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Abstrak 
 
Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sumberdaya Air Secara Berkelanjutan dilakukan di kabupaten 
Bulukumba.  Tujuan penelitian ini untuk mengetahui: bentuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan 
sumber daya air yang berkelanjutan di Kabupaten Bulukumba, faktor-faktor yang berpengaruh dalam 
partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan di Kabupaten Bulukumba. 
Pengumpulan data menggunakan teknik kuantitatif yakni dengan cara pemberian kuisioner kepada 
sejumlah masyarakat di dua lokasi yakni desa Mattoanging kecamatan Kajang dan kelurahan Sapolohe 
kecamatan Bontobahari kabupaten Bulukumba. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya air secara 
berkelanjutan di desa Mattoanging termasuk tingkat partisipasi Placation, pada perencanaan dan evaluasi 
tergolong rendah, pada monitoring dan menerima manfaat cukup tinggi, dan tinggi, sedang untuk kelurahan 
Sapolohe jauh lebih baik dari desa Mattoanging, pada perencanaan cukup tinggi; pada pelaksanaan, 
penerima manfaat, monitoring, dan evaluasi   partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya air 
secara berkelanjutan tinggi. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat yakni 
pekerjaan, umur, lama tinggal, sedang jenis kelamin, tingkat pendidikan, penghasilan kurang signifikan 
pengaruhnya terhadap partisipasi masyarakat 
 
Kata kunci: Partisipasi masyarakat, Pengelolaan sumber daya air 
 
 
Abstract 
 
Public Participation in the Sustainable Management of Water Resources conducted in Bulukumba district. 
The purpose of this study to find out: a form of community participation in the management of water 
resources in a sustainable Bulukumba, the factors that influence the community participation in the 
management of water resources in a sustainable Bulukumba. 
The data were collected by using quantitative technique.  Questionnaires were distributed  to a number of 
community members in two villages namely location Mattoanging Kajang district and sub district Sapolohe 
Bontobahari Bulukumba district. 
The results reveal that in the sustainable management of water resources in the village of placation 
Mattoanging including participation rates, in the planning and evaluation is low, the monitoring and 
receiving benefits is quite high, and high, moderate to sub Sapolohe much better than Mattoanging village, 
at high enough planning: in the implementation, beneficiaries, monitoring, and evaluation of community 
participation in sustainable management of water resources high. The factors that influence the community 
participation occupation, age, length of stay, were gender, education level, income less significant impact 
on community participation 
 
Keywords: Community participation, Water resources management 
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PENDAHULUAN 

Air merupakan bagian terbesar dari planet ini. Air juga merupakan bagian penting 

bagi kehidupan di bumi. Sumber daya air merupakan sumber daya alam yang memiliki 

sifat terbatas baik secara kualitas maupun kuantitas untuk memenuhi kebutuhan manusia. 

Keterbatasan kualitas air adalah mutu air yang tidak layak untuk digunakan atau 

dikonsumsi manusia. Penggunaan air yang tidak layak tersebut untuk berbagai keperluan 

manusia dapat menimbulkan dampak negatif pada tingkat kesehatan. Konsumsi air yang 

tidak memenuhi standar kesehatan telah memunculkan berbagai penyakit yang berbahaya 

antara lain kolera, diare, gizi buruk, serta berbagai penyakit lain yang mempengaruhi 

mental dan fisik manusia (Gleick, 2000). 

Pembangunan infrastruktur penunjang upaya pemenuhan kebutuhan air bersih 

merupakan investasi yang sangat tidak menguntungkan bagi sektor privat untuk dapat 

mengambil bagian. Sedangkan bagi pemerintah, untuk melakukan investasi pada sektor 

ini di daerah yang jauh dari pusat pelayanan seringkali dihadapkan pada keterbatasan 

anggaran, sehingga daerah yang demikian ini tidak menjadi prioritas bagi pemerintah. 

Kondisi ini mengakibatkan tidak tercapainya permintaan rata-rata perkapita di Indonesia 

125 s/d 150 l/org/hari (Badan Pembinaan Konstruksi dan Investasi, Departemen 

KIMPRASWIL, 2004) bahkan untuk mencapai standar kebutuhan minimum untuk hidup 

(basic water requirement) sebesar 50 l/org/hari (Gleick, 2000) sulit untuk dilakukan. 

