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ABSTRACT 

 

Evaluation of the Community Participation in Gemma Sewu Bersenyum 

Manis Program as an Effort to Improve the Populist Economic (Study in 

Parerejo Village Subdistrict of Gadingrejo Pringsewu Regency) 

 

By  

 

Ana Triatun Amaliyah 

 

 

Gemma Sewu Bersenyum Manis is a priority program of the Regent of Pringsewu 

which aims to accelerate economic and physical development as well as making 

community participation as an assessment on the successof the program. Parerejo 

village is a village that successfully implement this program primarily to physical 

sector. Success in physical sector proved less affect to society at large if the 

economic sector does not go well considering the aim of the program also for 

economic development. It is therefore important to examine form of community 

participation as well as the factor endowments and a barrier in the implementation 

of the Gemma Sewu Bersenyum Manis Program’s in  Parerejo village. The aim is 

to know and analyse the forms of public participation as well as identifying 

supporting factors and a barriers. This research type is descriptive research with a 

qualitative approach. This research was conducted in Parerejo village. 

 

The results showed that this form of public participation in the planning stages are 

on the lowest participation ladder which is non participation. At this stage of 

implementation, the community is able to move resources and funds but weak 

coordination and not yet able to explain the program. This form of public 

participation in the utilization of vertical which is community participation that 

involved in a program and its status as an executor of the program. In the 

implementation of this program there are a few obstacles ranging from 

understanding communities, lack of funds, the water and also weak coordination 

in reporting activities. Hence the need to increase community participation, 

adding the source of the funds and improve coordination with Rural Community 

Empowerment (PMD) for populist economic activity reporting mechanism. 

 

Keywords: Community participation, Gemma Sewu Bersenyum Manis 

Program’s, Populist economic. 

  



 

 

 

ABSTRAK 

Evaluasi Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Program Gemma Sewu  

Bersenyum Manis Sebagai Upaya Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan (Studi 

pada Desa Parerejo Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu) 

 

Oleh 

Ana Triatun Amaliyah 

 

 

Program Gemma Sewu Bersenyum Manis merupakan program unggulan Bupati 

Pringsewu yang bertujuan untuk mempercepat pembangunan fisik dan ekonomi 

serta menjadikan partisipasi masyarakat sebagai penilaian keberhasilan program. 

Desa Parerejo merupakan desa yang berhasil melaksanakan program ini dalam 

bidang fisiknya. Keberhasilan pada bidang fisik saja kurang berpengaruh terhadap 

ekonomi masyarakat apabila pada bidang ekonominya tidak berjalan dengan baik 

mengingat tujuan program juga untuk pembangunan ekonomi. Oleh karena itu 

penting untuk diteliti bentuk partisipasi masyarakat serta faktor pendukung dan 

penghambat dalam pelaksanaan Program Gemma Sewu Bersenyum Manis di 

Desa Parerejo terutama pada bidang ekonomi. Tujuannya untuk mengetahui dan 

menganalisis bentuk partisipasi masyarakat serta mengidentifikasi faktor 

pendukung dan penghambat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode 

penelitian kualitatif.  

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk partisipasi masyarakat dalam tahap 

perencanaan berada pada tangga partisipasi yang paling rendah yakni non 

participation. Pada tahap pelaksanaan, masyarakat mampu menggerakkan sumber 

daya dan dana namun lemah koordinasi serta belum dapat menjabarkan program. 

Bentuk partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan adalah partisipasi vertikal 

yakni masyarakat terlibat dalam suatu program dan statusnya sebagai pelaksana 

dari program tersebut. Dalam pelaksanaan program ini terdapat beberapa kendala 

mulai dari pemahaman masyarakat, kurangnya dana, air dan juga lemahnya 

koordinasi dalam pelaporan kegiatan. Maka perlu meningkatkan partisipasi 

masyarakat, menambah sumber dana serta memperbaiki koordinasi dengan 

Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) untuk mekanisme pelaporan kegiatan 

ekonomi kerakyatan. 

 

Kata kunci: Partisipasi masyarakat, Program Gemma Sewu Bersenyum Manis, 

Ekonomi kerakyatan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

 

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam, namun kekayaan 

alam ini tidak serta merta menjadikan Indonesia dapat terbebas dari kemiskinan. 

Kenyataan bahwa ketersediaan sumber daya alam yang melimpah, namun 

masyarakatnya masih miskin tentunya menimbulkan pertanyaan besar bagi 

seluruh rakyat Indonesia. Untuk dapat membebaskan masyarakat dari kemiskinan, 

banyak usaha-usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia. Usaha-usaha 

tersebut terwujud dalam berbagai program seperti bantuan kredit, pembangunan 

pertanian, pengadaan infrastruktur, termasuk program Inpres Desa Tertinggal 

(IDT) dalam rangka membantu desa yang tertinggal.  

 

Program IDT merupakan perluasan dan peningkatan dari berbagai  program serta  

upaya serupa yang telah dilaksanakan, seperti Program Pengembangan Kawasan 

Terpadu (PKT), Program Peningkatan Jalan Kabupaten, Usaha Peningkatan 

Pendapatan Keluarga Sejahtera Keluarga Berencana (UPPKS-KB). Program PKT 

dan program lain yang menangani langsung masalah kemiskinan pada tingkat 

perdesaan di desa tertinggal selanjutnya diintegrasikan ke dalam program IDT 

(Tjiptoherijanto 1997:47-48). IDT merupakan program pemerintah pada era orde 
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baru. Sementara ketika orde baru telah berakhir, program-program serupa masih 

tetap dilakukan oleh pemerintah yang dikemas dalam wajah baru. Program yang 

diberikan mayoritas untuk pembangunan infrastruktur yang tidak dibarengi 

dengan pembangunan manusianya. Hal ini dibuktikan dengan Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia yang masih berada peringkat 108 dari 

187 negara yang dinilai. Selain pembangunan infrastruktur dan sumber daya 

manusia, Indonesia juga perlu memperbaiki pembangunan ekonomi (Sindonews. 

http://nasional .sindonews. com /read /103378 /149/ membangun-infrastruktur-di-

usia-70–tahun-1439779041. Diakses pada 01/12/2015 pukul 4:40). 

 

Pembangunan ekonomi di Indonesia cenderung terpusat dan  tidak merata serta 

mengutamakan pertumbuhan ekonomi yang tidak diimbangi kehidupan sosial dan  

politik yang demokratis. Pembangunan yang bersifat terpusat atau sentralistik 

mengakibatkan pelaksanaan pembangunan menjadi lamban dan tidak tepat 

sasaran. Hal ini dikarenakan rencana-rencana yang telah disusun dan dilaksanakan 

tidak sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat, akibat daerah tidak diikut- 

sertakan dalam penyusunan rencana (Adisasmita, 2006: 3). Keadaan yang 

demikian menuntut Indonesia untuk menggunakan sistem perekonomian yang 

berdasarkan pada usaha bersama dari masyarakat secara keseluruhan, dengan 

tujuan utama meningkatkan taraf  hidup masyarakat (meningkatkan pendapatan 

perkapita) dan pembagian yang seimbang dari hasil yang berasal dari usaha 

bersama tersebut  (pembagian pendapatan yang merata). Sistem perekonomian 

tersebut adalah ekonomi kerakyatan atau yang sering juga disebut sebagai 

demokrasi ekonomi (Nitisastro dalam Tjiptoherijanto 1997: 70). Dalam demokrasi 

ekonomi penduduk miskin diberikan kesempatan untuk ikut berperan dalam setiap 
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kegiatan atau program ekonomi, baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan 

maupun evaluasi (Santosa 2013: 111).  

 

Kegiatan yang dilakukan dalam ekonomi kerakyatan dilakukan secara swadaya 

dengan mengelola sumber daya ekonomi apa saja yang dapat diusahakan dan 

dikuasai, yang selanjutnya dapat disebut dengan Usaha Kecil dan Menengah 

(UKM). Penerapan ekonomi kerakyatan (demokrasi ekonomi) sebagai suatu 

sistem ekonomi yang memihak ekonomi rakyat dipercaya dapat dijadikan metode 

untuk menanggulangi kemiskinan. Salah satu contohnya adalah Kabupaten Kulon 

Progo, Jawa Timur. Kabupaten ini berhasil menurunkan angka kemiskinan dari 

tahun 2011 sebesar 23,62% menjadi 23,32% pada tahun 2012. Sementara pada 

tahun 2012-2013 mengalami penurunan 2,1% (BPS, 2013). Keberhasilan ini 

dicapai dengan mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat melalui koperasi dan 

UKM serta bekerja sama dengan Pos Pemberdayaan Keluarga (Posdaya) 

membentuk Kelompok Asuh Keluarga Binangun (KAKB) (Kulonprogokab. 

http://koperasi.kulonprogokab.go.id/cetak.php?id=84. Diakses pada 05/11/2015 

pukul 13:05). 

