memahami makna 

dukungan sosial, maka yang diperlukan bukan hanya dukungan sosial namun 

layanan atau pemeliharaan secara sosial (social care) sepenuhnya. Bila yang 

terakhir ini tidak ada yang melaksanakan berarti lansia tersebut menjadi 

terlantar dalam kehidupannya.
32

  

Kebiasaan sosial budaya masyarakat di dunia timur sampai sekarang 

masih menempatkan orang-orang usia lanjut pada tempat terhormat dan 

penghargaan yang tinggi. Menurut Brojklehurst dan Allen (1987) lansia 

sering dianggap lamban, baik dalam berpikir maupun bertindak. Anggapan 

seperti ini bertentangan dengan pendapat-pendapat pada zaman sekarang, 

yang justru menganjurkan masih tetap ada sosial involvement (keterlibatan 

sosial) yang dinggap penting dan meyakinkan. Contohnya dalam bidang 

pendidikan, lansia masih tetap butuh melanjutkan pendidikannya sehingga 

dapat meningkatkan inteligensi yang memperluas wawasannya. Hal ini 

                                                             
31

 Tamher, S dan Noorkasiani. 2011. Kesehatan Lanjut Usia dengan Pendekatan Asuhan 
Keperawatan. Jakarta: Salemba Medika. Hal. 9 
32 http://www.psychoshare.com/file-625/psikologi-lansia/dukungan-sosial-pada-lansia.html                                  
(diakses 08 November 2017) 
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merupakan suatu dukungan bagi lansia dalam menghadapi masalah yang 

terjadi.
33

  

D. Partisipasi Masyarakat 

1. Konsep Partisipasi Masyarakat  

Partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan mental, emosional, dan 

tindakan seseorang atau kelompok orang untuk mencapai suatu tujuan dan 

ikut bertanggung jawab di dalamnya.
34

 Secara etimologis, partisipasi berasal 

dari bahasa pars yang artinya bagian dan capere, yang artinya mengambil, 

sehingga diartikan “mengambil bagian”. Dalam bahasa Inggris, participate 

atau participation berarti mengambil bagian atau mengambil peranan. 

Sehingga partisipasi berarti berarti mengambil bagian atau mengambil 

peranan dalam aktivitas atau kegiatan politik suatu negara. Bank dunia 

memberi batasan partisipasi masyarakat sebagai pertama, keterlibatan yang 

terkena dampak pengambilan keputusan tentang hal-hal yang harus 

dikerjakan dan cara mengerjakannya. Kedua, keterlibatan tersebut berupa 

kontribusi dari masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan yang telah 

diputuskan. Ketiga, bersama-sama memanfaatkan hasil program sehingga 

masyarakat mendapatkan keuntungan dari program tersebut. Andrea 

Cornwall dan John Gaventa mengemukakan bahwa partisipasi adalah proses 

tumbuhnya kesadaran terhadap hubungan diantara stakeholder yang berbeda 

dalam masyarakat, yaitu dantara kelompok-kelompok sosial dan komunitas 

dengan pengambil kebijakan dan lembaga-lembaga jasa lain. Dalam hal ini, 
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partisipasi antara lain digunakan untuk memobolisasi tenag-tenaga tingkat 

lokal dan mengurangi pembiyaaan proyek. Misalnya komunitas memberikan 

sumbayan waktu, dana, tenaga, dan materiil untuk mengukseskan suatu 

proyek yang dibantu oleh pihak luar. Ini seringkali digambarkan sebagai 

“mereka” berpartisipasi dalam proyek “kita”.
35

  

Dua kata yang dekat dengan konsep “partisipasi” adalah keterikatan 

(engagement) dan keterlibatan (involvement). Pokok pikiran yang melandasi 

perlunya partisipasi masyarakat dikemukakan oleh Hardjasoematri sebagai 

berikut:
36

 

a. Memberikan informasi kepada pemerintah  

Partisipasi masyarakat sangat diperlukan untuk memberikan masukan 

kepada pemerintah tantang masalah yang ditimbulkan oleh suatu rencana 

tindakan pemerintah dengan berbagai konsekuensinya. Dengan demikian 

pemerintah akan dapat mengetahui berbagai kepentingan yang dapat 

terkena tindakan tersebut. Pengetahuan dan pemahaman mengenai aspek 

tertentu yang diinginkan masyarakat melalui informasi dari masyarakat itu 

sendiri maupun ahli yang dimintai tanggapan oleh masyarakat tentang 

masalah yang mungkin timbul merupakan masukan partisipasi masyarakat 

bagi proses pengambilan keputusan dan dapat meningkatkan kualitas 

tindakan negara dibidang yang direncakan tersebut.  

