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 BAB I 

                                                PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang   

Partisipasi merupakan proses pemberdayaan mampu menyelesaikan sendiri 

masalah yang mereka hadapi melalui kemitraan, transparasi, kesetaraan dan 

tanggung jawab.Di Indonesia landasan hukum pelaksanaan partisipasi masyarakat 

adalah Undang-Undang no. 6 tahun 2014 tentang desa, perubahan atas no 43 

tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa. Peraturan kemendesa no.1 tahun 

2015 tentang pedoman kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan 

lokal berskala desa yang berbunyi: desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang 

memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan 

pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa 

masyarakat, hak asal usul hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem 

pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia. Kewenangan desa adalah 

kewenangan yang dimiliki desa meliputi kewenangan dibidang penyelengggaraan 

pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, 

dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal 

usul dan adat istiadat desa. Pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan 

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan 

Negara Republik Indonesia. 
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Partisipasi masyarakat merupakan model pendekatan bottom up, yang tak lain 

adanya pemberdayaan masyarakat dimana dalam hal ini peran pemerintah hanya 

sebatas memberikan fasilitas saja tanpa ikut campur kaitan dengan perencanaan 

pembangunan pemberdayaan kelompok marjinal dan meningkatkan akuntabilitas. 

Meskipun disadari dengan pendekatan ini, membutuhkan biaya yang besar dan 

lambatnya proses pengambilan keputusan. Sementara masalah partisipasi 

masyarakat dalam suatu proses pembangunan belum maksimal. Untuk itu peran 

serta maupun partisipasi masyarakat dalam membangun daerahnya sangat 

diperlukan. Keberhasilan pembangunan nasional ditentukan oleh tingkat 

partisipasi masyarakat, baik dalam menyumbang input maupun dalam hasilnya, 

dan perlu diingat bahwa sekitar 80% masyarakat Indonesia hidup di pedesaan 

yang jauh dari pusat administrasi pembangunan. Karena itu tidaklah 

mengherankan bahwa masa lampau, bahkan sampai sekarang, masih banyak 

rakyat yang belum tersentuh oleh kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan, 

termasuk menikmati hasil pembangunan, margono Slamet (2003). Untuk 

mengembangkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan, 

masyarakat baik formal maupun non formal sangat penting terutama dalam 

mempenggaruhi dan menggerakan keterlibatan seluruh warga masyarakat 

lingkunganya guna mendukung keberhasilan program pemerintah dalam 

pembangunan. Pengaruh para tokoh masyarakat di Desa masih sangat kuat dan 

kental bahkan masih seringkali menjadi panutan dalam segala hal kegiatan sehari-

hari warga masyarakat dalam melaksanakan kegiatannya. 
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Pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat, 

tetapi juga pranata-pranatanya. Menanamkan nilai-nilai budaya modern, seperti 

kerja keras, hemat, keterbukaan dan integrasinya ke dalam kegiatan pembangunan 

dan peran masyarakat di dalamnya. Yang paling penting adalah meningkatkan 

partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait diri mereka 

dan komunitas mereka. Tujuan pemberdayaan tidak hanya untuk memberdayakan 

anggota individu masyarakat, tetapi juga untuk memperkuat komponen-

komponen pendukungnya (Mardikanto dan Soebianto, 2017 : 31). Partisipasi 

masyarakat merupakan hal paling vokal pada proses pemberdayaan. Salah 

satunya butuh aktor yang mampu dan mau untuk mencurahkan ide, konsep, 

tenaga serta bahkan biaya demi tercapainya tujuan pemberdayaan di masyarakat. 

Masyarakat sendiri butuh di sadarkan betapa pentingnya berdaya dari sumberdaya 

atau potensi yang dimiliki dari dalam dirinya sendiri. Untuk itu pemberdayaan 

sangat bergantung pada partisipasi masyarakat dan potensi yang ada di 

masyarakat tersebut. 

Kondisi saat ini memberikan pelajaran besar kepada setiap generasi anak 

bangsa, mengingat masih banyak masyarakat indonesia yang mengeluhkan 

kehidupannya sendiri, karena masih jauh dari makna kesejahteraan sosial, kondisi 

seperti ini tentunya membutuhkan kesadaran kolektif dalam kehidupan 

bermasyarakat dengan memperkuat semangat gotong royong, sebagai upaya atau 

langkah langkah  strategis pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas agar 



 

 
4 

 

bisa mandiri. Secara umum, Pembangunan selalu menjadi tolak ukur kemajuan, 

yang dalam hal ini bisa dilihat dari sisi ekonomi, sosial, maupun budaya yang 

pada hakikatnya akan bertujuan pada perwujutan keadilan, kerukunan, dan 

kesejahteraan.  Society yang memiliki arti masyarakat, dalam kehidupan manusia 

tidak pernah terlepas dari sistem nilai-nilai dan norma norma yang berlaku dalam 

kehidupannya, sehingga masyarakat menjadi bagian dalam menjalankan sistem 

tersebut. “Masyarakat” berasal dari bahasa Arab, Syiek atau bergaul, Adanya 

saling bergaul karena terdapat bentuk-bentuk aturan hidup, yang bukan 

disebabkan oleh manusia sebagai perorangan, melainkan oleh unsur-unsur 

kekuatan lain dalam lingkungan sosial yang merupakan kesatuan. 

