
 

 

 

BAB II  

TINJAUAN TEORI 

 

Pada bab dua akan dilakukan pembahasan mengenai teori-teori  yang 

berkaitan dengan penelitian. Pada bagian ini akan dibahas mengenai permasalahan 

sanitasi perkotaan, sanitasi berbasis masyarakat, partsipasi masyarakat dalam program 

SANIMAS serta faktor – faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dan 

sintesa penelitian. 

 

2.1  Permasalahan Sanitasi Pada Perkotaan 

 Sanitasi menurut World Health Organization (WHO) merupakan suatu 

bentuk usaha yang mengawasi beberapa dari faktor lingkungan fisik yang dapat 

berpengaruh terhadap kehidupan . Pembangunan sanitasi amerupakan sebuah upaya 

untuk dapat meningkatkan kualitas dan memperluas  pelayanan persampahan pada 

rumah tangga, air limbah domestik, serta pengolahan drainase lingkungan secara 

terpadu dan berkelanjutan dengan cara meningkatkan perencanaan, kelembagaan, 

pelaksana dan pengawasan yang baik.  

 Permasalahan terhadap sanitasi yang layak saat ini ternyata tidak hanya 

dihadapi oleh masyarakat perdesaan saja, melainkan juga telah menjadi masalah 

tersendiri pada wilayah perkotaan. Dilihat dari kepadatan penduduk di kota besar 

yang tidak sebanding dengan lahan pemukiman menyebabkan banyak bermunculan 

permukiman kumuh di wilayah perkotaan yang tidak memiliki akses sanitasi yang 

layak. Pada daerah yang kumuh pada suatu perkotaan, sanitasi yang buruk dapat lebih 

berisiko mendatangkan berbagai macam penyakit yang sangat berbahaya bagi 

kesehatan masyarakat. Budaya kebersihan yang kurang baik, kepadatan penduduk, 

serta kontaminasi air oleh limbah, dapat risiko munculnya berbagai macam penyakit. 

Oleh karena itu sanitasi merupakan kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi. 
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2.2  Sanitasi Berbasis Masyarakat ( SANIMAS ) 

SANIMAS merupakan program untuk menyediakan prasarana pengolahan air 

limbah bagi masyarakat di daerah kumuh pada suatu perkotaan. Salah satu solusi 

yang diberikan pemerintah  dalam hal penyediaan prasarana dan sarana air limbah 

atau sanitasi permukiman bagi masyarakat yang memiliki penghasilan yang rendah di 

lingkungan padat penduduk seperti pada perkotaan, kumuh dan rawan sanitasi, telah 

dikenalkan sebuah kegiatan yaitu SANIMAS (Sanitasi oleh Masyarakat). Fokus 

kegiatan SANIMAS ini yakni  penanganan air limbah rumah tangga. SANIMAS 

merupakan sebuah program kerjasama antara Pemerintah Pusat yaitu Direktorat 

Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman (PLP) Departemen Pekerjaan 

umum dengan pihak BORDA (Bremen Overseas Research Development Association) 

Jerman serta pihak Pemerintah Daerah pada setiap lokasi yang akan dijadikan sasaran 

program. Program SANIMAS dalam pelaksanaannya menggunakan pendekatan 

pemberdayaan masyarakat melalui : 

1. Mendorong keberpihakan pada Masyarakat Berpenghasilan Rendah 

(MBR). 

2. Mendorong inisiatif masyarakat dengan iklim keterbukaan. 

3. Mendorong keterlibatan masyarakat 

4. Meningkatkan keswadayaan masyarakat. 

5. Menguatkan kapasitas masyrakat. 

SANIMAS adalah program yang diberikan pemerintah pusat kepada 

masyarakat berpenghasilan rendah sebagai calon penerima manfaat yang berupa 

pembangunan prasarana air limbah yang mana dengan melakukan pendekatan 

pemberdayaan masyarakat yang mana menjadikan masyarakat penerima manfaat 

sebagai bagian dalam proses perencanaan, pembangunan, operasional dan 

pemeliharaan fasilitas sanitasi komunal, dengan melibatkan masyarakat  pemerintah 

mempunyai  tujuan agar fasilitas yang terbangun dapat memberikan manfaat yang 

berkelanjutan  
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Tahapan dalam pelaksanaan SANIMAS meliputi : tahapan penyiapan warga , tahap 

perencanaan, tahapan pelaksanaan fisik, tahap pengendalian (Petunjuk Teknis 

SANIMAS). 

