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-----------------------------------------------------------------------------------------Abstrak
<b>ABSTRAK</b><br>
Usaha-usaha pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah merupakan suatu proses pembaharuan yang
terus-menerus dari suatu keadaan tertentu kepada suatu keadaan yang dianggap lebih baik. Pembangunan
nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spirituil
berdasarkan Pancasila. Landasan pembangunan nasional Indonesia adalah Pancasila dan Undang-Undang
Dasar 1945, serta pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat
Indonesia.
<br><br>
Untuk berhasilnya suatu pembangunan perlu adanya perencanaan pembangunan yang baik dan partisipasi
dari masyarakat. Perencanaan pembangunan akan dicapai melalui perumusan dan pelaksanaan berbagai
kebijaksanaan, dan program-program pembangunan yang konsisten serta berdasarkan kebutuhan yang
paling utama. Tetapi berhasilnya pencapaian tujuan-tujuan pembangunan memerlukan partisipasi,
khususnya warga masyarakat setempat di mana mereka tidak hanya sebagai obyek pembangunan tetapi juga
sebagai subyek pembangunan.
<br><br>
Pada jalur ke-6 dari 8 jalur pemerataan yaitu pemerataan berpartisipasi dalam pembangunan, menunjukkan
pada disadarinya peranan partisipasi itu dalam usaha-usaha pembangunan mengingat bahwa partisipasi itu
sebagai inti dalam keberhasilan pembangunan.
<br><br>
Ditinjau dari segi etimologis, kata partisipasi merupakan pinjaman dari bahasa Belanda-participatie atau dari
bahasa Inggris-participation, yang sebenarnya berasal dari bahasa Latin-participatio yang terdiri dari dua
suku kata, yakni "pars" yang berarti bagian dan "capere" yang berarti mengambil. Jadi participatio berarti
mengambil bagian. Perkataan participatio berasal dari kata kerja participare yang berarti ikut serta. Jadi
partisipasi mengandung pengertian aktif, yakni adanya kegiatan atau aktivitas. Demikian pula dalam Kamus
Baru Bahasa Indonesia dikatakan bahwa partisipasi berarti ikut mengambil bagian.
<br><br>
Partisipasi aktif masyarakat merupakan salah satu strategi dalam pelaksanaan program-program
pembangunan yang sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah. Dalam melaksanakan program-program
pembangunan, yang merupakan usaha perubahan secara sadar dan berencana, diharapkan masyarakat dapat
hidup lebih baik, melalui proses perubahan sikap yang dapat mengikuti perubahan sosial dan memahami arti
pembangunan serta program-programnya.