 

 

                                                             
35  Rukminto, Isbandi. 2008. Intervensi komunitas pengembangan masyarakat sebagai upaya 
pemberdayaan masyarakat. Jakarta: RAJAWALI PERS. Hal. 108 
36 Ibid, hal. 214 
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b. Meningkatkan kesediaan masyarakat untuk menerima keputusan 

Seorang warga masyarakat yang telah memperoleh kesempatan untuk 

berpartisipasi dalam pengambilan keputusan cenderung memperlihatkan 

kesediaan menerima keputusan yang lebih besar dan mudah menyesuaikan 

diri dengan keputusan itu. Dengan demikian, dapat mengurangi 

kemungkinan timbulnya pertentangan asal partisipasi tersebut 

dilaksanakan pada waktu yang tepat. 

c. Membantu perlindungan hukum 

Jika keputusan diambil dengan memerhatikan keberatan-keberatan yang 

diajukan oleh mayarakat selama proses pengambilan keputusan 

berlangsung maka setelah keputusan diambil maka keberatan dari warga 

akan kecil kemungkinannya karena semua aternatif sudah dibicarakan 

setidaknya sampai tingkatan tertentu. 

d. Mendemokrasikan pengambilan keputusan 

Dalam hubungannya dengan partisipasi masyarakat ini, ada pendapat yang 

menyatakan bahwa pemerintah dengan sistem perwakilan, maka hak untuk 

melaksanakan kekuasaan ada pada wakil-wakil rakyat yang dipilih oleh 

rakyat.
37

 

  

                                                             
37 Ibid, hal. 215 
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Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa merupakan salah satu 

prasyarat utama untuk keberhasilan proses pembangunan di pedesaan. 

Definisi partisipasi yang berlaku di lingkungan aparat perencana dan 

pelaksana pembangunan adalah kemauan rakyat untuk mendukung secara 

mutlak dengan adanya program-program pemerintah yang dirancang dan 

tujuannya ditentukan oleh pemerintah.
38

  

Salah satu wujud dari rasa tanggungjawab masyarakat itu adanya sikap 

mendukung terhadap penyelengaraan pemerintah daerah/desa yang antara 

lain ditunjukkan melalui partisipasi aktif dari anggota masyarakat.  Dan 

partisipasi terhadap lansia seperti sekarang sudah jarang ditemui di  pedesaan 

apalagi di perkotaan. Banyak pelayanan-pelayanan yang ramai dibicarakan 

tetapi lebih cenderung ke permasalahan-permasalahan internal pemerintah.  

Sesungguhnya konsep partisipasi diharapkan bisa mengakomodasi 

seluruh aspirasi masyarakat yang berkembang sehingga terbukalah ruang 

publik yang seluas-luasnya untuk satu kegiatan pembangunan berbasis 

partisipasi masyarakat. Dengan metode konseptual dan berjenjang, tujuan 

dasar dari partisipasi masyarakat dapat tercapai. Tujuan yang dimaksud 

adalah untuk menghasilkan masukan dan persepsi yang berguna dari warga 

negara dan masyarakat yang berkepentingan dalam rangka meningakkan 

kualitas pengambilan keputusan , karena dengan melibatkan masyarakat yang 

potensial terkana dampak akibat kebijakan dan kelompok kepentingan, para 

pengambil keputusan dapat menangkap pandangan, kebutuhan dan 

pengharapan dari masyarakat dan kelompok tersebut, untuk kemudian 
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menuangkannya ke dalam konsep. Pandangan dan reaksi masyarakat itu 

sebaliknya akan menolong pengambil keputusan (stakeholders) untuk 

menentukan prioritas, kepentingan dan arah yang pasti dari berbagai faktor.
39

  

Partisipasi merupakan proses dimana seluruh pihak dapat membentuk 

dan terlibat dalam seluruh inisiatif pembangunan.
40

 Pembangunan yang 

partisipatif  (participatory development) adalah proses yang melibatkan 

masyarakat secara aktif dalam seluruh keputusan substansial yang berkenaan 

dengan kehidupan mereka. Dalam bidang politik dan sosial, partisipasi 

bermakna sebagai upaya melawan ketersingkiran. Jadi, dalam partisipasi, 

siapapun dapat memainkan peranan aktif, memiliki kontrol terhadap 

kehidupannya sendiri, mengambil peran dalam masyarakat, serta lebih 

terlibat dalam pembangunan. Partisipasi dapat diartikan sebagai ikut serta, 

berpartisipasi dalam suatu kegiatan mulai dari perencanaan sampai evaluasi. 