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui  bentuk partisipasi 

masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan di Kabupaten 

Bulukumba, untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh dalam partisipasi 

masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan di Kabupaten 

Bulukumba. 

 

BAHAN DAN METODE 

Lokasi dan Rancangan Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Bulukumba tepatnya di Kecamatan 

Gantarang, Kecamatan Rilau Ale, Kecamatan Bonto Tiro, Kecamatan Ujung Loe, 

Kecamatan Kajang, Kecamatan Kindang, Kecamatan Bulukumpa, Kecamatan 

Bontobahari. 
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Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif didukung 

dengan kualitatif serta metode tabulasi silang, penelitian ini terdiri atas: survei 

pendahuluan, pengambilan data primer dan sekunder berdasarkan dari jenis partisipasi 

yang dilanjutkan dengan pengolahan dan analisis data.  

Fokus Penelitian 

Fokus penelitiannya adalah masyarakat dalam hal ini masyarakat yang terkena 

program) yang berada disekitar penyediaan air minum dengan tujuan untuk memperoleh 

data dan gambaran tentang partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air. 

Metode Pengumpulan Data 

Teknik yang dilakukan dengan menelaah berbagai dokumen dengan daya 

pendukung, yakni: gambar peta lokasi, kondisi umum wilayah penelitian, kondisi 

demografi penduduk dan sosial ekonomi secara umum yang diambil dari kantor BPS 

setempat, serta program kerja Pemda Kabupaten Bulukumba (Dinas Pekerjaan Umum 

dalam hal ini Cipta Karya dan Bappeda) yang berhubungan dengan pengelolaan sumber 

daya air. 

Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan jenis data kuantitatif, yakni statistik yang digunakan 

untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang 

telah terkumpul. Data yang dianggap valid ditabulasi dan dicatat untuk dianalisis 

kemudian disajikan dalam tabel silang, frekuensi yang disertai presentase serta data 

tersebut dideskripsikan dalam bentuk tema-tema, sub tema.  

 

HASIL PENELITIAN 

Gambaran Umum Program 

  PAMSIMAS adalah program nasional penyediaan air minum dan sanitasi 

berbasis masyarakat yang dananya berasal dari kontribusi masyarakat, pemerintah daerah 

dan pemerintah pusat. Strategi dasar yang diterapkan adalah melalui pembangunan 

pelayanan air minum dan sanitasi dengan mendudukkan masyarakat sebagai pelaku 

utama agar tercipta budaya hidup bersih dan sehat. Strategi tersebut dilakukan dengan 

prinsip dan pendekatan sebagai berikut : Berbasis Masyarakat, Partisipatif, Tanggap 
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Kebutuhan, Kesetaraan Gender, Keberpihakan pada Masyarakat Miskin, Keberlanjutan, 

Transparansi dan Akuntabilitas, Berbasis Nilai. Organisasi pelaksana dibentuk disetiap 

tingkatan (Pusat, Propinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan) untuk 

mendukung pelaksanaan program Pamsimas.  Dana untuk membiayai kegiatan Pamsimas 

yang telah dituangkan dalam RKM atau Rencana Kegiatan Masyarakat bersumber dari 

Kontribusi masyarakat, dana BLM dan APBN serta APBD. 

Karakteristik Responden 

 Jenis kelamin laki-laki sebanyak 72 jiwa atau 60% dari jumlah responden yang 

ada dalam penelitian ini menunjukkan kaum laki-laki lebih banyak memiliki peranan 

dibandingkan dengan kaum wanita. Pekerjaan atau mata pencaharian suatu masyarakat 

adalah aspek yang dapat menjadi ukuran pendapatan bagi seseorang.  Semakin baik mata 

pencaharian seseorang, memungkinkan orang tersebut untuk memperoleh pendapatan 

yang lebih baik demikian pula sebaliknya, apabila mata pencaharian kurang baik 

memungkinkan tingkat pendapatan yang diperoleh lebih sedikit.  Penghasilan merupakan 

hasil berupa uang yang diperoleh seseorang dari pekerjaan yang ditekuninya. Dalam 

penelitian ini jumlah pendapatan responden perbulan dikelompokkan menjadi lima 

tingkatan, yaitu sangat rendah antara Rp 100.000 hingga Rp 700.000 atau sekitar 62,5%. 