 

Upaya penerapan ekonomi kerakyatan juga dilakukan di Kabupaten Pringsewu. 

Sebagai kabupaten baru, banyak hal yang harus dilakukan dan diperbaiki agar 

kabupaten menjadi maju dan mandiri serta masyarakatnya sejahtera. Proses 

pembenahan diri yang dilakukan pemerintah Kabupaten Pringsewu adalah dengan 

cara menciptakan program-program baru yang bertujuan untuk meningkatkan 

pembangunan, baik pembangunan manusia, infrastruktur dan perekonomian 

masyarakatnya. Salah satu strategi yang dilakukan pemerintah Kabupaten 

http://koperasi.kulonprogokab.go.id/cetak.php?id=84
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Pringsewu dalam menanggulangi masalah ketidakmerataan pembangunan adalah 

dengan mengeluarkan suatu program yang bernama “Gemma Sewu Bersenyum 

Manis”.  

 

Program Gerakan Masyarakat Pringsewu Bersih, Sehat, Ekonomis, Nyaman, 

Unggul, Maju dan Mandiri, serta Aman dan Agamis (Gemma Sewu Bersenyum 

Manis) bertujuan untuk mempercepat pembangunan fisik dan ekonomi, 

menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan pengembangan usaha ekonomi 

masyarakat, sebagai proses pembelajaran demokrasi dalam pembangunan 

ekonomi, serta meningkatkan semangat gotong royong dan kebersamaan dalam 

proses pembangunan ekonomi (Juklak dan Juknis Program, 2014). 

 

Program ini memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berperan serta atau 

berpartisipasi dalam setiap kegiatan program. Partisipasi di sini diharapkan dapat 

berlangsung tidak hanya pada saat pelaksanaan program tetapi juga setelah 

program tersebut berakhir. Artinya masyarakat mau bersama-sama menjaga apa 

yang telah dibangun atau dilakukan pada saat program dilaksanakan. Kebijakan 

program ini dilakukan melalui pemberian Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) 

sebagai stimulan kepada masyarakat pekon untuk membuka lapangan pekerjaan 

dan untuk meningkatkan pengembangan usaha masyarakat. Adapun besaran dana 

yang diberikan dalam BLM ini dapat dilihat pada tabel berikut ini: 
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Tabel 1. Besaran Alokasi Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) 

Jenis Bantuan Besaran alokasi Dana 

Bantuan bidang fisik Rp.110.000.000 

Bantuan bidang non fisik (ekonomi kerakyatan) Rp.  10.000.000 

Dana operasional: 

 

- Sosialisasi, rapat (10%) 

- Biaya transportasi (10%) 

- Honor POKMAS dan Kepala Pekon 

(40%) 

- Honor fasilitator desa (20%) 

- Kesekretariatan, administrasi, pembuatan 

RAB dan laporan (20%) 

Rp     5.000.000 

 

Rp        500.000 

Rp        500.000 

Rp     2.000.000 

 

Rp     1.000.000 

Rp     1.000.000 

Sumber: Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Program Tahun 2014 

 

Tabel di atas menunjukkan jenis Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) beserta 

besaran alokasi dananya. Jumlah keseluruhan dana yang dialokasikan untuk 

bantuan adalah sebesar Rp.125.000.000,00. Dana tersebut akan digunakan untuk 

membiayai tiga kegiatan, yakni kegiatan bidang fisik, bidang non fisik (ekonomi 

kerakyatan) dan kegiatan operasional. Adapun jenis bantuan yang mendapatkan 

alokasi dana terbesar adalah bantuan bidang fisik.  

 

Program Gemma Sewu Bersenyum Manis ini merupakan program yang menjadi 

andalan bagi Bupati Pringsewu dalam upayanya untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakatnya melalui pembangunan daerahnya (desa). Seperti 

tujuan dari program ini, pembangunan yang dilakukan tidak hanya pembangunan 

fisik semata tetapi pembangunan ekonomi yang menekankan semangat gotong 

royong dan kebersamaan serta partisipasi masyarakat. Program ini terdiri dari tiga 

periode yakni 2012, 2013 dan 2014. Untuk mengetahui  keberhasilan setiap desa 

dalam melaksanakan  program ini, maka dalam setiap periodenya ada penilaian 

guna melihat desa mana yang berhasil melaksanakan program. Adapun komponen 

penilaian yang utama adalah swadaya masyarakat. Berdasarkan wawancara yang 
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dilakukan dengan Bapak M. Satriya selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Pekon, 

desa-desa yang berhasil melaksanakan program dari ketiga periode tersebut adalah 

Desa Tunggul Pawenang untuk periode pertama, Desa Podosari untuk periode 

kedua dan Desa Parerejo untuk periode ketiga. Pada penelitian ini, peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian di Desa Parerejo. Pemilihan desa ini dikarenakan 

keberhasilan Parerejo dalam melaksanakan program didukung penuh oleh 

masyarakatnya. Masyarakat tidak hanya berswadaya dalam bentuk uang seperti 

yang dilakukan oleh desa sebelumnya, yakni Desa Podosari. Keberhasilan Desa 

Parerejo dalam melibatkan masyarakatnya ketika ada program ini membuat 

peneliti tertarik untuk melihat bentuk partisipasi yang telah dilakukan oleh 

masyarakat ataupun mengevaluasi bentuk partisipasi khususnya untuk bidang 

ekonomi.  

 

Selain itu, evaluasi terhadap partisipasi masyarakat dalam program ini menjadi 

penting guna mengetahui dampak yang ditimbulkan dari adanya program, apakah 

dengan pemberian bantuan langsung untuk ekonomi kerakyatan mampu 

meningkatkan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan juga menciptakan 

lapangan pekerjaan serta meningkatkan semangat gotong royong dan 

kebersamaan dalam proses pembangunan ekonomi. Evaluasi juga menjadi penting  

dilakukan untuk mengetahui bentuk partisipasi masyarakat dalam mewujudkan 

atau melaksanakan kegiatan ekonomi kerakyatan. Hal ini dikarenakan partisipasi 

masyarakat merupakan komponen penting untuk keberhasilan program. 

Partisipasi menjadi komponen penting  karena tujuan dari program ini adalah 

menekankan semangat gotong royong dan kebersamaan serta partisipasi dari 

masyarakat dalam pembangunan ekonomi.  
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Evaluasi terhadap suatu program juga dilakukan karena tidak semua program 

meraih hasil yang diinginkan. Evaluasi program ditujukan untuk melihat sebab-

sebab kegagalan suatu program atau kebijakan atau untuk mengetahui apakah 

kebijakan atau program yang telah dijalankan meraih dampak yang diinginkan 

(Winarno, 2012: 229). Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian mengenai penilaian manfaat suatu program dengan cara 

melakukan evaluasi terhadap partisipasi masyarakat dalam proses ekonomi 

kerakyatan karena program ini sangat menekankan pentingnya partisipasi untuk 

keberhasilan program itu sendiri. Untuk itu, penelitian ini berjudul “ Evaluasi 

Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Program Gemma Sewu Bersenyum 

Manis Sebagai Upaya Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan”. 

 

B. Rumusan Masalah 

 

1. Bagaimana bentuk partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Program 

Gemma Sewu Bersenyum Manis di Desa Parerejo? 

2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat partisipasi masyarakat dalam 

Program Gemma Sewu Bersenyum Manis di Desa Parerejo? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui dan menganalisis bentuk partisipasi masyarakat dalam 

pelaksanaan Program Gema Sewu Bersenyum Manis. 

2. Teridentifikasinya faktor pendukung dan penghambat partisipasi masyarakat 

dalam pelaksanaan Program Gema Sewu Bersenyum Manis. 
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D. Manfaat Penelitian 

 

1. Manfaat Teoritis 

Menambah pengetahuan serta menambah wawasan di bidang partisipasi 

masyarakat, pemerintahan desa dan pembangunan desa berbasis ekonomi 

kerakyatan. 