Partisipasi (Kamus Besar Bahasa Indonesia) berarti ada keikutsertaan 

(mengawasi, mengontrol, dan memengaruhi) masyarakat dalam suatu 

kegiatan mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi perencanaan.
41

 Ada 

beberapa konsep partisipasi yaitu: 

a. Partisipasi sebagai kebijakan, yaitu konsep yang memandang partisipasi 

sebagai prosedur konsultasi para pembuat kebijakan kepada masyarakat 

sebagai subjek pengelolaan keuangan daerah; 
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b. Partisipasi sebagai strategi, konsep ini melihat partisipasi sebagai salah 

satu strategi untuk mendapat dukungan masyarakat demi kredibilitas 

kebijakan yang dikeluarkan pemerintah; 

c. Partisipasi sebagai alat komunikasi, konsep ini melihat partisipasi sebagai 

alat komunikasi bagi pemerintah (sebagai pelayan rakyat) untuk 

mengetahui keinginan rakyat; 

d. Partisipasi sebagai alat penyelesaian sengketa, konsep ini melihat 

partisipasi sebagai alat penyelesaina sengketa dan toleransi atas 

ketakpercayaan dan kerancuan yang ada di masyarakat. 

Terkait dengan keempat poin ini maka terlihat bahwa konsep 

“partisipasi” terutama dibicirakan dalam konteks dunia politik. Partisipasi 

merupakan materi esensi untuk terjadi demokrasi, karena demokrasi 

membutuhkan keterbukaan (transparency). Pada akhirnya, tujuan partisipasi 

adalah untuk meningkatkan keteguhan diri serta terbangunnya kontrol dan 

inisiatif masyarakat terhadap pengelolaan sumber daya untuk pembangunan. 

Jika dicermati, makna partisipasi berbeda-beda menurut mereka yang terlibat, 

misalnya antara pengambil kebijakan, pelaksana di lapangan, dan 

masyarakat. Para ahli telah mampu membuat pengklasifikasian partisipasi. 

Misalnya, ada yang berpendapat bahwa ada tujuh karakteristik tipologi 

partisipasi, yang berturut-turut semakin dekat kepada bentuk yang ideal 

yaitu:
42
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a. Partisipasi pasif atau manipulsi  

Ini merupakan bentuk partisipasi paling lemah. Karakteristiknya 

adalah masyarakat menerima pemberitahuan apa yang sedang atau telah 

terjadi. Pengumuman sepihak oleh pelaksana proyek tidak memerhatikan 

tanggapan masyarakat sebagai sasaran program. Informasi yang 

dipertukarkan terbatas pada kalangan profesional di luar kelompok sasaran 

belaka. 

b. Partisipasi informatif 

Masyarakat menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian untuk 

proyek, namun tidak berkesempatan untuk terlibat memengaruhi proses 

penelitian. Akurasi hasil penelitian tidak dibahas bersama masyarakat. 

c. Partisipasi konsultif 

Masyarakat berpartisipasi dengan cara berkonsultasi, sedangkan 

orang luar mendengarkan, menganalisa masalah dan pemecahannya. 

Belum ada peluang untuk pembuatan keputusan bersama. Para profesional 

tidak berkewajiban untuk mengajukan pandangan masyarakat (sebagai 

masukan) untuk ditindaklanjuti. 

d. Partisipasi insentif 

Masyarakat memberikan korbanan dan jasa untuk memperoleh 

imbalan insentif berupa upah, walau tidak dilibatkan dalam proses 

pembelajaran atau eksperimen-eksperimen yang dilakukan. Masyarakat 

tidak memiliki andil untuk melanjutkan kegiatan-kegiatan setelah insentif 

dihentikan.  
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e. Partisipasi fungsional 