 

1.  Tahap Penyiapan Warga 

Tahapan ini berupa kegiatan promosi sanitasi dan penyehatan lingkungan hal 

ini merupakan upaya dalam menyebarluaskan informasi tentang suatu pencegahan 

dari penyakit yang ada pada lingkungan sekitar yang harus diwaspadai masyarakat. 

Penyiapan warga juga meliputi sosialisasi awal tingkat kelurahan yang mana ini 

adalah tahapan dalam memperkenalkan mengenai program SANIMAS kepada 

masyarakat sebagai penerima program dan pelaksana kegiatan program SANIMAS. 

Tujuan dari adanya sosialisasi ini pemerintah berharap dapt mendorong partisipasi 

masyarakat dalam pelaksanaan tahapan program SANIMAS. Selain tokoh masyarakat 

yang terlibat dalam sosialisasi adapun aparat pemerintah setempat, yang mana 

nantinya akan ada tahapan rembuk kelurahan yang bertujuan untuk memahami 

prinsip - prinsip dari program SANIMAS serta menyamakan persepsi atau pandangan 

dalam pelaksanaan program SANIMAS, sehingga dapat memahami pentingnya 

keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan program SANIMAS.  

2. Tahapan Perencanaan 

 Tahapan perencanaan adalah lanjutan dari tahapan persiapan. Kegiatan 

pertama perencanaan program SANIMAS adalah tahapan promosi sanitasi yang mana 

dengan mempromosikan sanitasi bertujuan untuk menyebar luaskan informasi tentang 

suatu usaha pencegahan dari penyakit. Setelah kegiatan promosi sanitasi ada tahapan 

pemetaan sanitasi kelurahan yang dilakukan oleh BKM / LKM dan TFL dibantu oleh 

para kader masyarakat setempat yang sudah dipilih dan di fasilitasi oleh TFL untuk 

dapat melakukan pengumpulan data ataupun informasi mengenai bagaimana kondisi 

pelayanan sanitasi pada kelurahan, komdisi kependudukanya, sampai dengan 

permasalahan pada sanitasi yang dihadapi. Yang mana akan digunakan sebagai bahan 

untuk menyusun Community Sanitation Improvement Action Plan (CSIAP) dan 

rencana kerja masyarakat agar dapat lebih baik lagi. Data dan informasi yang akan 
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dikumpulkan melalui pemetaan sanitasi yang dilakukan pada kelurahan adalah 

kondisi wilayah dan kondisi demografi. Setelah dilaksanakannya tahapan pemetaan 

sanitasi kelurahan selanjutnya tahapan penyusunan dokumen rencana aksi perbaikan 

sanitasi (Community Sanitation Improvement Action Plan ). Pada tahapan ini 

dilakukannya mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi serta melakukan 

pemetaan kondisi sanitasi kelurahan. Yang mana hasil dari mengidentifikasi 

permasalahan yang dihadapi akan dipelajari bersama sama pokja sanitasi dan KM 

yang didampingi TFL. Penyusunan daftar identifikasi permasalahan ini dilakukan 

dengan penyusunan daftar identifikasi masalah dan penentuan daerah daerah 

bermasalahan. Selanjutnya dilakukan kembali rembuk kelurahan tahap II yang 

bertujuan untuk menitikan lokasi penanganan permasalahan dan menysusun rencana 

kegiatan pelakasaan pembangunan. Lalu melakukan seleksi titik lokasi partisipatif 

yang mana tahapan ini adalah tahapan penyempurnaan metode RPA ( Rapid 

Participatory Assesment ). Dan selanjutnya dilakukan tahapan beberapa rembuk 

tingkat RT / RW , penyusunan dan pengajuan Rencana Kegiatan Masyarakat (RKM) 

yang telah disiapkan masyarakat yang selanjutnya diverivikasi oleh TMAK. 