 

2. Manfaat Praktis 

Sebagai tambahan informasi dan bahan pertimbangan bagi Badan 

Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Pekon (BPMPP) dan Pemerintah 

Pekon Parerejo untuk program-program selanjutnya atau program-program 

sejenisnya. 



 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Ekonomi Kerakyatan 

 

Konsep Ekonomi Kerakyatan 

Konsep ekonomi kerakyatan atau demokrasi ekonomi sudah lama dipikirkan dan 

dikembangkan secara khusus oleh pakar ekonomi baik di luar maupun dalam 

negeri. Konsep ini sudah dipikirkan sejak 1930 oleh M. Hatta yang kemudian 

dirumuskan ke dalam konstitusi (Pasal 33 UUD 1945). Konsep ini terus 

dikembangkan oleh ekonom Indonesia dengan berbagai macam terminologi 

seperti Mubyarto (1980), Swasono (1987), Arief (2000) dan Baswir (2002) 

(Tjiptoherijanto 1997: 70). 

 

Demokrasi ekonomi di Indonesia dipandang sebagai cara untuk memerdekakan 

ekonomi bangsa. Demokrasi ekonomi merupakan bagian dari agenda reformasi 

sosial, yaitu mengganti sistem ekonomi kolonial dengan sistem ekonomi nasional. 

Penggantian ini bertujuan menghapus pola hubungan ekonomi yang timpang, 

eksploitatif dan sub-ordinatif terhadap ekonomi rakyat Indonesia dan mengubah 

struktur sosial-ekonomi warisan kolonial yang jauh dari nilai-nilai keadilan sosial 

tersebut.  
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Pemikiran mengenai ekonomi kerakyatan atau demokrasi ekonomi tercermin 

dalam Trilogi Pembangunan Nasional yaitu pertumbuhan, pemerataan, dan 

stabilitas. Peranan rakyat dalam menggerakkan ekonomi nasional tercermin dalam 

bentuk BUMN/BUMD dan koperasi, di samping sektor swasta dalam menopang 

perkembangan perekonomian nasional. Pengembangan model ekonomi rakyat 

didasarkan pada pemikiran bahwa sektor usaha swasta cenderung akan lebih 

mementingkan kepentingan kelompoknya dibandingkan dengan kepentingan 

rakyat banyak. 

 

Anwas (2014: 124) mengartikan ekonomi kerakyatan sebagai kegiatan ekonomi 

yang melibatkan banyak orang di mana hal yang menjadi kekuatan dalam 

ekonomi kerakyatan adalah usaha mikro atau usaha kecil. Membangun usaha 

kecil berarti membangun ekonomi masyarakat banyak atau dengan kata lain 

membangun ekonomi kerakyatan. Pendapat senada disampaikan oleh 

Sumodiningrat dalam Anwas (2014: 124) bahwasannya ekonomi kerakyatan 

merupakan sistem ekonomi yang mengikutsertakan seluruh lapisan masyarakat 

dalam proses pembangunan. Sementara Kartasasmita dalam Anwas (2014: 124) 

berpendapat behawa ekonomi kerakyatan merupakan ekonomi masyarakat lapisan 

bawah yang bersifat tradisional, skala usaha kecil dan bersifat sekedar survive 

untuk mempertahankan hidup.  

 

Sumawinata (2004: 161) memaknai ekonomi kerakyatan sebagai gagasan tentang 

cara, sifat, dan tujuan pembangunan dengan sasaran utama perbaikan nasib rakyat 

yang pada umumnya bermukim di pedesaan. Ekonomi kerakyatan mengadakan 

perubahan penting ke arah kemajuan, khususnya ke arah pendobrakan ikatan serta 
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halangan yang membelenggu rakyat Indonesia dalam keadaan serba kekurangan 

dan keterbelakangan.  

 

Literatur dokumen legal utama yang menjadi landasan penyelenggaraan 

demokrasi ekonomi di Indonesia adalah Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, 

yang sebelumnya perubahan keempat pada tahun 2002 berisi 3 ayat sebagai 

berikut: 

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarka atas asas 

kekeluargaan. 

2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat 

hidup orang banyak dikuasai oleh negara. 

3. Bumi dan air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh 

negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. 

 

Berdasarkan konsep-konsep di atas dapat disimpulkan bahwa ekonomi kerakyatan 

merupakan sistem ekonomi yang melibatkan masyarakat luas dalam 

pembangunan ekonomi di pedesaan agar dapat meciptakan masyarakat yang 

mandiri dan terbebas dari kemiskinan. 

 

B. Partisipasi Masyarakat 

 

1. Konsep Partisipasi 

Mikkelsen dalam Rukminto (2007: 228) berpendapat bahwa istilah partisipasi 

biasanya digunakan di masyarakat dalam berbagai makna umum, diantaranya 

partisipasi adalah keterlibatan masyarakat secara sukarela dalam perubahan yang 

ditentukan sendiri oleh masyarakat (participation is the voluntary involvement of 
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people in self-determined change) dan partisipasi adalah keterlibatan masyarakat 

dalam upaya pembangunan lingkungan, kehidupan dan diri mereka sendiri 

(participation is involvement in people’s development of themselves, their lives, 

their environment).  

 

Istilah partisipasi menurut Mardikanto dan Soebianto (2012: 81) bahwasannya 

secara umum yang dapat ditangkap dari pengertian partisipasi adalah 

keikutsertaan seseorang atau kelompok anggota masyarakat dalam suatu kegiatan. 

Keikutsertaan atau keterlibatan masyarakat tersebut dapat terjadi dalam proses 

pembuatan keputusan, pelaksanaan program, memperoleh kemanfaatan dan 

mengevaluasi program (Cohen dan Uphoff dalam Dwiningrum 2011: 50-51). 

Pendapat senada juga diutarakan oleh Soemarto (2003) bahwasannya partisipasi 

adalah proses ketika warga sebagai individu maupun kelompok sosial dan 

organisasi, mengambil peran serta ikut mempengaruhi proses perencanaan, 

pelaksanaan, dan pemantauan kebijakan-kebijakan yang langsung mempengaruhi 

kehidupan mereka. 

 

Karakteristik dari proses partisipasi adalah semakin mantapnya jaringan sosial 

yang “Baru” yang membentuk suatu jaringan sosial bagi terwujudnya suatu 

kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu yang diinginkan. Sebagai suatu kegiatan, 

Verhangen dalam Mardikanto (2012: 197) menyakatan bahwa, partisipasi 

merupakan bentuk khusus dari interaksi dan komunikasi yang berkaitan dengan 

pembagian kewenangan, tanggung jawab, dan manfaat. Tumbuhnya interaksi dan 

komunikasi tersebut dilandasi oleh adanya kesadaran yang dimiliki oleh yang 

bersangkutan mengenai : 
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a. Kondisi yang tidak memuaskan, dan harus diperbaiki. 

b. Kondisi tersebut dapat diperbaiki melalui kegiatan manusia atau masyarakat 

sendiri. 

c. Kemampuannya untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang dapat dilakukan. 

d. Adanya kepercayaan diri bahwa ia dapat memberikan sumbangan yang 

bermanfaat bagi yang bersangkutan. 

 

Dalam melaksanakan (implementasi) program /proyek pembangunan diperlukan 

dukungan partisipasi masyarakat sebagai pencerminan dari terkandungnya 

semangat bersama, rasa kebersamaan, dan kesediaan berkorban untuk 

keberhasilan pembangunan yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat 

desa itu sendiri. Partisipasi masyarakat merupakan potensi kekuatan dan peluang, 

tetapi sekaligus merupakan tantangan yaitu bagaimana mengaktualisasikannya 

dalam kegiatan pembangunan secara efektif, positif, produktif dan dinamis.  

 

Dari beberapa pengertian di atas peneliti menyimpulkan bahwa partisipasi 

merupakan suatu bentuk keterlibatan masyarakat baik secara langsung maupun 

tidak langsung dalam suatu kegiatan guna mencapai tujuan. Partisipasi di sini 

lebih banyak ditujukan pada partispasi masyarakat terhadap program atau kegiatan 

yang dapat menjadikan masyarakat tidak hanya sebagai objek dalam 

pembangunan namun juga sebagai subjek.  