Masyarakat membentuk kelompok sebagai proyek, setelah ada 

keputusan-keputusan utama yang disepakati. Pada tahap awal, 

masyarakat tergantung kepada pihak luar, tetapi secara bertahap 

menunjukkan kemandiriannya. 

f. Partisipasi interaktif 

Masyarakat berpartisipasi dalam analisis untuk perencanaan 

kegiatan dan pembentukan atau penguatan kelembagaan. Cenderung 

melibatkan metoda interdisipliner yang mencari keragaraman perspektif 

dalam proses belajar yang terstruktur dan sistematis. Masyarakat memiliki 

peran untuk mengontrol atas pelaksanaan keputusan-keputusan mereka, 

sehingga memiliki andil dalam keseluruhan proses kegiatan. 

g. Patisipasi mandiri (self mobilization) 

Masyarakat mengambil inisiatif sendiri secara bebas (tidak 

dipengaruhi oleh pihak luar) untuk merubah sistem atau nilai-nilai yang 

mereka junjung. Mereka mengembangkan kontak dengan lembaga-

lembaga lain untuk mendpatkan bantuan dan dukungan teknis serta 

sumber daya yang diperlukan. Masyarakat memegang kendali atas 

pemanfaatan sumber daya yang ada atau digunakan.
43

 

 Jadi partisipasi masyarakat merupakan bentuk kepedulian 

masyarakat terhadap kepentingan bersama demi terwujudnya suatu kondisi 

yang mengarah ke yang lebih baik. Keikutsertaan warga juga termasuk 

kebijakan dalam pengambilan keputusan diberbagai kunci masalah yang 
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mempengaruhi kehidupan mereka. Penempatan masyarakat diperlukan 

karena dapat berperan serta secara aktif mulai dari perencanaan, pelaksanaan 

hingga monitoring dan evaluasi perubahan. Partisipasi bukan hanya sekedar 

salah satu tujuan dan pembangunan sosial tetapi merupakan bagian yang 

integral dalam proses perubahan sosial.  

 Partisipasi masyarakat berarti eksistensi manusia seutuhnya, 

tuntutan akan partisipasi mayarakat semakin berjalan seiring kesadaran akan 

hak dan kewajiban warga negara. Dibutuhkan masyarakat yang benar-benar 

dapat bertanggung jawab sebagai diskusi kelompok secara terfokus dan 

terarah. Karena masyarakat dianggap paling penting karena mengetahui 

potensi, kondisi, masalah, dan kendala yang ada di desa.
44

    

2. Prinsip-Prinsip Partisipasi 

Philipus M. Hadjon mengemukaan bahwa konsep partisipasi 

masyarakat berkaitan dengan konsep keterbukaan, jadi tanpa keterbukaan 

pemerintah, tidak mungkin masyarakat dapat melakukan partisipasi dalam 

kegiatan pemerintah. Keterbukaan sebagai suatu asas ketatanegaraan 

mengenai pelaksanaan wewenang secara layak.
45

 Prinsip-prinsip dasar 

partisipasi yang berkembang antara lain:
46

 

a. Masyarakat memiiki hak untuk menyatakan pendapat tentang tindakan 

atau kebijakan yang akan memengaruhi hidup dan kehidupannya. 
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45 Hadjon, M. Philipus, 1997. Keterbukaan Pemerintah dalam Mewujudkan Pemerintah yang 
Demokratis. Surabaya: PT. Bina Ilmu. Hal. 2 
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b. Partisipasi masyarakat dapat menjamin bahwa kontribusi masyarakat akan 

memengaruhi kebijakan. 

c. Kebijakan partisipasi masyarakat merupakan sarana komunikasi yang 

dapat mempertemukan berbagai kepentingan dari seluruh partisipan. 

d. Proses partisipasi masyarakat merupakan sarana untuk mencari jalan 

keluar dan menyediakan fasilitas terhadap hal-hal yang memiliki potensi 

pengaruh besar. 

e. Proses partisipasi masyarakat dapat menjadi pendorong peningkatan 

keikutsertaan masyarakat karena melibatkan keikutsertaan dalam 

merumuskan hal-hal penting dan signifikan yang memengaruhi hidup dan 

kehidupan masyarakat. 

f. Proses partisipasi masyarakat menyediakan informasi kepada partisipan 

tentang mengapa masyarakat perlu berpartisipasi secara bermartabat. 

g. Proses partisipasi masyarakat mengkomunikasikan kepada partisipan 

bagaimana caranya supaya masukan masyarakatdapat memengaruhi 

kebijakan.
47

  

Dari ketujuh prinsip ini dapat dikatakan bahwa partisipasi sangat erat 

kaitannya dengan pengkomunikasian kepada partisipan mengenai suatu 

kebijakan dan dengan adanya komunikasi tersebut akan berujung pada kritik, 

masukan ataupun reaksi tertentu dari masyarakat terhadap kebijakan tersebut. 

