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Latar Belakang	
Ø  Masyarakat sebagai penerima konsekuensi langsung 

setiap kebijakan harus punya porsi untuk mempengaruhi 
kebijakan 

Ø  Praktek partisipasi  sangat kaya karena setiap upaya 
masyarakat sipil terpengaruh dengan kondisi dan 
kekhasan situasi baik itu situasi politik atau budaya  

Ø  Aksi kolektif masyarakat sipil sebagai upaya 
mempengaruhi kebijakan 

Ø  Pemerintah sudah membangun mekanisme  untuk 
memberi ruang masyarakat berpartisipasi dalam proses 
pembuatan kebijakan pembangunan 

Ø  Desa sebagai entitas yang mandiri dapat 
menyelenggarakan urusannya sendiri tanpa banyak 
campur tangan dari pemerintah kabupaten 



Periode Penting pasrtisipasi 
Masyarakat Desa	

UU No. 
22/1999 
tentang 
pemerintah 
daerah 	

. UU 
Keterbukaan 
Informasi	

2. UU 
Desa	



Proses Pengambilan Kebijakan di Desa	

•  Berdasar Permendagri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman 
Pembangunan Desa,pasal 2 

 

Pemerintah	
Desa	

• Menyusun	
perencanaan	
Pembangunan	
Desa.	

Pemerintah	Desa	
melibatkan	seluruh	
masyarakat	Desa		

• Pelaksanaan	
Pembangunan	
dengan	
semangat	
Gotong	Royong	

Masyarakat	
Desa	

• Pemantauan	
Pembangunan	

didampingi oleh pemerintah 
daerah kabupaten/kota yang 
secara teknis	
dilaksanakan oleh satuan kerja 
perangkat daerah kabupaten/kota	



Kebijakan rujukan langsung Peran Masyarakat dalam 
pembangunan  

  1. Permendagri Nomor 114 tahun 2014 tentang 
Pedoman Pembangunan Desa,pasal 2	
• Pasal 2 yang menjelaskan tahapan pengambilan keputusan di desa 

serta peran pemerintah desa, kabupaten/kota  serta masyarakat	

2. PerMenDesa  Pembangunan Daerah Tertinggal dan 
Transmigrasi Nomor 02 tahun 2015 tentang Pedoman 
Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan 
Musyawarah Desa,  	
• pasal 3 ayat 2 dan 3 yang berbunyi tentang Hak dan Kewajiban 

masyarakat dalam penyelenggaraan Musyawarah Desa. 	



Faktor yang mempengaruhi  kebijakan di 

desa	

Partisipasi	

Sistem	

Kapasitas	
Masyarakat	

Aparat/	
Pemerintah	



1. Sistem	
Beberapa bentuk mekanisme partisipasi yang 
difaslitasi pembuat kebijakan : 
 
•  Diskusi Publik: bentuk partisipasi ini dilaksanakan 

oleh pembuat kebijakan dengan mengundang 
masyarakat untuk mendiskusikan kebijakan yang 
yang akan di luncurkan. 

 
•  Musyawarah desa : Musrembangdes, musyawarah 

desa lainnya 



Indikator kualitas partisipasi masyarakat 	
1.  Keterwakilan semua elemen warga dengan berbagai latar belakang 

(jenis kelamin, profesi, dan sebagainya) 

2.  Teralokasinya  aspirasi warga sesuai dengan kebutuhan dan merespon 
kebutuhan dasar warga 

3.  Terinformasi secara lengkap dan benar perihal hal-hal bersifat strategis 
yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa kepada masyarakat;  

4.  Warga bisa mengawasi kegiatan penyelenggaraan Musyawarah Desa 
maupun tindaklanjut hasil keputusan Musyawarah Desa; 

5.  Warga mendapatkan perlakuan sama dan adil bagi unsur masyarakat 
yang hadir sebagai peserta Musyawarah Desa;  

6.  Warga mendapatkan kesempatan secara sama dan adil dalam 
menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara 
bertanggung jawab perihal hal-hal yang bersifat strategis selama 
berlangsungnya Musyawarah Desa.  

7.  Warga menerima pengayoman dan perlindungan dari gangguan, 
ancaman dan tekanan selama berlangsungnya Musyawarah Desa.  



2. Aparat Pemerintah	

Faktor Kunci	

• Pemahaman pada sistem 
pengambilan keputusan	

• komitmen untuk terbuka 
dan memberi ruang bagi 
masyarakat untuk 
berpartisipasi	

Hambatan-hambatan	

• kurangnya pemahaman 
petugas/pemerintah desa	

• kurangnya informasi 
tentang hak masyarakat 
untuk pembangunan	

• minimnya komitmen 
untuk melibatkan 
masyarakat dalam proses 
pengambilan kebijakan 
dan pelaksanaan 
pembangunan. 	