 

2. Pentingnya Partisipasi  

Conyers (1991: 154-155) mengungkapkan pentingnya partisipasi sebagai berikut: 

pertama, partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi 

mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat setempat,  yang tanpa 
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kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal; kedua, 

bahwa masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan 

jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena 

mereka akan lebih mengetahui seluk-beluk proyek tersebut dan akan mempunyai 

rasa memiliki terhadap proyek tersebut; ketiga, bahwa merupakan suatu hak 

demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka 

sendiri. 

 

Selain Conyers, Mardikanto (2014: 197) mengungkapkan bahwa partisipasi 

masyarakat sangatlah penting untuk menyadarkan masyarakat bahwa kegiatan 

pembangunan bukan sekedar kewajiban yang harus dilakukan oleh aparat 

pemerintah sendiri tetapi juga menuntut keterlibatan masyarakat yang akan 

diperbaiki mutu hidupnya. Pendapat senada juga diungkapkan oleh Soleh (2014: 

106) bahwasannya partisipasi masyarakat menjadi hal yang penting guna 

menumbuhkan tanggung jawab atas berhasil atau tidaknya suatu program. Rasa 

tanggung jawab ini dapat diperoleh apabila masyarakat diberikan kesempatan 

untuk menyusun program atau kegiatan di mana program atau kegiatan tersebut 

diyakini dapat memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. 

 

Berdasarkan pendapat-pendapat yang telah dipaparkan di atas, dapat diambil 

kesimpulan bahwasannya partisipasi masyarakat sangatlah penting guna 

mengetahui apa yang dibutuhkan masyarakat sehingga program atau kegiatan 

dapat berjalan dengan baik dan masyarakat bertanggung jawab atas program atau 

kegiatan tersebut karena mereka merasa dilibatkan dalam dan memiliki andil 

dalam program tersebut. 
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3. Lingkup Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan 

Yadav dalam Totok dan Soebianto (2014: 198-199) mengemukakan tentang 

adanya empat macam kegiatan yang menunjukkan partisipasi masyarakat dalam 

kegiatan pembangunan, yaitu partisipasi dalam pengambilan keputusan, 

pelaksanaan kegiatan, pemantauan dan evaluasi, serta partisipasi dalam 

pemanfaatan hasil-hasil pembangunan.  

a. Partisipasi dalam pengambilan keputusan 

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan perlu ditumbuhkan melalui 

dibukanya forum yang memungkinkan masyarakat banyak berpartisipasi 

langsung dalam proses pengambilan keputusan tentang program-program 

pembangunan di lingkungannya. 

b. Partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan 

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan harus diartikan 

sebagai pemerataan sumbangan masyarakat dalam bentuk tenaga kerja, uang 

tunai, dan atau beragam bentuk lainnya yang sepadan dengan manfaat yang 

akan diterima oleh masing-masing warga masyarakat yang bersangkutan. 

Selain partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan, partisipasi masyarakat juga 

diperlukan dalam pemeliharaan proyek-proyek pembangunan. Karena hal ini 

selama ini sering dilupakan dan pada akhirnya mengakibatkan pembangunan 

yang telah terlaksana tidak berumur lama. 

c. Partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi pembangunan 

Kegiatan pemantauan dan evaluasi program maupun proyek pembangunan 

sangat diperlukan. Hal ini bertujuan untuk memperoleh umpan balik tentang 
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masalah-masalah dan kendala yang muncul dalam pelaksanaan pembangunan 

yang bersangkutan.  

d. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan. 

Pemerataan hasil pembangunan akan merangsang kemauan dan kesukarelaan 

masyarakat untuk selalu berpartisipasi dalam setiap program pembangunan 

yang akan datang. 

 

4. Tingkatan Partisipasi 

Menurut Mardikanto dan Subiatno dalam Soleh (2014: 116-118), ada tujuh 

karakteristik tingkatan partisipasi, yaitu : 

a. Partisipasi pasif atau manipulatif. Ini merupakan bentuk partisipasi yang 

paling lemah. Karakteristiknya adalah masyarakat menerima pemberitahuan 

apa yang sedang dan telah terjadi. Pengumuman sepihak oleh pelaksana 

proyek tidak memperhatikan tanggapan masyarakat sebagai sasaran program. 

Informasi yang dipertukarkan terbatas pada kalangan profesional di luar 

kelompok sasaran belaka. 

b. Partisipasi informatif. Di sini masyarakat hanya menjawab pertanyaan-

pertanyaan untuk proyek, namun tidak berkesempatan untuk terlibat dan 

mempengaruhi proses keputusan.  

c. Partisipasi konsultatif. Masyarakat berpartisipasi dengan cara berkonsultasi, 

sedangkan orang luar mendengarkan, serta menganalisis masalah dan 

pemecahannya. Dalam pola ini belum ada peluang untuk pembuatan 

keputusan bersama. Para profesional tidak berkewajiban untuk mengajukan 

pandangan serta masyarakat (sebagai masukan) untuk ditindaklanjuti. 
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d. Partisipasi insentif. Masyarakat memberikan korbanan dan jasa untuk 

memperoleh imbalan insentif berupa upah, walau tidak dilibatkan dalam 

proses pembelajaran atau eksperimen-eksperimen yang dilakukan. 

Masyarakat tidak memiliki andil untuk melanjutkan kegiatan-kegiatan setelah 

insentif dihentikan. 

e.  Partisipasi fungsional. Masyarakat membentuk kelompok sebagai bagian 

proyek, setelah ada keputusan-keputusan utama yang disepakati. Pada tahap 

awal, masyarakat tergantung kepada pihak luar, tetapi secara bertahap 

kemudian menunjukkan kemandiriannya. 

f. Partisipasi interaktif. Masyarakat berperan dalam proses analisis untuk 

perencanaan kegiatan dan pembentukan atau penguatan kelembagaan. Pola 

ini cenderung melibatkan metode interdisipliner yang mencari keragama 

perspektif dalanm proses belajar yang terstruktur dan sistematis. Masyarakat 

memiliki peran untuk mengontrol atas pelaksanaan keputusan-keputusan 

mereka, sehingga memiliki andil dalam keseluruhan proses kegiatan. 

g. Mandiri (self mobilization). Masyarakat mengambil inisiatif sendiri secara 

bebas (tidak dipengaruhi pihak luar) untuk merubah sistem atau nilai-nilai 

yang mereka junjung. Mereka mengembangkan kontak dengan lembaga-

lembaga lain untuk mendapatkan bantuan dan dukungan teknis serta 

sumberdaya yang diperlukan. Yang terpenting, masyarakat juga memegang 

kendali atas pemanfaatan sumberdaya yang ada dan atau digunakan. 

 

Sementara Wilcox dalam Soleh (2014: 202) mengemukakan adanya lima 

tingkatan dalam partisipasi, yaitu: 

a. Memberikan informasi (Information) 
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b. Konsultasi (Consultation) 

Yaitu menawarkan pendapat, sebagai pendengar yang baik untuk 

memberikan umpan balik tetapi tidak terlibat dalam implementasi ide dan 

gagasan tersebut. 

c. Pengambilan keputusan bersama (Deciding together) 

Memberikan dukungan terhadap ide, gagasan, pilihan-pilihan serta 

mengembangkan peluang yang diperlukan guna pengambilan keputusan. 

d. Bertindak bersama (Acting together) 

Artinya tidak sekedar ikut dalam pengambilan keputusan tetapi juga 

terlibat dan menjalin kemitraan dalam pelaksanaan kegiatannya. 

e. Memberikan dukungan (Supporting independent community interest) 

Memberikan dukungan di mana kelompok-kelompok lokal menawarkan 

pendanaan, nasehat dan dukungan lain untuk mengembangkan agenda 

kegiatan. 

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwasannya tingkatan 

partisipasi masyarakat dipengaruhi oleh kesempatan yang diberikan dalam setiap 

tahap pembangunan dan juga peran yang dilakukan masyarakat. 