Prinsip-prinsip praktik terbaik partisipasi masyarakat juga dikemukakan oleh 

The Community Development Society yaitu:
48

 

                                                             
47 Ibid, hal. 242 
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a. Berpromosi secara aktif terhadap upaya peningkatan partisipasi yang 

mencerminkan keterwakilan seluruh anggota masyarakat supaya dapat 

memengaruhi setiap kebijakan publik dan implementasinya dapat 

dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. 

b. Memperkuat ikatan seluruh anggota masyarakat dalam pembelajaran dan 

pemahaman isu-isu tentang politik, ekonomi, psikologi sosial, dan sosial 

kemasyarakatan lainnya, yang memiliki pengaruhnya dalam pembuatan 

kebijakan alternatif, atau tandingan yang berasal dari inisiatif masyarakat. 

c. Mempersatukan dan memudahkan berbagai kepentingan dan budaya yang 

tumbuh di lingkungan masyarakat dalam proses pengembangan 

masyarakat, dan manjauhkannya dari upaya-upaya yang mendahulukan 

kepentingan salah satu kelompok kuat dan tidak menjangkau dan 

mengakomodasi kepentingan-kepentingan kelompok lemah dan marjinal. 
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d. Bekerja secara aktif untuk meningkatkan kapasitas kepemimpinan para 

pemimpin dan anggota kelompok-kelompok dalam masyarakat. 

e. Bekerja secara terbuka dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat dalam 

mengupayakan perbaikan kondisi masyarakat secara berkesinambungan. 

Partisipasi masyarakat mencakup partisipasi dalam perencanaan, 

pelaksanaan, evaluasi dan penerimaan manfaat pembangunan dengan 

mempertimbangkan otonomi kemandirian masyarakat.
49

 

3. Bentuk-Bentuk Partisipasi 

Dalam pengertian ini ada 4 (empat) bentuk partisipasi:
50

 

a. Partisipasi dapat bersifat transitif atau intransif; 

b. Partisipasi bermoral atau tak bermoral; 

c. Partisipasi yang bersifat dipaksa dan bersifat bebas; 

d. Partisipasi yang bersifat manipuli atau spontan. 

 Bentuk partisipasi masyarakat yang dimaksud adalah membicarakan 

tentang perwujudan dari segala kegiatan yang dihasilkan melalui partisipasi 

masyarakat, kegiatan partisipasi masyarakat ini sudah nampak dalam macam-

macam bentuk oleh karena bidang kesejahteraan masyarakat itu sangat 

kompleks, tetapi pada dasarnya bentuk partisipasi masyarakat itu meliputi: 
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a. Aktivitas warga masyarakat untuk mau mengambil inisiatif tertentu untuk 

memecahkan berbagai persoalan dalam bidang keamanan, kesehatan, 

pendidikan, dan sebagainya. 

b. Kesadaran atau warga masyarakat untuk mengambil bagian dalam tahap 

tertentu, dalam rangka pelaksanaan pembangunan. 

c. Kesadaran atau kesediaan warga masyarakat untuk suka mematuhi 

peraturan atau petunjuk yang berlaku. 

 Dengan semakin luas dan semakin bermutunya kegiatan partisipasi 

masyarakat dalam pembangunan secara melembaga dan berkelangsungan 

maka, dikalangan masyarakat sendiri akan terwujud adanya prasarana dan 

sarana serta makanisme pembangunan yang searah dan dalam kesatupaduan 

dengan prasarana, sarana, dan mekanisme kesejahteraan masyarakat.
51

 

Tidak semua partisipasi masyarakat memiliki manfaat bagi perbaikan 

nasib rakyat. Syarat pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang baik 

adalah selalu berkarasteristik partisipasi, penegakan hukum, transparasni, 

responif, kesetaraan, efektif, efisien, akuntabel, memiliki visi dan strategis. 