Rendah antara Rp 800.000 hingga Rp 1.500.000 atau 23,4% selanjutnya kelompok 

sedang Rp 1.600.000 hingga Rp 2.300.000 atau 5%. Kelompok tinggi antara Rp 

2.400.000 hingga Rp 3.100.000 atau 7,5% dan kelompok sangat tinggi Rp 4.000.000 

hingga Rp 4.700.000 atau 1,6%. Umur merupakan salah satu faktor yang penting untuk 

mengetahui sejauh mana tingkat partisipasi masyarakat terhadap partispasi masyarakat 

dalam pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan di Kabupaten Bulukumba. 

Penduduk yang tinggal di daerah penelitian tersebut umumnya merupakan penduduk asli 

dan hanya sedikit yang pendatang dari luar. Tinggi rendahnya tingkat pendidikan 

seseorang akan dapat mempengaruhi pandangan sikap (persepsi), dan prilaku seseorang 

dapat dengan mudah berkomunikasi dengan orang lain dan cepat tanggap terhadap 

inovasi.   
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Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Air Secara Berkelanjutan 
Bentuk dan Tingkatan Partisipasi  

Tingkat partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan sumber daya air di 

Kabupaten Bulukumba termasuk dalam tingkatan Partnership menurut klasifikasi 

tingkatan partisipasi menurut Arnstein (1995) dengan nilai skor 294 sedangkan nilai 

akumulasi skor 620 yang berada pada interval skor 600 – 1125 termasuk tingkat 

partisipasi Manipulation. Artinya bentuk parisipasi harta benda masyarakat terhadap 

pengelolaan sumber daya air di Kab. Bulukumba dapat menimbulkan rasa kepedulian dan 

rasa memiliki atas prasarana yang dibangun, seperti sumbangan iuran mulai dari tahap 

pelaksanaan sampai pada tahap pemeliharaan. 

Tingkat partisipasi masyarakat dalam bentuk tenaga memiliki nilai skor 252  pada 

tingkatan parisipasi Delegated Power, sedangkan untuk nilai akumulasi variabel yaitu 

631 yang terletak pada nilai interval 600 - 1125 termasuk juga pada tingkatan partisipasi 

Manipulation. Artinya  bentuk partisipasi masyarakat yang dapat menumbuhkan rasa 

kebersamaan dalam mewujudkan suatu kepedulian terhadap kondisi lingkungan 

permukiman, yang dapat memberikan pengaruh cukup besar bagi kelancaran kegiatan 

pembangunan dalam pengelolaan sarana air minum dan pendistribusian air secara 

perpipaan, seperti sumbangan tenaga dan bahan/material pada tahap pelaksanaan.  

Partisipasi tenaga yang dimaksudkan disini adalah bagaimana masyarakat terlibat 

secara langsung atau fisik dalam pelaksanaan kegiatan pemeliharaan dan pencegahan dan 

pelestarian sumberdaya air. Adapun kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan yaitu seperti 

reboisasi atau penghijauan, dan tindakan konservasi sumberdaya air lainya, seperti 

pelestarian lingkungan, berteknik pertanian konservatif dan ramah lingkungan serta 

kegiatan yang membutuhkan partisipasi langsung masyarakat. 

Tingkat partisipasi dalam bentuk keterampilan terhadap pengelolaan sumberdaya 

air yang dilakukan oleh masyarakat Kab Bulukumba dari 120 responden memiki nilai 

skor 259 termasuk pada tingkat partisipasi Delegated Power, dan untuk nilai akumulasi 

skor 665 terletak pada nilai interval 600-1125 termasuk pada tingkatan partisipasi 

Manipulation. Artinya bentuk peran serta yang dapat menumbuhkan rasa kebersamaan 

dalam mewujudkan suatu kepedulian terhadap kondisi lingkungan yang dapat 
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memberikan pengaruh cukup besar bagi kelancaran kegiatan pembangunan pengelolaan 

sumber daya air secara berkelanjutan.  