 

5. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Partisipasi 

Najib dalam Huraerah (2011: 121-122) menjelaskan bahwa keberhasilan 

partisipasi masyarakat dipengaruhi oleh: 

a. Siapa penggagas partisipasi, apakah pemerintah pusat, pemerintah daerah 

atau LSM. Non-government stakeholders berpeluang untuk lebih lanjut. 

b. Untuk kepentingan siapa partisipasi itu dilaksanakan, apakah untuk 

kepentingan pemerintah atau untuk masyarakat.  
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c. Siapa yang memegang kendali, apakah pemerintah pusat, pemerintah daerah, 

atau lembaga donor. Jika pemerintah daerah dan LSM yang memegang 

kendali cenderung lebih berhasil. Hal ini dikarenakan cenderung mengetahui 

permasalahan, kondisi dan kebutuhan daerah atau masyarakatnya 

dibandingkan pihak luar. 

d. Hubungan pemerintah dengan masyarakat, apakah ada kepercayaan dari 

masyarakat terhadap pemerintahannya. Jika hubungan ini  baik, paartisipasi 

akan lebih mudah dilaksanakan. 

e. Kultural, daerah yang masyarakatnya memiliki tradisi dalam berpartisipasi 

(proses pengambilan keputusan melalui musyawarah) cenderung lebih mudah 

dan berlanjut. 

f. Politik, kepemerintahan yang stabil serta menganut sistem yang transparan, 

menghargai keragaman dan demokratis. 

g. Legalitas, tersedianya (diupayakan) regulasi yang menjamin partisipasi warga 

dalam pengelolaan pembangunan (terintegrasi dalam sistem kepemerintahan 

di daerah). 

h. Ekonomi, adanya mekanisme yang menyediakan akses bagi warga miskin 

untuk terlibat atau memastikan bahwa mereka akan memperoleh manfaat 

(baik langsung maupun tidak langsung) setelah berpartisipasi. 

i. Kepemimpinan, adanya kepemimpinan yang disegani dan memiliki 

komitmen untuk mendorong serta melaksanakan partisipasi, dapat dari 

kalangan pemerintah, LSM, masyarakat itu sendiri atau tokoh masyarakat. 

j. Waktu, penerapan partisipasi tidak hanya sesaat, tetapi ditempatkan pada 

kurun waktu yang cukup lama. 
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k. Tersedianya jaringan yang menghubungkan antara warga masyarakat dan 

pemerintah (forum warga). 

 

Selain faktor-faktor di atas, ada faktor-faktor lain yang menurut Slamet dalam 

Soleh (2014: 118-119) yang juga turut menjadi faktor pendukung dalam 

partisipasi masyarakat, yakni: 

a. Kepercayaan atau kesempatan untuk berpartisipasi 

Kepercayaan atau kesempatan untuk berpartisipasi meliputi: 

1) Kemauan politik pemerintah atau penguasa untuk melibatkan 

masyarakat dalam kegiatan pembangunan, baik dalam pengambilan 

keputusan saat merencanakan, pelaksanaan, pemeliharaan dan 

pemanfaatan hasil 

2) Kesempatan untuk memperoleh akses informasi yang diperlukan 

3) Kesempatan untuk memobilisasi dan memanfaatkan sumber daya untuk 

pelaksanaan pembangunan 

4) Kesempatan untuk memperoleh dan menggunakan teknologi yang tepat 

termasuk peralatan/perlengkapan lainnya 

5) Kesempatan untuk berorganisasi termasuk untuk mengakses dan 

menggunakan peraturan, perijinan dan prosedur kegiatan yang harus 

dilaksanakan 

6) Kesempatan untuk mengembangkan kepemimpinan yang mampu 

menumbuhkan, menggerakkan, mengembangkan dan memelihara 

partisipasi 
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b. Kemampuan untuk berpartisipasi 

Perlu disadari bahwa pemberian kesempatan/kepercayaan untuk 

menggerakkan partisipasi masyarakat tidak akan banyak berarti jika 

masyarakat sendiri tidak memiliki kapasitas atau kemampuan untuk 

mengambil bagian dalam setiap kegiatan pembangunan. kemampuan yang 

dimaksud adalah: 

1) Kemampuan untuk memahami dan menemukan kesempatan untuk 

membangun atau pengetahuan pengetahuan tentang peluang untuk 

memperbaiki mutu kehidupannya 

2) Kemampuan teknis untuk melaksanakan kegiatan yang berarti 

berkenaan dengan pengetahuan dan penguasaaan teknologi atau 

keterampilan yang harus dimiliki 

3) Kemampuan untuk memecahkan masalah yang dihadapi dengan 

menggunakan sumberdaya dan peluang yang tersedia secara optimal 

c. Kemauan untuk berpartisipasi 

Kemauan atau ketidakmauan seseorang untuk berpartisipasi dalam setiap 

kegiatan ditentukan oleh ada atau tidaknya kepentingan yang bersangkutan. 

Kepentingan inilah yang akan menentukan sikap dan perilkunya apakah ia 

memutuskan untuk ikut berpartisipasi atau tidak. Kemauan seseorang untuk 

berpartisipasi dalam kegiatan bersangkut paut dengan: 

1) Sikap untuk meninggalkan nilai-nilai yang lama yang dinilai 

menghambat perbaikan kualitas hidup 

2) Sikap dan tingkat kepercayaan kepada pemerintah/penguasa 
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3) Sikap untuk selalu ingin maju dari kondisi sekarang atau tidak puas 

dengan keadaan sekarang 

4) Sikap kebersamaan dalam memecahkan masalah bersama 

5) Sikap kemandirian atau kepercayaan diri atas kemampuan untuk 

memperbaiki mutu kehidupannya. 

 

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi keberhasilan partisipasi masyarakat dapat berasal dari dalam 

individu yakni kemauan dan kemampuan, serta dari luar individu itu sendiri 

seperti pemerintah, ekonomi dan juga legalitas. 

 

6. Faktor Penghambat Partisipasi 

Dwiningrum (2011: 57-58) menyebutkan faktor-faktor yang dapat menghambat 

partisipasi masyarakat antara lain: 

a. Sifat malas, apatis, masa bodoh, dan tidak mau melakukan perubahan di 

tingkat anggota masyarakat. 

b. Aspek-aspek tipologis 

c. Geografis (pulau-pulau kecil yang tersebar letaknya) 

d. Demografis (jumlah penduduk) 

e. Ekonomi (desa miskin/tertinggal) 

 

Sementara Solekhan (2012: 135) mengatakan ada dua kategori yang dapat 

menghambat partisipasi masyarakat, yakni: 

a. Terbatasnya ruang partisipasi masyarakat 

Ruang partisipasi masyarakat merupakan arena bagi masyarakat baik individu 

maupun kelompok untuk dapat berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan 



23 

pemerintahan dan pembangunan desa. Makna ruang disini tidak terbatas pada 

makna spasial (tempat) saja tetapi juga berupa forum, pertemuan maupun 

media lainnya yang dapat memberikan peluang masyarakat untuk mengakses 

secara terbuka dan adil. Jenis forum yang biasa dipergunakan masyarakat 

adalah Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrembangdes), 

namun dalam pelaksanaannya cenderung bersifat simbolik dan formalitas 

belaka. Akibatnya forum Musrembangdes menjadi tidak kapabel untuk 

mewadahi aspirasi dan kepentingan masyarakat. 

 

b. Melemahnya modal sosial 

Modal sosial merupakan serangkaian norma, jaringan dan organisasi, di mana 

masyarakat mendapat akses pada kekuasaan dan sumber daya serta di mana 

pembuatan keputusan dan kebijakan dilakukan (Bardhan dalam Solekhan 

2012: 139). Dalam konteks interaksi sosial, modal sosial terwujud dalam 

bentuk jaringan atau asosiasi informal seperti arisan, jamaah tahlil dan 

sebagainya. Asosiasi tersebut sifatnya eksklusif dan hanya melakukan 

kegiatan yang sifatnya keagamaan, ekonomi yang kurang berpengaruh 

terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa. 

 

Soetrisno dalam Mardikanto (2014: 211-212) mengungkapkan adanya beberapa 

masalah yang menghambat partisipasi masyarakat, yaitu: 

a. Belum dipahaminya makna sebenarnya tentang partisipasi oleh pihak 

perencana dan pelaksana pembangunan. Pada tataran perencanaan 

pembangunan, partisipasi didefinisikan sebagai kemauan masyarakat 

untuk secara penuh mendukung pembangunan yang direncanakan dan 



24 

ditetapkan sendiri oleh pemerintah sehingga masyarakat bersifat pasif dan 

hanya sebagai sub-ordinasi pemeritah. Sementara pada pelaksanaan 

pembangunan di lapangan, pembangunan yang dirancang dan ditetapkan 

oleh pemerintah didefinisikan sebagai keinginan masyarakat yang 

memperoleh prioritas yang lebih rendah.  

b. Dikembangkannya pembangunan sebagai ideologi baru yang harus 

diamankan dan dijaga ketat sehingga mendorong pemerintah untuk  

bersifat otoriter. Kondisi tersebut menimbulkan reaksi berupa “Budaya 

diam” yang pada akhirnya menumbuhkan keengganan masyarakat untuk  

berpartisipasi. 

c. Banyaknya peraturan yang meredam keinginan masyarakat untuk 

berpartisipasi. 