3. Tahap Pelaksanaan Fisik 

  Tahap pelaksanaan fisik yaitu diawali dengan  melaksanakan suatu 

penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara PPK SANIMAS dengan 

BKM/LKM, dan disertai dengan pelaksanaan Rembuk warga Tingkat RT/ Tahap III. 

Dalam proses pelaksanaan fisik akan dilakukan supervise yang terdiri atas kegiatan  

pemantauan dan pelaporan dari kegiatan SANIMAS. Setelah melakukan pelaksanaan 

infrastruktur fisik selesai akan dilanjutkan dengan serah terima hasil infrastruktur. 

Rencana pelaksanaan pembangunan sanitasi yang disepakati mencakup 

mensosialisasikan perjanjian kerja sama atau kontrak kepada masyarakat,selanjutnya  

metode pelaksanaan saat kegiatan kontruksi, rencana pengadaan material, jadwal 

rencana kerja, rekrutmen tenaga kerja, kesepakatan besaran upah pekerja, mekanisme 

pembayaran upah atau material dan kesanggupan swadaya masyarakat. Dalam 

pelaksanaan pembangunan infrastruktur SANIMAS akan dilakukan beberapa 

kegiatan yang memiliki kaitan didalam nya, yaitu perencanaan pekerjaan, majemen 
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tenaga kerja, pengaturan tenaga kerja, penyiapan lokasi, pengadaan barang atau jasa, 

pemantauan dan oengawasan kontruksi dan pelaporan.  

 

 

 

 

4. Pengendalian  

Pengendalian di perlukan demi kelancaranjalannya pelaksanaan program 

SANIMAS  yang sesuai dengan prinsip, pendekatan dan mekanisme yang telah di 

tetapkan. Pengendailian pada program SANIMAS di lakukan dengan pengwasan atau 

pemantauan, laporan serta evaluasi dengan strategi sebagai berikut : 

1. Pengawasan atau pemantauan secara ketat dan objekif pada setiapn proses   

tahapan kegaitan di setisp level pelaku. 

2. Pelaporan di semua tingkatan pelaku di laksanakan secara disiplin, akurat dan 

tepat waktu. 

3. Pelaksanaan evaluasi secara regular di dukung dengan pemberian sanksi untuk 

penegakan aturan. 

Keberlanjutan dari Sarana Sanitasi Skala Permukiman Menurut Iskandar et 

al., (2016) terdapat 5 Faktor Dasa diantaranya:  

1. Penyiapan masyarakat harus dilakukan dengan benar. Penyiapan masyarakat 

bukan hanya sekedar sosialisasi, tetapi masyarakat diharapkan memiliki 

kebutuhan akan sarana sanitasi.  

2. Sistem harus dibangun dengan benar. Secara fisik dibangun harus memenuhi 

standar konstruksi yang sudah ditetapkan, dan secara teknis hidrolis 

memungkinkan berjalan dan mampu melayani daerah pelayanan. 

3. Kelembagaan pengelola harus berjalan. Dikarenakan sistem komunal 

permukiman ini akan menjadi barang publik terutama pada jaringan pipa dan 

IPALnya  
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4. Iuran disepakati dan berjalan. Pada pelaksanaan sistem sanitasi permukiman 

sangat memerlukan pembiayaan untuk dapat memelihara infrastruktur yang 

terbangun. 

5. Pembinaan oleh pemerintah juga sangat penting. Pembinaan yang baik untuk 

pemeliharaan maupun perluasan pelayanan.  

2.3 Partisipasi Masyarakat Dalam Program SANIMAS 

Menurut H.A.R. Tilaar (2009:287) partisipasi merupakan sebuah wujud dari 

keinginan seseorang untuk dapat mengembangkan sifat demokrasi dengan cara 

mengikuti proses desentralisasi dimana akan diupayakan untuk perlunya perencanaan 

dari bawah (button-up) dengan cara melibatkan masyarakat dalam setiap proses 

perencanaan dan pembangunan masyarakatnya. Partisipasi masyarakat menurut 

Isbandi (2007:27) merupakan keikutsertaan ataupun keterlibatan masyarakat dalam 

suatu proses pengidentifikasian sebuah permasalahan dan potensi yang ada pada 

masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang adanya sebuah alternatif 

maupun solusi untuk menangani masalah tersebut, pelaksanaan upaya mengatasi 

masalah yang dihadapi, serta keterlibatan masyarakat dalam berbagai proses 

memahami akan perubahan yang terjadi. 