3.Kapasitas Masyarakat	
Faktor penting agar masyarakat bisa mempengaruhi 
kebijakan : 
•  Knowledge (Ilmu pengetahuan/ informasi)  

mengenai siklus pembangunan, rute kebijakan, hak 
dan kewajiban warga, informasi relefan lainnya) 

•  Memiliki skill (menyatkan pendapat, mengorganisasi 
kelompoknya, menemu kenali/ mengidentifikasi 
kebutuhannya, power mapping)  

•  Terbangunnya sense of urgency 
•  Berkelompok  



Relasi pengetahuan masyarakat  dengan partisipasi 

masyarakat	
 

 

 

 

 

 

 
 , 

 

 	
- siklus pembangunan,	
- Siklus kebijakan,	
-  hak dan kewajiban warga,	
-  informasi relevan lain (misalnya anggaran 

desa, kondisi kesehatan warga, etc)	

 

- Publik Speaking 	
- Identifikasi potensi dan masalah 
- Sosial and political mapping	
- Community Organizing	
	

SKILL

Knowledge

Active	
Citizen	

Participation	



Aksi sosial sebagai bentuk masyarakat dalam mempengaruhi kebijakan 
desa (Pengalaman action research PATTIRO tentang partisipasi warga 
dalam mempengaruhi kebijakan Desa) 

•  Aksi Sosial bisa didefinisikan secara umum sebagai 
tindakan bersama yang dilakukanuntuk 
kepentingan bersama dengan kriteria sebagai 
berikut  

•  dilakukan oleh individu atau sekelompok orang 
yang bekerja sama; 

•  tidak diwajibkan/diperintahkan oleh siapapun 
•  dilakukan tidak untuk keuntungan pribadi tapi 

dilakukan untuk kebaikan masyarakat, 
•  merupakan usaha untuk membawa perubahan 

sosial 



•  Aksi sosial diperlukan karena praktek- praktek 
pembangunan sering menggunakan metode yang 
memiliki kemungkinan untuk mengabaikan atau 
meminggirkan kelompok rentan, sehingga 
mencegah mereka dari mendapatkan manfaat 
pembangunan yang adil 

 
•  Temuan penting : aksi sosial yang bersifat colektif 

terbukti lebih berhasil daripada aksi yang hanya 
dilakukan oleh perorangan. 



2.3.1 Aksi Sosial sebagai Aksi Kolektif untuk 

mempengaruhi kebijakan	
•  Masyarakat akan lebih kuat sebagai sebuah 

kelompok daripada individu. Dengan 
berkelompok / membentuk komunitas untuk 
menciptakan aksi kolektif secara langsung akan 
memperkuat kapasitas serta rasa percaya diri dan 
menaikkan daya tawar warga terhadap pembuat 
kebijakan 



How transparancy change people	

Transparency	(informasi	
tentang		KIBBLA	dan	AKI	

AKB	diwilayahnya)	
Sense	of	urgency	

ParGcipaGon	
Social	acGon	
(Kolaborasi	)	



How Community Activist establish?	

Relevant 
Information	

Skill	

	
	
	
	

Active community 
Activist	



Beberapa jenis aksi sosial Oleh masyarakat sipil 
untuk mempengaruhi kebijakan di desa 	

1. Pengaduan atau permohonan 
kamar mandi Poskesdes yang rusak. Saat 
disampaikan ke Kepala Desa, pihak Desa 
menyatakan belum ada anggaran dan rencana 
untuk memperbaiki kamar mandi tersebut. Akhirnya 
warga tetap bertekat merenovasi dengan cara 
swadaya. Setelah tahu warganya melakukan 
perbaikan dengan swadaya, akhirnya Kepala Desa 
tergerak untuk merubah rencana pembiayaan tahun 
depannya dan memberi alokasi Dana Desa untuk 
perbaikan kamar mandi Poskesdes.  
 
 



2. Mencari solusi sendiri atas 
masalah	

 

Desa Anggalan, Kecamatan Cikulur Lebak Banten 
belum memiliki Poskesdes. Warga sudah 

menyampaikan ke Kepala Desa  tentang perlunya 
dibangun Poskesdes di Desa mereka karena akses 

menuju fasilitas kesehatan terdekat  sulit karena 
jarak dan kondisi jalan. Namun pihak Desa 

menyatakan tidak bisa menganggarkan 
pembangunan Poskesdes karena harusnya itu 

didanai oleh Dinas Kesehatan. 	
Bahkan untuk mengajukan ke Dinas Kesehatan 
sendiri pihak Desa masih menolak karena nanti 

ujungnya Desa yang akan diminta menyediakan 
lahan untuk dibangun poskesdes. 	