Tingkat partisipasi masyarakat dalam bentuk pemikiran terhadap pengelolaan 

sumberdaya air berkelanjutan memiki skor 270 termasuk tingkat partisipasi Partnership 

dan untuk nilai akumulasi skor 671 yang juga terletak pada nilai interval 600 - 1125 

termasuk pada tingkatan partisipasi Manipulation. Partisipasi buah pikiran merupakan 

partisipasi masyarakat dalam bentuk non fisik, yaitu bagaimana masyarakat terlibat 

dalam memberikan buah pikirannya dalam proses pemeliharaan dan pelestarian 

sumberdaya air. Partisipasi dapat di wujudkan pada berbagai macam kesempatan, seperti 

melalui pertemuan/rapat, melalui surat/saran dan tanggapan. Penyaluran ide-ide, gagasan 

dan sumbangan pemikirannya dapat di salurkan lewat lembaga-lembaga formal maupun 

nonformal yang ada.  

Tingkat partisipasi masyarakat dalam bentuk sosial terhadap pengelolaan 

sumberdaya air berkelanjutan memiki skor 282 termasuk pada tingkat Partisipasi , untuk 

nilai akumulasi skor 644 yang juga terletak pada nilai interval 600-1125 termasuk pada 

tingkatan partisipasi Manipulation. Karakteristik ekonomi, sosial dan budaya masyarakat 

diarahkan untuk menganalisis realitas yang menunjukkan pola hubungan dan tindakan 

yang dominan berpengaruh dalam kehidupan masyarakat.  

Tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air secara 

berkelanjutan total skor adalah 3.231 yang termasuk dalam tingkat partisipasi 

Partnership yang berkisar antara nilai interval 3226 – 3750. Artinya bentuk peran serta 

yang dapat menimbulkan rasa kepedulian dan rasa memiliki atas prasarana yang 

dibangun yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya air, seperti sumbangan iuran, 

tenaga, keterampila, pemikiran dan sosial mulai dari tahap pelaksanaan sampai pada 

tahap pemeliharaan. 

Berdasarkan fakta-fakta tersebut dalam kategori Arstain tingkat partisipasi yang 

terjadi yaitu termasuk kategori  Partnership. Tahapan ini dipengaruhi oleh (1) hubungan 

yang sinergis antara anggota masyarakat sehingga masing-masing mempunyai tanggung 

jawab yang sesuai dengan peran dan posisi dalam kepengurusan organisasi 

kemasyarakatan; (2) kapasitas organisasi pemerintah dan lembaga-lembaga yang menjadi 

pendukung atas penyelenggaraan program pemerintah sehingga perlu diambil langkah 



 8 

yang tepat dalam melakukan pemberdayaan kepada masyarakat; (3) pertimbangan latar 

belakang sosial budaya yaitu dari golongan masyarakat berpenghasilan rendah, 

masyarakat perlu diberi kekuatan dan kemampuan dalam serangkaian tindakan/langkah-

langkah yang dilakukan pemerintah dalam penguasaan pengetahuan, sikap prilaku sadar 

dan keahlian keterampilan; (4) Masyarakat tidak diberikan kesempatan atau hak  untuk 

mengungkapkan pendapat/ide karena dianggap tidak mempunyai kemampuan dan 

inisiatif merupakan pihak yang memerlukan bantuan sehingga kegiatan yang 

dilaksanakan tanpa adanya umpan balik kepada masyarakat. 

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi  Partisipasi 

Faktor yang berpengaruh terhadap partisipasi dari hasil penelitian ini jjika dilihat 

dari probabilitasnya maka nilai probabilitasnya sebesar  0,327 > 0,05 maka dapat 

disimpulkan bahwa variabel jenis kelamin  tidak berpengaruh terhadap partisipasi 

masyarakat. 

Hasil penelitian variabel umur diperoleh t hitung sebesar 2,539 dan diperoleh 

persamaan Y = 185,785 + 6,739X. Signifikan pada taraf kepercayaan 95% maupun 99%. 