Melihat dari konsep SANIMAS yaitu menjadikan masyarakat sebagai aktor 

utama dalam setiap tahapannya berarti keberhasilan dari program SANIMAS sangat 

dipengaruhi oleh partisipasi masyarakatnya.Keikutsertaan masyarakat pada setiap 

proses pembangunan adalah hak asasi warga negara yang telah ditetapkan oleh 

konstitusi yaitu dalam Pasal 28C ayat (3) UUD 1945. Bentuk dari keikutsertaan 

masyarakat diawali dari tahap pemberitahuan informasi, konsultasi, dialog, tukar 

pikiran, musyawarah, menyatakan pendapat, dan interaksi. 

Dalam program SANIMAS masyarakat memiliki peran membantu pembuatan 

infrastruktur IPAL Komunal mulai dari tahap persiapan yang mana terdapat 

sosialisasi untuk menentukan lokasi infrastruktur, lalu pada tahap perencanaan 

dimana masyarakat berperan membantu dalam proses pemetaan sanitasi dan pada 

tahapan kontruksi masyarakat ikut serta bergotong royong yang dibuktikan dengan 



28 

 

 

bentuk gerakan masyarakatdalam penyiapan lahan dan pembersihan lahan tempat 

sarana IPAL Komunal dibangun, serta pada tahap pemeliharaan masyarakat 

sendirilah yang harus ikut memelihara sarana dan prasarana infrastruktur yang 

diberikan pemerintah agar tetap berkelanjutan. 

 

2.4 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat 

           

 Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat yang mana 

dalam penelitian ini terdiri dari dua faktor yaitu dapat dari  dalam masyarakat 

(internal), maupun faktor dari luar masyarakat (eksternal). Faktor internal merupakan 

sebuah faktor yang berasal dari dalam kelompok masyarakat itu sendiri, yaitu 

individu serta dari kesatuan kelompok yang ada didalamnya. Tingkah laku individu 

memiliki hubungan yang erat  yang dapat ditentukan oleh ciri-ciri sosiologis seperti 

jenis kelamin, umur, pekerjaan, penghasilan maupun pengetahuan, (Slamet, 1994:97). 

Namun secara teoritis, terdapat juga hubungan antara ciri-ciri individu dengan tingkat 

partisipasinya, tingkat pendidikan, usia, lamanya menjadi anggota masyarakat,  jenis 

pekerjaan, besarnya pendapatan serta keterlibatan dalam kegiatan pembangunan yang 

mana akan sangat mempengaruhi partisipasi masyarakat (Slamet, 1994:137-143). 

Selanjutnya adalah  faktor-faktor eksternal yang dapat dikatakan stakeholder, 

yang merupakan semua pihak yang memiliki kepentingan serta mempunyai pengaruh 

terhadap jalannya program . Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi 

masyarakat untuk mengikuti atau menghadiri proses partisipasi yakni kepercayaan 

terhadap budaya tertentu, tingkat pendidikan, pekerjaan masyarakat,  jenis kelamin 

dan pengetahuan serta keahlian menurut Plumer (dalam Suryawan, 2004:27). 

Tidak hanya program SANIMAS yang menggunakan konsep pemberdayaan 

masyarakat, terdapat Program Penyediaan Sarana Air Minum dan Sanitasi Berbasis 

Masyarakat (PAMSIMAS) yang memiliki konsep sama dengan program SANIMAS, 

program ini didukung oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian 

Kesehatan. Program ini menggunakan pendekatan bottom up planning dengan 

melibatkan masyarakat dalam proses pembangunannya. Partisipasi masyarakat dalam 
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Program PAMSIMAS yaitu untuk meningkatkan atau menjamin kesehatan dan 

kebersihan pada suatu lingkungan wilayah tersebut menjadi hal yang sangat penting 

serta paling utama sebagai acuan keberhasilan dari program ini. Pemberdayaan 

masyarakat yang dilakukan dengan didampingi langsung oleh tenaga pendamping 

pada setiap Kelurahan yang melaksanakan Program PAMSIMAS selama satu tahun 

diawali dari tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan demi mendukung 

keberlanjutan program. Keberhasilan dari program PAMSIMAS ini salah satunya 

dapat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi  masyarakatnya. Partisipasi masyarakat 

merupakan sebuah pemberdayaan masyarakat, yang mana masyarakat  dapat berperan 

serta atau mengikuti dalam kegiatan pembangunan program PAMSIMAS 

(Adisasmita 2006: 41). 