 

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat banyak faktor 

yang dapat menghambat partisipasi masyarakat. Faktor tersebut dapat berasal dari 

dalam diri masyarakat itu sendiri mau faktor dari luar. Faktor dari dalam diri dapat 

berupa rasa malas dan apatis serta tidak paham dengan partisipasi, sementara 

faktor dari luar dapat berupa demografi, terbatasnya ruang partisipasi  dan 

dominasi pemerintah (otoriter).  

 

7. Bentuk Partisipasi 

Effendi dalam Dwiningrum (2011: 58) membagi partisipasi dalam dua bentuk, 

yaitu: 
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a. Partisipasi Vertikal 

Disebut partisipasi vertikal karena terjadi dalam bentuk kondisi tertentu 

masyarakat terlibat atau mengambil bagian dalam suatu program pihak lain, 

dalam hubungan di mana masyarakat berada sebagai status bawahan, 

pengikut atau klien.  

 

b. Partisipasi Horizontal 

Masyarakat mempunyai prakarsa di mana setiap anggota atau kelompok 

masyarakat berpartisipasi horizontal satu dengan lainnya. Partisipasi 

semacam ini merupakan tanda permulaan tumbuhnya masyarakat yang 

mampu berkembang secara mandiri. 

 

Bentuk partisipasi menurut Ericson dalam Slamet (2003) terbagi atas tiga tahap, 

yaitu: 

a. Partisipasi di dalam tahap perencanaan (idea planing stage) 

Partisipasi dalam tahap ini maksudnya adalah pelibatan seseorang pada tahap 

penyusunan rencana dan strategi dalam penyusunan kepanitiaan dan anggaran 

pada suatu kegiatan/proyek. Masyarakat berpartisipasi dengan memberikan 

usulan, saran dan kritik melalui pertemuan-pertemuan yang diadakan. 

Menurut Soleh (2014: 113), partisipasi masyarakat dalam perencanaan 

berpengaruh besar terhadap kesuksesan suatu program pembangunan. Hal ini 

dikarenakan pada tahap perencanaan, masyarakat diberikan diskresi untuk 

ikut mengambil keputusan dalam merencanakan apa yang ingin mereka 

bangun sehingga menjadikan mereka sebagai subjek bukan objek dari 

pembangunan. 
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Peran serta masyarakat dalam perencanaan dapat dibedakan dalam anak 

tangga sebagai berikut: 

 

Tabel 2. Tangga Partisipasi 

Klasifikasi Uraian Tingkatan 

Citizen Power Pada tahap ini sudah 

terjadi pembagian hak, 

tanggung jawab dan 

wewenang antara 

masyarakat dengan 

pemerintah dalam 

pengambilan keputusan 

Kontrol masyarakat 

(citizen control) 

Pelimpahan kekuasaan 

(delegated control) 

Kemitraan 

(partnership) 

Tokenism Hanya sekedar formalitas 

yang memungkinkan 

masyarakat mendengar 

dan memiliki hak untuk 

memberikan suara, tetapi 

pendapat mereka belum 

menjadi bahan dalam 

pengambilan keputusan 

Penetraman (placation) 

Konsultasi (consultation) 

Informasi (information) 

Non participation Masyarakat hanya 

dijadikan objek 

Terapi (therapy) 

Manipulasi 

(manipulation) 

Sumber: Arstein dalam Dwiningrum (2011: 64) 

 

b. Partisipasi di dalam tahap pelaksanaan (implementation stage) 

Partisipasi dalam tahap ini maksudnya adalah pelibatan seseorang pada tahap 

pelaksanaan pekerjaan suatu proyek. Masyarakat di sini dapat memberikan 

tenaga, uang, ataupun material/barang serta ide-ide sebagai salah satu wujud 

partisipasinya dalam pekerjaan tersebut. Partisipasi masyarakat dalam 

pelaksanaan program merupakan lanjutan dari rencana yang telah disepakati 

sebelumnya, baik yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, maupun 

tujuan.  

 

Cohen dam Hoff dalam Dwiningrum (2011: 62) menyebutkan ruang lingkup 

partisipasi dalam pelaksanaan program meliputi: pertama, menggerakkan 
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sumber daya dan dana. Kedua, kegiatan administrasi dan koordinasi dan 

ketiga adalah penjabaran program. Berdasarkan ruang lingkup di atas, dapat 

disimpulkan bahwa partisipasi dalam pelaksanaan suatu program merupakan 

suatu unsur penentu keberhasilan program. 

 

c. Parisipasi di dalam pemanfaatan (utilitazion stage) 

Partisipasi dalam tahap ini maksudnya adalah pelibatan seseorang pada tahap 

pemanfaatan suatu proyek setelah proyek tersebut selesai dikerjakan. 

Partisipasi masyarakat pada tahap ini berupa tenanga dan uang untuk 

mengoperasikan dan memelihara proyek yang telah dibangun. Partisipasi 

dalam pemanfaatan tidak terlepas dari kualitas maupun kuantitas dari hasil 

pelaksanaan program yang bisa dicapai. Dari segi kualitas, keberhasilan suatu 

program akan ditandai dengan adanya peningkatan output, sedangkan dari 

segi kuantitas, dapat dilihat seberapa besar prosentase keberhasilan program 

yang dilaksanakan, apakah sesuai dengan target yang telah ditetapkan (Cohen 

dam Hoff dalam Dwiningrum, 2011: 62). Sementara menurut Uphoff dalam 

Kaho (2010: 129) partisipasi dalam pemanfaatan hasil dapat dilihat dalam 

tiga segi, yaitu dari aspek manfaat materialnya (material benefit);manfaat 

sosialnya (social benefit) dan manfaat pribadi (personal benefit). 

 

Selanjutnya, Holil dalam Rukminto (2007: 21) mengemukakan adanya beberapa 

bentuk partisipasi, yaitu: 

a. Partisipasi dalam bentuk tenaga. Merupakan partisipasi masyarakat yang 

diberikan dalam bentuk tenaga untuk pelaksanaan usaha-usaha yang dapat 

menunjang keberhasilan suatu program. 
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b. Partisipasi dalam bentuk uang. Merupakan bentuk partisipasi masyarakat 

untuk memperlancar usaha-usaha bagi pencapaian suatu program 

pembangunan. Partisipasi ini dapat berupa sumbangan uang tetapi tidak 

dipaksakan, yang diberikan oleh sebagian atau seluruh masyarakat untuk 

suatu kegiatan atau program pembangunan. 

c. Partisipasi dalam bentuk harta benda. Meupakan bentuk partisipasi dengan 

menyumbang harta benda,  biasanya berupa alat-alat kerja atau perkakas.  

Berdasarkan pemaparan mengenai bentuk-bentuk partisipasi di atas maka yang 

akan dijadikan sebagai fokus dalam penelitian ini adalah bentuk-bentuk partisipasi 

masyarakat menurut Slamet (2003) yang terdiri dari partisipasi dalam tahap 

perencanaan, pelaksanaan dan pemanfaatan hasil. 

 

8. Tahap-Tahap Peningkatkan Partisipasi Masyarakat 

Menurut Suyono dalam Anwas (2014: 96) untuk meningkatkan partisipasi 

masyarakat perlu ditempuh melalui beberapa tahapan, yaitu: 

a. Tahap awal 

Tahap ini disebut juga sebagai tahap perluasan jangkauan. Dalam tahap ini, 

upaya peningkatan partisipasi masyarakat harus dilakukan secara sederhana, 

bisa dipahami banyak orang. Semua orang bisa mengerti, mengikuti sehingga 

akhirnya bisa memahami. Pada tahap ini perlu juga melakukan komunikasi 

atau pendekatan kepada pemimpin formal ataupun informal, karena 

pemimpin ini akan menjadi contoh bagi pengikutnya.  

 

 

 



29 

b. Tahap pembinaan (maintenance) 

Tahap ini merupakan tahap pembagian sasaran yang jelas. Pembagian sasaran 

(segmented) berdasarkan karakteristik, kebutuhan dan potensinya. 