Nilai ini digunakan untuk menguji koefisien regresi, apakah variable independent (X) 

berpengaruh secara nyata atau tidak, dengan cara membandingkan nilai t hitung dengan t 

Tabel atau probabilitasnya (Sig) dengan taraf kesalahan (ά). Dapat dilihat nilai 

probabilitasnya sebesar  0,012 < 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa variabel umur  

berpengaruh nyata terhadap partisipasi masyarakat. 

Hasil penelitian variabel pendidikan diperoleh t hitung sebesar 1,329 dan 

diperoleh persamaan Y = 188,746 + 15,951X. Signifikan pada taraf kepercayaan 95% 

maupun 99%. Nilai ini digunakan untuk menguji koefisien regresi, apakah variable 

independent (X) berpengaruh secara nyata atau tidak, dengan cara membandingkan nilai t 

hitung dengan t Tabel atau probabilitasnya (Sig) dengan taraf kesalahan (ά). Dapat dilihat 

nilai probabilitasnya sebesar 0,186 > 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa variabel 

pendidikan tidak berpengaruh nyata terhadap partisipasi masyarakat. 

Hasil penelitian variable pekerjaan diperoleh t hitung sebesar 3,245 dan diperoleh 

persamaan Y = 198,399 + 7,003X. Signifikan pada taraf kepercayaan 95% maupun 99%. 

Nilai ini digunakan untuk menguji koefisien regresi, apakah variable independent (X) 

berpengaruh secara nyata atau tidak, dengan cara membandingkan nilai t hitung dengan t 
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Tabel atau probabilitasnya (Sig) dengan taraf kesalahan (ά). Dapat dilihat nilai 

probabilitasnya sebesar 0,002 < 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa variabel pekerjaan 

berpengaruh secara nyata terhadap partisipasi masyarakat. Dengan memperhatikan hasil 

uji F dan uji T dapat disimpulkan bahwa persamaan Y = 198,399 + 7,003X dapat 

digunakan untuk memprediksi bagaimana besarnya pengaruh pekerjaan terhadap 

partisipasi masyarakat. 

Hasil penelitian variabel penghasilan diperoleh t hitung sebesar -1,033 dan 

diperoleh persamaan Y = 232,874 + (-4,152)X. Signifikan pada taraf kepercayaan 95% 

maupun 99%. Nilai ini digunakan untuk menguji koefisien regresi, apakah variable 

independent (X) berpengaruh secara nyata atau tidak, dengan cara membandingkan nilai t 

hitung dengan t Tabel atau probabilitasnya (Sig) dengan taraf kesalahan (ά). Dapat dilihat 

nilai probabilitasnya sebesar 0,304 > 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa variabel 

penghasilan tidak berpengaruh nyata terhadap partisipasi masyarakat. 

Hasil penelitian variabel lama tinggal diperoleh t hitung sebesar 2,145 dan diperoleh 

persamaan Y = 192.034 + 6.977X. Signifikan pada taraf kepercayaan 95% maupun 99%. 

Nilai ini digunakan untuk menguji koefisien regresi, apakah variable independent (X) 

berpengaruh secara nyata atau tidak, dengan cara membandingkan nilai t hitung dengan t 

Tabel atau probabilitasnya (Sig) dengan taraf kesalahan (ά). Dapat dilihat nilai 

probabilitasnya sebesar 0,034 < 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa variabel lama 

tinggal  berpengaruh nyata terhadap partisipasi masyarakat. 

 

PEMBAHASAN 

Penelitian menunjukkan bahwa diperoleh t hitung untuk jenis kelamin (X1) sebesar 

-0,534: umur (X2) sebesar 1,499: pendidikan (X3) sebesar 0,084: pekerjaan (X4) sebesar 

3,177: penghasilan (X5) sebesar -1,260: dan lama tinggal (X6) sebesar 1,086 dan 

diperoleh persamaan Y = 158,605 + (-6,076)X1 + 5,324X2 + 1,173 X3 + 9,170 X4 + (-