Implementasi pemerintah yang baik, menuntut keterlibatan seluruh elemen 

yang ada dalam masyarakat dan di dalam perwujudan pihak pelayan harus 

didekatkan dengan dilayani (pemerintah dan masyarakat). Pemerintah yang 

didekatkan dengan yang dilayani (rakyat) akan dapat mengenali apa yang 

menjadi kebutuhan permasalahan, keinginan dan kepentingan serta aspirasi 

rakyat secara baik dan benar, karenanya kebijakan yang dibuat akan dapat 
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mencerminkan apa yang menjadi kepentingan dan aspirasi rakyat yang 

dilayani.
52

  

4. Fungsi Partisipasi Masyarakat 

Partisipasi masyarakat memiliki fungsi sebagai masukan kebijakan dari 

pemikiran masyarakat untuk dimintai pendapatnya. Informasi yang 

merupakan pendapat, aspirasi dan concerns dari publik akan dijadikan 

pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Dalam partisipasi yang 

dipertukarkan adalah hak dan kewajiban, pertukaran akan semakin sering bila 

pertukaran tersebut mengakibatkan pemenuhan hak seimbang dengan 

pelaksanaan kewajiban yang mempengaruhi frekuensi pertukaran sosial.
53

  

Pentingnya partisipasi masyarakat dalam permasalahan lansia ialah 

karena partisipasi sebagai strategi yang diperlukan sebagai alat untuk 

memperoleh dukungan dari masyarakat. Jika pendapat, aspirasi, dan concerns 

telah ditampung, maka publik (masyarakat) akan mendukung rencana usaha/ 

kegiatan. Selain sebagai strategi pratisipasi sebagai sarana komunikasi atau 

wadah sebagaimana pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menampung 

pendapat dan aspirasi masyarakat. Partisipasi juga berarti membuka celah 

untuk menuntut kesetaraan sehingga pihak yang lemah harus diberdayakan 

lebih dahulu, partisipasi menuntut perubahan-perubahan mendasar dalam diri 

inisiator pembangunan, elit atau penguasa dan pemberdayaan kaum yang 
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masih lemah. Perubahan tersebut diawali dari diri sendiri, itulah sebabnya 

partisipasi gampang diucapkan tapi sulit dilakukan.
54

 

5. Faktor-Faktor Penting yang dapat Mendorong Partisipasi Masyarakat 

Berikut faktor-faktor yang mendorong partisipasi masyarakat:
55

 

a. Dukungan pihak luar yang terdiri dari LSM dan perguruan tinggi yang 

memiliki akses terhadap informasi, keahlian dan dana (walaupun dana 

bukan faktor siginifikan). Dukungan dalam bentuk fasilitasi proses-proses 

partisipasi baarangkali adalah kontribusi terbesar yang diberikan oleh 

pihak pendukung dari luar. 

b. Motivasi yang besar dan kesiapan dari warga sendiri untuk berkontribusi 

dalam proses perbaikan kualitas hidup. 

c. Keterbukaan dan komitmen dari aparat pemerintah dan penguasa di 

tingkat  Kabupaten di tingkat lokal (Kecamatan dan Desa). Mereka tidak 

saja memberikan dukungan moral, tapi betul-betul aktif terlibat dalam 

gerak langkah forum. 

6. Dampak dari Partisipasi Masyarakat 

Dampak yang terasa dengan adanya partisipasi masyarakat diantaranya 

adalah:
56

 

a. Perubahan pola pikir partisipasi. Dulu yang boleh berbicara, bahkan yang 

berhak duduk di kursi, hanya para elit, sekarang warga “biasa”pun dengan 

bebas dapat mengemukakan pendapat dan duduk sejajar. 
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b. Tumbuhnya percaya diri pada warga masyarakat untuk memutuskan apa 

yang menjadi keinginannya melalui makanisme yang mereka sepakati. 

c. Kehadiran membuat kelompok-kelompok warga masyarakat saling 

berinteraksi dan berkomunikasi. 

7. Beberapa Hal yang Menunjang Kesuksesan dalam Partisipasi 

Masyarakat 

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat: 

a. Faktor kesediaan masyarakat meliputi pemahaman pemeliharaan, manfaat 

yang dirasakan dan interaksi masyarakat. 

b. Faktor kemampuan masyarakat meliputi finansial, kemampuan sumber 

daya manusia, dan kemampuan organisasi. 

c. Faktor kemampuan intelektual masyarakat. 

   

 