2.5 Sintesa Penelitian 

Salah satu komponen penting dalam reproduksi karya ilmiah adalah 

menyusun sintesa penelitian. Sintesa penelitian merupakan rangkuman dari tulisan 

penelitian dari berbagai macam sumber  mengenai pengertian ataupun pendapat. 

Rangkuman tersebut akan disusun menjadi suatu tulisan baru yang akan mengandung 

satu kesatuan yang sesuai dengan kebutuhan pada penelitian ini. Program SANIMAS 

yang  merupakan sebuah program dengan konsep mengutamakan masyarakat yang 

menerima manfaat program SANIMAS sebagai aktor utama yang akan memiliki 

peran penting dalam pelaksanaan pembangunan serta perbaikan sarana dan prasarana 

sanitasi.  
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TABEL II. 1 

SINTESA LITERATUR 
Sumber Judul Variabel 

Rurin Roesyiana 

(2016) 

 

Partisipasi Masyarakat Dalam 

Program Sanitasi Perkotaan 

Berbasis Masyarakat 

 

1. Adanya Kesamaan Iklim 

Sosial 

2. Adanya kesempatan untuk 

berpartisipasi 
3. Kemauan dan kemampuan 

masyarakat untuk mengubah 

atau memperbaiki keadaan 

4. Kepekaan dan ketanggapan 

masyarakat terhadap masalah, 

kebutuhan-kebutuhan dan 

kepentingan-kepentingan 

umum masyarakat 

5. Adanya kekuatan antar 

organisasi yang terbentuk 

Ibrahim Surotinojo 

(2009) 

Partisipasi Masyarakat Dalam 

Program SANIMAS Di Desa Bajo 

Internal 

1. pendidikan, 

2. mata pencaharian,  
3. pendapatan,  

4. usia,  

5. jenis kelamin,  

6. pengetahuan,  

7. suku   

8. agama 

 

Venny V. S Turnip 

(2015) 

Partisipasi Masyarakat Dalam 

Pembangunan Sanitasi Perkotaan 

Di Kelurahan Rowosari 

Kecamatan Tembalang Kota 

Semarang 

1. Umur 

2. Agama 

3. Jenis Kelamin 

4. Pekerjaan 

5. Pendidikan 
6. Pendapatan 

Chika Chaerunnisa 

(2014) 

Partisipasi Masyarakat Dalam 

Program Penyediaan Air Minum 

Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat 

(PAMSIMAS) di Kabupaten 

Brebes 

Internal 

1. Usia 
2. Jenis Kelamin 

3. Agama 

4. Pendidikan 

5. Pekerjaan 

6. Pendapatan 

7. Pengetahuantentang 

PAMSIMAS 

Eksternal 

1. Peran Seluruh Stakeholder 

Djaya Mulya (2016) 

Analisis Prtisipasi Masyarakat 

Dan Manfaat Program Penyediaan 

Air Minum Dan Sanitasi Berbasis 

Masyarakat Di Desa Marana 

Kecamatan Sindue Kabupaten 

Donggala 

1. Umur 

2. Pendidikan 

3. Pendapatan 

4. Lama Tinggal 
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Sumber Judul Variabel 

Plumer dalam 

Surotinojo (2009) 

Partisipasi  Masyarakat Dalam 

Program Sanitasi Oleh 

Masyarakat (sanimas) di Desa 

Bajo Kecamatan Tilamuta  

Kabupaten Boalemo, Gorontalo 

1. Pengetahuan dan keahlian 

2. Pekerjaan masyarakat 

3. Tingkat pendidikan 

4. Jenis kelamin 
5. Kepercayaan terhadap budaya 

tertentu 

Mulya et.al (2016) 

Analisis Partisipasi Masyarakat 

dan Manfaat Program Penyediaan 

Air Minum dan Sanitasi Berbasis 

Masyarakat di Desa Marana 

Kecamatan Sindue Kabupaten 

Donggala. 