5,162)X5 + 4,415X6. Signifikan pada taraf kepercayaan 95% maupun 99%. Nilai ini 

digunakan untuk menguji koefisien regresi, apakah variable independent (X) berpengaruh 

secara nyata atau tidak, dengan cara membandingkan nilai t hitung dengan t Tabel atau 

probabilitasnya (Sig) dengan taraf kesalahan (ά). Dapat dilihat nilai probabilitasnya untuk 

jenis kelamin (X1) sebesar 0,594 > 0,05 : umur (X2) sebesar 0,137 > 0,05: pendidikan 
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(X3) sebesar 0,934 > 0,05: pekerjaan (X4) sebesar 0,002 < 0,05: penghasilan (X5) 

sebesar 0,210 > 0,05: dan lama tinggal (X6) sebesar 0,280 > 0,05 maka dapat 

disimpulkan bahwa variabel jenis kelamin (X1), umur (X2), pendidikan (X3), 

penghasilan (X5) dan lama tinggal (X6) tidak berpengaruh terhadap partisipasi 

masyarakat sedangkan variabel pekerjaan (X4) berpengaruh secara nyata terhadap 

partisipasi masyarakat. 

Menurut Raharjo (1999) pengelolaan berbasiskan masyarakat mengandung arti 

keterlibatan langsung masyarakat dalam mengelola sumberdaya air tanpa memperhatikan 

jenis kelamin masyarakat di suatu kawasan Mengelola berarti masyarakat ikut 

memikirkan, memformulasikan, merencanakan, mengimplementasikan, mengevaluasi 

maupun memonitor sesuatu yang menjadi kebutuhannya. Besarnya prosentase dari 

masing-masing wujud partisipasi dapat bervariasi dari masyarakat yang satu dengan 

masyarakat lainnya. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa umur responden (X2) berpengaruh secara 

signifikan terhadap partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air secara 

berkelanjutan. Artinya tinggi rendahnya partisipasi masyarakat sangat dipengaruhi oleh 

komposisi umur masyarakat. Umur adalah salah satu identitas yang dapat mempengaruhi 

kemampuan kerja dan pola pikir. Pada umumnya, seseorang yang telah berumur tua 

memiliki kemampuan fisik yang mulai menurun dan mengalami kesulitan dalam 

mengadopsi sesuatu yang baru tetapi cenderung mempunyai pengalaman yang lebih 

banyak. Sebaliknya, bagi mereka yang masih muda disamping kemampuan fisik yang 

masih kuat, mereka juga lebih muda menerima suatu inovasi baru. Berdasarkan uraian 

diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam hal partisipasi masyarakat diperlukan 

dukungan pemahaman akan manfaat proyek, kesempatan dan kemampuan masyarakat 

untuk berpartisipasi dalam kegiatan proyek secara bebas, langsung dan sukarela. Hal ini 

mendasari masyarakat dalam pengambilan keputusan, perencanaan kegiatan, pelaksanaan 

program, dan monitoring/evaluasi.  

Hasil penelitian Bahagia (2009) menunjukkan, partisipasi masyarakat dalam 

kegiatan monitoring, control dan evaluation dapat terlaksana dengan baik oleh adanya 

pendampingan dan pemberdayaan masyarakat yang baik dilakukan oleh lembaga 

penyelenggara program rehabilitasi yang pada akhirnya keberlangsungan hasil 
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rehabilitasi dapat terjaga sampai pada tahap mandiri atau sudah mampu dilepaskan 

pertumbuhannya. Sesuai dengan pendapat Sudarmadji (2001) yang menyatakan bahwa 

keterlibatan masyarakat dalam kegiatan monitoring, control dan evaluation merupakan 

wujud pendampingan nyata yang telah dilakukan sehingga terbentuk rasa kepemilikan 

yang tinggi dari masyarakat tersebut. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan (X3) tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air secara 

berkelanjutan. Artinya tinggi rendahnya partisipasi masyarakat tidak dipengaruhi oleh 

tingkat pendidikan masyarakat. Tingkat pendidikan dalam hubungannya dengan pola 

pikir, sikap dan prilaku manusia dalam aktifitas sehari-hari, maka tingkat pendidikan 

dapat dipandang sebagai salah satu indikator yang sangat menentukan, tingkat pendidikan 

masyarakat atau seseorang sangat mempengaruhi tingkat penerimaanya terhadap motivasi 

dan inovasi dalam rangka melakukan pelaksanaan program. 