Komunikasi pada tahap ini disesuaikan dengan sasaran. Pada tahap 

pembinaan akan sangat Nampak adanya people centered sehingga bisa saja 

program pada satu kelompok sangat komplek, namun pada kelompok lain 

begitu sederhana. 

 

c. Tahap pelembagaan atau pembudayaan 

Pada tahap ini informasi tidak lagi datang dari pemerintah, tetapi dari anggota 

atau kelompok masing-masing. Di sini anggota kelompok masyarakat 

beragam mulai dari yang tinggi, sedang, atau rendah mencari padanan 

informasi. Pada tahap ini kegiatan suatu kelompok mulai berjalan. 

 

d. Tahap umpan balik atau reward 

Reward ini ditujukan untuk merangsang atau memberikan apresiasi kepada 

masyarakat. Dalam meningkatkan partisipasi, reward penting dilakukan 

untuk menumbuhkan partisipasi.    

 

C. Kerangka Pikir 

 

Pringsewu merupakan salah satu kabupaten baru hasil pemekaran dari Kabupaten 

Tanggamus. Sebagai sebuah kabupaten baru, banyak hal yang harus dilakukan 

dan diperbaiki agar kabupaten menjadi maju dan mandiri serta masyarakatnya 

yang sejahtera. Salah satu langkah yang dilakukan Kabupaten Pringsewu dalam 

upaya membangun daerahnya adalah dengan mengeluarkan suatu program yang 
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bertujuan untuk mempercepat pembangunan daerah. Program tersebut adalah 

Program Gerakan Masyarakat Pringsewu Bersih, Sehat, Ekonomis, Nyaman, 

Unggul, Maju dan Mandiri, serta Aman dan Agamis (Gemma Sewu Bersenyum 

Manis).  

 

Adapun tujuan dari program ini adalah untuk mempercepat pembangunan fisik 

dan ekonomi di Kabupaten Pringsewu serta sebagai proses pembelajaran 

demokrasi dan juga meningkatkan semangat gotong royong dan kebersamaan 

dalam melaksanakan pembangunan ekonomi. Ruang lingkup kegiatan dalam 

program ini terdiri dari bidang fisik dan bidang ekonomi. Dalam penelitian ini 

akan membahas mengenai salah satu bidang yang terdapat dalam program ini, 

yakni bidang ekonomi kerakyatan. Pemilihan bidang ekonomi dikarenakan bidang 

ini dianggap lebih memberikan manfaat yang berkelanjutan terhadap 

kesejahteraan masyarakat dibandingkan dengan bidang fisik.  

 

Sementara lokasi penelitian berada di Desa Parerejo Kecamatan Gadingrejo 

Kabupaten Pringsewu. Pemilihan lokasi ini berdasarkan wawancara yang 

dilakukan dengan Kepala Bidang Pemberdayaan Pekon Kabupaten Pringsewu 

yang menyatakan bahwa Desa Parerejo merupakan desa yang berhasil 

melaksanakan program ini pada periode ketiga (tahun 2014). Indikator 

keberhasilan desa dilihat dari tingginya swadaya masyarakat, artinya keberhasilan 

desa ini tidak terlepas dari peran serta masyarakat dalam pelaksanaan program 

tersebut. Atas dasar hal tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

mengenai penilaian manfaat suatu program dengan cara melakukan evaluasi 

terhadap bentuk partisipasi masyarakat dalam ekonomi kerakyatan karena 
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program ini sangat menekankan pentingnya partisipasi untuk keberhasilan 

program. Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah bentuk 

partisipasi masyarakat yang dilihat dari: partisipasi di dalam tahap perencanaan, 

partisipasi di dalam tahap pelaksanaan dan partisipasi di dalam pemanfaatan 

(Ericson dalam Slamet 2003). Selain bentuk partisipasi, penelitian juga bertujuan 

untuk menemukan faktor pendukung dan penghambat partisipasi masyarakat 

dalam pelaksanaan program.  
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Gambar 1. Kerangka Pikir 

Sumber: diolah oleh peneliti, 2015 

Program Gemma Sewu                     

Bersenyum Manis 

Mempercepat pembangunan fisik dan 

ekonomi di Kabupaten Pringsewu serta 

sebagai proses pembelajaran demokrasi dan 

juga meningkatkan semangat gotong 

royong dan kebersamaan dalam 

melaksanakan pembangunan ekonomi. 

Desa Parerejo Kecamatan 

Gadingrejo Kabupaten 

Pringsewu masuk dalam daftar 

pekon penerima penghargaan 

atas keberhasilan pelaksanaan 

program Gemma Sewu 

Bersenyum Manis  (BPMPP, 

2014). 

Faktor pendukung dan penghambat 

partisipasi masyarakat dalam 

pelaksanaan program. 

A. Bentuk partisipasi 

1) Partisipasi di dalam tahap perencanaan 

(idea planing stage) 

2) Partisipasi di dalam tahap pelaksanaan 

(implementation  stage) 

3) Partisipasi di dalam tahap pemanfaatan 

(utilization stage) 

 (Ericson dalam  Slamet 2003) 

 



 

 

 

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian 

 

Penelitian ini untuk mengevaluasi Program Gemma Sewu Bersenyum Manis 

dalam upaya mewujudkan ekonomi kerakyatan melalui partisipasi masyarakat. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif 

kualitatif karena jenis penelitian ini berupaya menggambarkan fenomena atau 

kejadian sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan, di mana data yang dihasilkan 

berupa kata-kata tertulis dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Moleong 

2010: 6). 

 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yakni prosedur penelitian yang 

menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-

orang dan perilaku yang diamati. Selain itu, data-data yang dikumpulkan di 

lapangan adalah data yang berbentuk kata dan perilaku, kalimat, skema, gambar 

dengan latar belakang alamiah, dan manusia sebagai instrumennya. 
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B. Fokus Penelitian 

 

Sugiyono (2012: 207) menyebutkan bahwa batasan masalah dalam penelitian 

kualitatif disebut dengan fokus, yang berisi pokok masalah yang masih bersifat 

umum. Dengan demikian, dalam penelitian kualitatif hal yang harus diperhatikan 

adalah masalah dan fokus penelitian, karena untuk memberikan batasan penelitian 

yang seharusnya diteliti dan mendapatkan data sesuai dengan yang dibutuhkan 

dalam penelitian tersebut.  

 

Adapun fokus dari penelitian ini adalah : 

1. Bentuk partisipasi: 

a. Partisipasi di dalam tahap perencanaan (idea planing stage) 

b. Partisipasi di dalam tahap pelaksanaan (implementation stage) 

c. Parisipasi di dalam pemanfaatan (utilitazion stage) 

(Ericson dalam Slamet 2003) 

2. Faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan program. 

 

C. Lokasi Penelitian 

 

Lokasi penelitian di Desa Parerejo Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu. 

Lokasi tersebut dipilih karena Desa Parerejo merupakan desa yang berhasil 

mendapatkan penghargaan dari Bupati Pringsewu karena tingkat swadaya 

masyarakatnya yang tinggi dan sukses menjalankan Program Gemma Sewu 

Bersenyum Manis. Swadaya yang tinggi membuat peneliti tertarik untuk meneliti 

partisipasi masyarakat Desa Parerejo.  
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D. Metode Pengumpulan Data 

 

Metode pengumpulan data dapat dilakukan dengan wawancara mendalam, 

observasi dan dokumentasi. 

a. Wawancara mendalam 

Estenberg dalam Sugiyono (2012: 232) mendefinisikan wawancara sebagai 

pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, 

sehingga maknanya dapat dikonstruksikan dalam suatu topik tertentu. 

Instrumen yang dapat digunakan dalam wawancara ini meliputi catatan kecil 

peneliti selama di lapangan, pedoman wawancara, serta alat bantu lainnya 

seperti handphone untuk merekam percakapan dan memfoto. Wawancara 

dilakukan terhadap responden atau informan yang dapat memberikan 

informasi yang diperlukan dalam menjawab dan membahas permasalahan-

permasalahan dalam penelitian ini. 