Akhirnya sekelompok warga melobi Kepala Desa, 
mereka berjanji akan bersama-sama mencari lahan 

yang bisa ditempati sebagai Poskesdes. Kepala Desa 
juga diminta komitmennya untuk mengajukan 

pembangunan Poskesdes ke Dinas Kesehatan serta 
memastikan bidan Desa tinggal di Desa jika tanah 

yang dijanjikan berhasil disediakan. 	
Setelah serangkaian pertemuan dengan Kepala Desa, 
akhirnya Kepala Desa menyetujui untuk melakukan 

langkah-langkah yang ditawarkan oleh para pegiat 
warga.	

 
 



  

3. Demonstrasi Sosial atau Protes  	
• baru ditempuh jika media lain sudah menunjukkan cara, karena model 

konfrontasi seperti ini memiliki banyak resiko. Kebanyakan masyarakat 
biasanya sebisa mungkin menghindari cara demonstrasi ini jika masih 
memungkinkan di lakukan dengan cara lain dalam upaya mempengaruhi 
kebijakan agar sesuai dengan kebutuhan warga.	

4. Membuat usulan Perubahan	
• Desa Arabika kabupaten Sinjai ,Kelompok pegiat warga memiliki rencana aksi 

untuk melakukan bersih-bersih desa setiah hari Jumat dan membangun WC 
untuk gedung Posyandu. Hal ini bermula saat  para pegiat warga menemukan 
jika banyak ibu yang mengeluhkan ketiadaan WC saat Posyandu berlangsung. 
Sehingga saat anak-anak atau bidan ingin ke kamar mandi harus menumpang 
ke warga.	

• Pasca diskusi, perwakilan warga menyampaikan rencana hasil kesepakatan 
secara langsung kepada Kepala Desa. Melihat detailnya perencanaan dan 
seriusnya warga, akhirnya Kepala Desa mau mengadopsi rencana-rencana 
menjadi program Desa. Bahkan akhirnya Kepala Desa mengundang pegiat 
warga untuk selalu hadir dalam setiap pertemuan di Desa, karena beranggapan 
jika pegiat warga ini melalui ide dan masukannya membantu Desa dalam 
menyusun kebijakan dan program yag dibutuhkan masyarakat Desa	



6. Menyampaikan melalui 
penghubung	
 	
Salah satu strategi  advokasi untuk 
mempengaruhi kebijakan adalah 
menemukan orang yang tepat yang bisa 
menjadi penghubung antara 
masyarakat dengan pembuat 
keputusan. Tentu saja, proses advokasi 
ini bisa dijalur resmi melalui forum 
musdes maupun pendekatan tidak 
resmi / pendekatan personal. 	
Masyarakat yang kurang puas dengan 
pelayanan kesehatan yang mereka 
terima memiliki seseorang diantara 
mereka, yang bisa bicara kepada staf 
pemerintah untuk menangani 
kebutuhan warga, dan mereka meminta 
bantuan dari orang tersebut.	

5. Melapor pada Media/
Wartawan	
 	
Seringkali, jurnalis dan media 
lokal bisa menjadi rekanan 
yang kuat untuk membantu 
masyarakat mempublikasikan 
permasalahan yang mereka 
hadapi terkait dengan 
berbagai layanan, yang bisa 
mendorong penyedia layanan 
yang tidak bekerja dengan 
baik untuk memperbaiki diri.	
 	



1. satu tujuan utama partisipasi masyarakat dalam 
mempengaruhi kebijakan publik adalah terwujudnya 
pembangunan yang adil dan mengakomodir kebutuhan dasar 
warga 
 
2. Ketika warga mau dan mampu berkontribusi terhadap 
kebijakan desanya, maka secara tidak langsung akan 
mempersempit kesenjangan yang selama ini terjadi antara 
kebijakan yang dibuat oleh pembuat kebijakan 
 
3. Masyarakat sipil yang kuat, akan menumbuhkan 
keseimbangan dalam proses pembangaunan yang berkeadilan 
 
4. Sinergi menjadi kata kunci dalam menjalankan peran 
masing-masing sesuai dengan peran dan kapasitasnya, antara 
pengambil  kebijakan, masyarakat sipil serta tokoh yang 
berpengaruh di level desa	

Kesimpulan 