Ditinjau dari reformasi pengembangan sumber daya manusia, maka pendidikan 

memegang peranan yang sangat menentukan. Manusia dengan profesinya dituntut 

memiliki keahlian khusus atau kompetensi dimana hal tersebut sangat dipengaruhi oleh 

tingkat pendidikan formal yang telah ditempuhnya. Pendidikan formal yang dimaksudkan 

adalah tingkat penddidikan yang bersifat formal sesuai yang dikemukakan oleh Ahmadi 

(2001) bahwa pendidikan formal adalah pendidikan yang berlangsung secara teratur, 

bertingkat dan mengikuti syarat-syarat tertentu secara ketat. 

 Kekuatan tingkah laku seseorang untuk berpartisipasi dalam suatu keadaan dapat 

digambarkan oleh lemah tidaknya dorongan yang mendasarinya. Suatu dorongan akan 

timbul bila ada suatu kebutuhan yang menuntut untuk dipenuhi. Setidaknya ada dua 

faktor penghambat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat di Indonesia, Hadi (1982) 

dalam Muslimin Arifin (2009) mengatakan bahwa faktor sosial dan budaya. Secara 

sosiologis, rendahnya tingkat pendidikan serta terbatasnya akses untuk informasi akan 

mempengaruhi tingkat atau kadar partisipasi.  

Berdasarkan berbagai defenisi tentang pendidikan yang telah diuraikan 

sebelumnya, maka dapat ditegaskan bahwa pendidikan adalah suatu proses atau 

perlakuan yang diberikan yang dapat mengubah pengetahuan, sikap, dan keterampilan 

seseorang sehingga dapat melakukan perubahan pada dirinya, keluarga, masyarakat, dan 
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lingkungan hidupnya. Perubahan yang terjadi dapat mempengaruhi keberadaannya atau 

aksesnya terhadap berbagai kemungkinan hidup sehat, sejahtera, damai, dan bahagia. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jenis pekerjaan (X4) berpengaruh secara 

signifikan terhadap partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air secara 

berkelanjutan. Artinya tinggi rendahnya partisipasi masyarakat dipengaruhi oleh jenis 

pekerjaan masyarakat. Jenis Pekerjaan merupakan faktor yang sangat berpengaruh dalam 

proses meningkatkan partisipasi masyarakat. Lebih jauh dikemukakan bahwa jenis 

pekerjaan dalam hal ini lebih ditekankan pada penyediaan waktu dan tenaga untuk 

berpartisipasi masyarakat.  

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam 

suatu program, sifat faktor-faktor tersebut dapat mendukung suatu keberhasilan program 

namun ada juga yang sifatnya dapat mempengaruhi keberhasilan program.  Misalnya saja 

faktor usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan dan penghasilan dan lamanya tinggal, 

biasanya ini disebutkan sebagai faktor Internal atau dari dalam diri masyarakat. 

Angell dalam Firmansyah, 2010 mengatakan partisiapsi yang tumbuh dalam 

masyarakat dipengaruhi oleh banyak faktor.  Hal ini dapat dipisahkan satu sama lain 

karena pekerjaan seseorang akan menentukan berapa penghasilan yang akan 

diperolehnya.  Pekerjaan dan penghasilan yang baik dan mencukupi kebutuhan sehari-

hari dapat mendorong seseorang untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan 

masyarakat.  Pengertiannya bahwa untuk berpartisipasi dalam suatu kegiatan, harus 

didukung oleh suasana yang mapan perekonomian. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghasilan (X5) tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air secara 

berkelanjutan. Artinya tinggi rendahnya partisipasi masyarakat tidak dipengaruhi oleh 

tingkat penghasilan masyarakat. Tingkat pendapatan adalah besar kecilnya penghasilan 

keluarga yang diperoleh dalam satu bulan. Tingkat pendapatan masyarakat sangat 

berpengaruh terhadap peningkatan kemampuan untuk berperan serta dalam berbagai 

aspek pembangunan termasuk dalam pengelolaan lingkungan. Bila keadaan ekonomi atau 

tingkat pendapatan keluarga mencukupi, maka besar kemungkinan kebutuhan akan dapat 

terpenuhi dalam pengelolaan lingkungannya 
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Tingkat pendapatan dapat dijadikan salah satu parameter dalam menentukan 

kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Pendapatan yang tinggi cenderung menjamin 