1. Usia 

2. Pendidikan 

3. Pendapatan 

4. Lama tinggal 

 

Nur Kholis Hanifah 

(2018) 

Hubungan Partisipasi Masyarakat 

dan Keberhasilan Program 

Sanitasi Total Berbasis 

Masyarakat Di Desa Wates Jaya 

Kabupaten Bogor 

1. Peran Pemerintah Daerah 

2. Peran Fasilitator 

3. Peran KSM 

4. Peran Penyuluhan Kesehatan 

Sumber peneliti 2020 

 

TABEL II. 2 

SINTESA VARIABEL 
No Variabel Keterangan Justifikasi 

1 Jenis Kelamin Dipilih 

Jenis Kelamin dapat berhubungan dengan mau tidaknya 

seseorang untuk berpartisipasi. Menurut Surotinojo 

(2009) Jenis kelamin dapat mempengaruhi bentuk 

partisipasi yang dilakukan masyarakat diwilayah tersebut 

contohnya  laki-laki dapat menyumbangkan pikiran dan 

tenaga, sementara perempuan dapat menyumbangkan 

dana ataupu makanan. 

2 Kelompok usia Dipilih  

Kelompok Usia dapat mempengaruhi seseorang dalam 

memutuskan untuk dapat terlibat ataupun berpartisipasi 

dalam suatu kegiatan.  Menurut Angell (1967) faktor usia 

adalah faktor yang dapat mempengaruhi sikap dari 

seseorang terhadap kegiatan yang ada pada 

kemasyarakatan. 
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No Variabel Keterangan Justifikasi 

3 Tingkat pendidikan Dipilih  

Faktor pendidikan merupakan faktor yang cukup 

berpengaruh. Karena dengan tingkatan pendidikan dapat 

mempengaruhi  keinginan dan kemampuan masyarakat 

untuk dapat berpartisipasi serta untuk  dapat memahami 

tahapan pelakasanaan kegiatan yang sedang dilakukan. 

Menurut Soemanto R B, dkk. (Muryani Khikmawati, 

1997: 28) berpendapat bahwa individu mempunyai 

pendidikan yang lebih tinggi akan mempengaruhi lebih 

tinggi pula derajat partisipasinya yang mana dalam hal ini 

adalah pembangunan. 

4 Lama Tinggal Dipilih  

Menurut (Panudju, 1999) lamanya tinggal seseorang 

dalam suatu lingkungan dapat mempengaruhi partisipasi 

seseorang terhadap pembangunan yang diberikan 

pemerintah terhadap masyarakat hal ini dikarenakan 

seseorang yang sudah lama tinggal di suatu lingkungan 

menjadikan seseorang akan lebih adaptif atau cepat 

tergerak terhadap perubahan atau pembangunan yang 

terjadi di lingkungannya. 

5 Kepemilikan Rumah Dipilih 

Kepemilikan rumah dapat mempengaruhi masyarakat 

untuk ikut berpartisipasi. Menurut (Panudju, 1999) status 

kepemilikan hunian dapat memberikan pengaruh terhadap  

masyarakat  untuk dapat melakukan kerja sama dan 

terlibat pada kegiatan social  kemasyarakatan 

6 
Pekerjaan 

Masyarakat 
Dipilih  

Pekerjaan Dipilih karena dapat mempengaruhi partisipasi 

terhadap suatu pembangunan. Berdasarkan pekerjaannya 

dapat mempengaruhi masyarakat dalam meluangkan 

waktunya untuk berpartisipasi. Surotinojo (2009) 

mengatakan bahwa alasan yang paling mendasar 

ditemukan pada masyarakat yakni terdapat pertentangan 

kesibukan bekerja dengan keinginan masyarakat untuk 

berpartisipasi.  

7 Pendapatan Dipilih 

Pendapatan dipilih karena dapat mempengaruhi 

masyarakat terhadap mau atau tidaknya untuk 

berpartisipasi dalam pembangunan yang diberikan 
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No Variabel Keterangan Justifikasi 

pemerintah. Menurut Turner, tingkat pendapatan dapat 

memberikan peluang bagi masyarakat untuk dapat 

mengikuti partisipasi. 