Fenomena saat ini Gubuk Baca Lentera Negeri bergerak dibidang optimalisasi 

masyarakat yang kurang atau belum sadar akan pentingnya menghidupkan dengan 

mengadakan keakraban desa atau kegiatan desa. Atas dasar minimnya pendidikan 

dan mayoritas yang putus sekolah di karenakan masalah ekonomi di Desa 

Sukolilo. Fachrul Alamsyah yang di kenal dengan panggilan Gus irul merupakan 

pendiri Gubuk Baca Lentera Negeri beliau awalnya membangun gubuk baca 

dengan rumah kayu untuk mengaji, dan belajar bersama anak anak di sore 

hari.Semakin lambat laun, beliau dikenal dimasyarakat dan sempat diwawancarai 

oleh beberapa setasiun televis yang ternama seperti Cable News Network, Heroes, 

dll karena rasa kecintaan beliau yang gigi untuk membangun semangat para anak 

bangsa. Dan gubuk baca semakin berkembang dengan bermacam talenta dan 
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bakat di setiap dusun dari anak anak sampai pada pemudanya berperan aktif 

dalam kegiatan sosial dusun yang di adakan namun saat ini Gubuk Baca Lentera 

Negeri sudah menjadi pusat untuk gubuk baca lainya yang ada di Desa sukolilo 

dan tidak mengadakan bimbel atau mengaji bersama, tapi berperan sebagai 

konseptor dan juga tempat berkumpul untuk melakukan kegiatan diskusi 

partisipaasi untuk desa melewati partisispasi gubuk baca. Suatu kesenjangan 

sosial khususnya di masyarakat desa. Masyarakat desa yang rata-rata sumber 

penghidupannya dari bertani dan menjadi buruh mendominasi keadaan sosial 

pada masyarakat Desa Sukolilo. 

Anak seolah menjadi sumber produksi perekonomian bagi orangtuanya, 

contohnya anak lebih baik bekerja di kebun atau disawah daripada sekolah. Anak 

lebih baik memerah susu dari pada sekolah. Dari itu teman teman dari gubuk baca 

berpartisipasi untuk membuat Program yang di namai dengan sebuntan Preman 

Mengajar partisipasi ini baru berjalan baru baru ini. Partisipasi saat ini yang baru 

di lakukan gubuk baca lentera negeri dan teman teman gubuk baca dari desa 

sebelah berkumpul untuk bepartisipasi mengajari bimbel menfasilitasi anak anak 

dengan mengajari mereka seperti mengaji, mengajari mengerjakan PR sekolah 

dan pentingnya anak yang tidak sekolah bisa ikut belajar dengan teman 

temannya.Alasan penelitian tersebut Pemberdayaan yang di lakukan oleh 

komunitas ini tergolong unik dan berbeda menurut pandangan peneliti selama 

obervasi awal. Pemberdayaan yang dilakukan oleh komunitas ini bukan hanya 
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pada sektor pendidikan saja namun juga lingkungan, ekonomi dan dengan 

kesehatan. 

 

Berdasarkan latarbelakang diatas peneliti tertarik melakukan penelitian 

dengan judul Pemberdayaan Masyarakat Berbasis partisipasi komunitas Gubuk 

Baca Lentera Negeri, di Desa Sukolilo di karenakan isu pemberdayaan masih saja 

menjadi pembicaraan. 

A. Rumusan Masalah 

     Berdasarkan latar belakang di atas dapat di simpulkan rumusan masalnya yaitu  

Bagaimana pemberdayaan masyarakat berbasis partisipasi komunitas Gubuk Baca 

Lentera Negeri. 

B. Tujuan Penelitian 

     Mendeksripsikan pemberdayaan masyarakat berbasis partisipasi komunitas 

Gubuk Baca Lentera Negeri di Desa Sukolilo, Kecamatan Jabung, Kabupaten 

Malang. 

C. Manfaat Penelitian  

1. Secara Akademis  

Secara akademis, hasil penelitian ini dapat menambah wawasan atau 

pengetahuan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang, khususnya 

Program Studi Kesejahteraan Sosial tentang pemberdayaan masyarakat 

berbasis partisipasi komunitas Gubuk Baca Lentera Negeri. 
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2. Secara Praktis  

Hasil penelitian ini di jadikan sebagai bahan evaluasi dalam 

pengambilan komunitas dengan upaya peningkatan kualitas maupun kuantitas 

dalam pemberdayaan masyarakat berbasis partisispasi komunitas Gubuk Baca 

Lentera Negeri.  

D. Ruang Lingkup Penelitian. 

Ruang lingkup penelitian ini di lakukan dengan pengurus Gubuk Baca Lentera 

Negeri ada beberapa hal dalam penelitian ini yang menjadi batasan bagi para 

peneliti yang bertujuan untuk tidak terlalu luas dalam diskusi yang berfokus pada 

penelitian. Oleh karena itu, peneliti membuat ruang lingkup penelitian dalam 

penelitian ini 

 

1. Gubuk Baca Lentera Negeri bertempat di Desa Sukolilo, Kecamatan Jabung. 

 

2. Gubuk Baca Lentera Negeri adalah salah satu Komunitas penggiat Literasi 

dari Desa Sukolilo Komunitas yang di bangun oleh Fachrul Alamsyah sekitar 

tahun 2014. 

3. Partisipasi komunitas Gubuk Baca Lentera Negeri dalam pemberdayaan 

masyarakat.  

 