tersedianya fasilitas yang dapat menunjang segala kebutuhan hidup seseorang tetapi 

dalam penelitian ini tidak berpengaruh secara signifikan terhadap partisipasi masyarakat 

dalam pengelolaan sumberdaya air. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa lama tinggal (X6) berpengaruh secara 

signifikan terhadap partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air secara 

berkelanjutan. Artinya tinggi rendahnya partisipasi masyarakat sangat dipengaruhi oleh 

lamanya tinggal masyarakat. Lamanya seseorang tinggal dalam lingkungan tertentu dan 

pengalamannya berinteraksi dengan lingkungan tersebut akan berpengaruh pada 

partisipasi seseorang.  Semakin lama ia tinggal dalam lingkungan tertentu, maka rasa 

memiliki terhadap lingkungan cenderung terlihat dalam partisiapsinya yang besar dalam 

setiap kegiatan lingkungan tersebut. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Bentuk-bentuk partisipasi masyarakat termasuk pada tingkat partisipasi  

Partnership dalam pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan di Kabupaten 

Bulukumba yaitu partisipasi dalam bentuk harta benda, tenaga kerja, keterampilan, buah 

pemikiran dan partisipasi dalam bentuk sosial. Faktor-faktor yang berpengaruh signifikan 

terhadap partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan di 

Kabupaten Bulukumba yaitu jenis pekerjaan, umur dan lama tinggal sedangkan faktor 

lain seperti jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan tingkat penghasilan kurang signifikan 

pengaruhnya terhadap partisipasi masyarakat. 

Pemerintah Daerah khususnya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bulukumba 

untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang lebih partisipatif sehingga menjadi sarana 

motivasi masyarakat untuk melakukan upaya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya 

air 

 
UCAPAN TERIMA KASIH 

Puji syukur saya panjatkan kehadirat-Mu ya Allah, karena atas izin-Mu jurnal ini 

bisa selesai. Kepada Pembimbing dan penguji saya, yang selalu memberi masukan. 



 14

Kepada pihak Bapak Bupati Bulukumba dan Kepala Desa khususnya kepada masyarakat 

yang bersedia dan berpartisipasi dalam mengisi kuisioner. Khusus kepada ayahanda 

tercinta yang semasa hidupnya memberi dorongan untuk terus belajar dan kepada 

ibundaku yang telah bersusah payah memelihara, membesarkan, mendoakan demi 

keberhasilan ini dan senantiasa memberi dorongan yang tak terhingga, serta kakak, adik-

adikkku dan ipar-iparku, dan kepada temanku yang tak bisa kusebutkan satu persatu.  

 
DAFTAR PUSTAKA 

 
Ahmadi, A (2001). Ilmu pendidikan. Jakarta. Asdi Mahasatya. 
Arnstein, Sherry R. (1995). A Ladder of Citizen Participation dalam Jay M. Stein 

(ed).Classic Reading in Urban Planning : An Introduction. McGraw-Hill, Inc, 
New York 

Badan Pembinaan Konstruksi dan Investasi (2004); Departemen Kempraswil, 
Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Bahagia (2009). Peran pemerintah daerah dan partisipasi Masyarakat dalam Rehabilitasi 
hutan Mangrove pasca tsunami di kecamatan Baitussalam tahun 2008. Tesis 
Sekolah pascasarjana Universitas sumatera utara. Medan. 

Firmansyah, Dhony, dkk. (2010). Menjadi Pemenang Kehidupan. Penerbit: Leutika. 
Yogyakarta 

Gleick, W. (2000). Metodologi Penelitian. Penerbit PT. Grasindo. Jakarta. 
Hadi, Sutrisno (2001). Metodologi Research. Andi. Yogyakarta. 
Muslimin Arifin (2009). Manajemen Pembangunan Desa. Pedoman Program Terpadu. 

Grafindo Utama. Jakarta.  
Rahardjo (1999). Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Pertanian. Gajah Mada Universitas 

Press. Yogyakarta. 
Sudarmadji (2001). Rehabilitasi Hutan Mangrove dengan Pendekatan Pemberdayaan 

Masyarakat Pesisir. Jurnal Ilmu Dasar. Vol. 2 No.2. 68 -71. 
 