8 Motif Tertentu Dipilih  

Motif tertentu dipilih karena dapat mempengaruhi 

partisipasi masyarakat misalnya karena kekerabatan atau 

mengharapkan imbalan. Masyarakat yang berpartisipasi 

memiliki tujuan tertentu atau kepentingan tertentu 

didalamnya (Djono (2011)) 

9 Kebutuhan Dipilih  
Menurut Sahidu (1998) Kebutuhan dapat mempengaruhi 

kemauan masyarakat untuk berpartisipasi 

10 Suku Dipilih 

Menurut Mulyaet.al (2016) masyarakat dengan suku asli  

pada suatu  lingkungan  diwilayah tertentu  akan memiliki 

wawasannya yang lebih tentang nilai serta norma yang 

berlaku disuatu lingkungan itu. 

11 Agama Dipilih 

Agama cukup berpengaruh dalam menentukan tingkat 

partisipasi masyarakat dalam program SANIMAS. 

Menurut Plumer dalam Surotinojo (2009), kepercayaan  

tingkat heterogenitas yang tinggi yaitu terutama dari segi 

agama dapat menentukan strategi partisipasi yang akan 

digunakan namun harus tetap sesuai dengan nilai yang 

terkandung dalam agamanya. 

12 

Tingkat 

Pengetahuan 

Masyarakat terkait 

Program SANIMAS 

Dipilih 

Tingkat pengetahuan masyarakat terkait program adapat 

mempengaruhi masyarakat untuk dapat berpartisipasi. 

Menurut Notoatmodji (2001) pengetahuan merupakan 

hasil “tahu” dan ini akan terjadi apabila seseorang telah 

mengadakan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. 

Biasanya pengetahuan seseorang dipengeharuhi oleh 

pengalaman dan hubungan sosial untuk bertukar 

informasi dalam kehidupan bermasyarakat sehari hari . 

13 Sosialisasi Dipilih 

sosialisasi dipilih karena berdasarkan literatur yang ada, 

dengan adanya sosialisasi akan mempengaruhi partisipasi 

masyarakat. 
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No Variabel Keterangan Justifikasi 

14 

Peran Panitia 

Pelaksana Program 

SANIMAS 

Kelurahan Susunan 

Baru 

Dipilih 

Peranan panitia pelaksana program SANIMAS dapat 

memberikan pengaruh ataupun ajakan untuk masyarakat 

dalam mau tidaknya mengikuti partisipasi 

15 Peran Pemerintah Dipilih 

Peran pemerintah adalah salah satu yang dapat 

mempengaruhi dalam proses partisipasi masyarakat 

karena dengan dukungan dari pemerintah program 

SANIMAS dapat berjalan 

16 

Adanya Kesamaan 

Iklim Sosial 

 

Tidak 

Dipilih 

Karena responden dalam penelitian ini terdiri dari 

berbagai macam latar belakang dan pelapisan sosial  

masyarakat yang berbeda beda. 

17 

Adanya kesempatan 

untuk berpartisipasi 

 

Tidak 

Dipilih 

Tidak dipilih karena beberapa masyarakat tidak memiliki 

kesempatan untuk terlibat dalam pembangunan 

dikarenakan tidak adanya waktu yang disebabkan 

lamanya bekerja. 

18 

Kemauan dan 

kemampuan 

masyarakat untuk 

mengubah atau 

memperbaiki 

keadaan 

 

Tidak 

Dipilih 

Tidak dipilih karena tidak semua masyarakat memiliki 

kepedulian ataupun kemauan untuk mengubah keadaan 

sekitar lingkungan menjadi lebih baik lagi. 

19 

Adanya kekuatan 

antar organisasi 

yang terbentuk 

Tidak 

Dipilih 

 

Dengan melihat kondisi pada lokasi studi dan wawancara 

pada beberapa masyarakat didapatkan bahwa kekuatan 

organisasi yang ada pada lokasi penelitian yaitu pada 

kelurahan susunan baru dirasa kurang mempengaruhi 

masyarakat untuk dapat berpartisipasi 

Sumber peneliti 2020