 

Responden atau informan yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 
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Tabel 3. Daftar Informan 

NO NAMA INFORMAN SUBSTANSI 
TANGGAL 

WAWANCARA 

1 Musyafa  

(Kepala Desa Parerejo) 

1. Partisipasi masyarakat  

a) Cara penyampaian 

program 

b) Keterlibatan 

masyarakat dalam 

perencanaan, 

pelaksanaan dan 

pemanfaatan 

program 

2. Faktor pendukung dan 

penghambat 

 

16 Desember 

2015 

2 A. Marbulen (Ketua 

Pokmas) 

1. Tugas dan tanggung 

jawab Pokmas 

2. Keterlibatan masyarakat 

dalam perencanaan, 

pelaksanaan dan 

pemanfaatan program 

3. Faktor pendukung dan 

penghambat 

16 Desember 

2015 

3 Khoiri Yahya 

(Bendahara Pokmas) 

1. Tugas dan tanggung 

jawab Pokmas 

2. Keterlibatan masyarakat 

dalam perencanaan, 

pelaksanaan dan 

pemanfaatan program 

3. Faktor pendukung dan 

penghambat 

12 Desember 

2015 

4 Rois Al Afgani 

(Sekretaris Desa) 

1. Partisipasi masyarakat  

a) Cara penyampaian 

program 

b) Keterlibatan 

masyarakat dalam 

perencanaan, 

pelaksanaan dan 

pemanfaatan 

program 

2. Faktor pendukung dan 

penghambat 

14 Januari 2016 

5 Suparmin 

(anggota kelompok 

usaha“Mandiri Muda”) 

1. Partisipasi dalam 

perencanaan, pelaksanaan 

dan pemanfaatan 

program 

2. Dampak yang dirasakan 

dari adanya program 

3. Faktor pendukung dan 

penghambat 

 

15 Desember 

2015 
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NO NAMA INFORMAN SUBSTANSI 
TANGGAL 

WAWANCARA 

6 M. Anas 

(anggota kelompok 

usaha “Tirta Wening”) 

1. Partisipasi dalam 

perencanaan, pelaksanaan 

dan pemanfaatan 

program 

2. Dampak yang dirasakan 

dari adanya program 

Faktor pendukung dan 

penghambat 

14 Januari 2016 

Sumber: diolah oleh peneliti, 2016 

 

b. Observasi 

Observasi adalah proses pengamatan dalam penelitian kualitatif untuk 

mendapatkan informasi sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, 

hal-hal yang akan diamati adalah pelaksanaan ekonomi kerakyatan pada 

Program Gemma Sewu Bersenyum Manis di Desa Parerejo.  

 

c. Dokumentasi 

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa 

berbentuk tulisan, gambar dan lain sebagainya. Dokumen yang dimaksud 

dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen yang berkaitan dengan 

aktivitas POKMAS dalam menjalankan program Gemma Sewu Bersenyum 

Manis serta data-data bukti bahwa POKMAS berhasil menjalankan program 

dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Adapun dokumen yang berhasil 

peneliti kumpulkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 



38 

 

Tabel 4. Dokumen Penelitian 

NO DOKUMENTASI SUBSTANSI 

1 Petunjuk pelaksanaan dan petunjuk 

teknis Program Gemma Sewu 

Besenyum Manis 

Panduan pelaksanaan, tujuan, 

sasaran program,dll 

2 Profil desa Berisi data mengenai keadaan 

Desa Parerejo, jumlah 

penduduk, dsb 

3 Foto-foto kegiatan Foto kegiatan yang 

menggambarkan pelaksanaan 

kegiatan ekonomi kerakyatan 

4 Proposal program Berisi tentang rencana kerja 

dan penggunaan dana program 

5 Foto-foto laporan kegiatan ekonomi 

kerakyatan 

Berisi foto mengenai 

penggunaan dana  

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2016 

 

E. Sumber Data 

 

Sumber data dapat dikelompokkan menjadi sumber data primer dan sekunder. 

1. Sumber data primer 

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung dapat memberikan 

data kepada pengumpul data dengan menggunakan teknik wawancara secara 

mendalam dan observasi mengenai pelaksanaan ekonomi kerakyatan pada 

Program Gemma Sewu Bersenyum Manis dalam upaya mewujudkan 

ekonomi kerakyatan melalui partisipasi masyarakat di Desa Parerejo 

Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu. 

 

2. Sumber data sekunder 

Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan 

data kepada pengumpul data. Data sekunder bersumber dari dokumentasi 

berupa arsip-arsip, serta dokumen-dokumen yang berhubungan dengan 

pelaksanaan program Gemma Sewu Bersenyum Manis 
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F. Teknik Analisis Data 

 

Teknik analisis data diarahkan untuk menjawab masalah yang telah dirumuskan 

pada proposal. Pada penelitian ini menggunakan teknik analisis data menurut 

Huberman dalam Tresiana (2013: 119-120),yaitu: 

1. Reduksi data 

Reduksi data merupakan aktivitas yang dilakukan peneliti setelah melakukan 

pengumpulan data dengan cara merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal  yang penting, menemukan tema dan polanya. 

Reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan 

dan keleluasaan serta kedalaman wawasan. Reduksi data dapat dilakukan 

dengan bantuan peralatan elektronik seperti laptop. 

 

2. Penyajian data 

Penyajian data dilakukan untuk memudahkan peneliti dalam melihat 

gambaran serta keseluuhan atau bagian tertentu dari penelitian. Penyajian 

dilakukan pada data yang telah direduksi dalam bentuk teks naratif. Penyajian 

data dilakukan dengan mendeskripsikan hasil temuan wawancara terhadap 

informan dan menyertakan dokumen sebagai penunjang data. 

 

3. Penarikan kesimpulan 

Kesimpulan yang diambil dari hasil penelitian kualitatif tidak selalu dapat 

menjawab masalah yang dirumuskan sejak awal. Hal tersebut disebabkan 

masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersirat 

sementara dan dapat berkembang setelah peneliti berada di lapangan. 

Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dilakuikan melalui pengambilan 
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intisari dari rangkaian kategori hasil penelitian berdasarkan observasi, serta 

dokumentasi hasil penelitian. 

 

G. Teknik Keabsahan Data 

 

Keabsahan data merupakan standar validitas dari data yang diperoleh. Untuk 

menentukan keabsahan data dalam penelitian kualitatif harus memenuhi beberapa 

persyaratan. Menurut Moleong (2010: 324) terdapat empat kriteria keabsahan 

data, yaitu: 

1. Derajat Kepercayaan 

Pada dasarnya derajat kepercayaan (kredibilitas) menggantikan konsep 

validitas internal dari nonkualitatif. Kriteria ini berfungsi pertama, 

melaksanakan inkuiri sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan 

penemuannya dapat dicapai; kedua, mempertunjukkan derajat kepercayaan 

hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan 

ganda yang sedang diteliti. Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh 

peneliti untuk memeriksa kredibilitas atau derajat kepercayaan antara lain: 

a. Triangulasi 

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain. Teknik triangulasi yang paling banyak 

digunakan adalah pemeriksaan melalui sumber lain. Denzin dalam 

Moleong (2010: 330) membedakan empat macam triangulasi sebagai 

teknik pemerinksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, 

penyidik, teori. Peneliti menggunakan teknik keabsahan data triangulasi 

dikarenakan triangulasi merupakan cara terbaik untuk menghilangkan 
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perbedaan-perbedaan konstruksi kenyataan yang ada dalam konteks suatu 

studi sewaktu mengumpulkan data tentang berbagai kejadian dan 

hubungan dari berbagai pandangan. Dengan kata lain penelitian ini dapat 

di recheck  temuannya dengan jalan membandingkannya dengan 

berbagai sumber, metode, atau teori. 

b. Kecukupan Referensial 

Mengumpulkan berbagai bahan-bahan, catatan, atau rekaman-rekaman 

yang dapat digunakan sebagai referensi dan patokan untuk menguji 

sewaktu diadakan analisis dan penafsiran data. 

2. Keteralihan (transferability) 

Keteralihan menyatakan bahwa generalisasi suatu penemuan dapat berlaku 

atau diterapkan pada semua jenis konteks dalam populasi yang sama atas 

dasar penemu yang diperoleh pada sampel yang secara representatif mewakili 

populasi. 

3. Kebergantungan (dependability) 

Kebergantungan merupakan substitusi realibilitas dalam penelitian 

nonkualitatif. Realibilitas merupakan syarat bagi validitas. Dalam penelitian 

kualitataif, uji kebergantungan dilakukan dengan pemeriksaan terhadap 

keseluruhan proses penelitian. Sering terjadi peneliti tidak melakukan 

pemeriksaan terhadap keseluruhan proses penelitian di lapangan, tetapi bisa 

memberikan data. Peneliti ini perlu di uji dependabilit-nya. Kalau proses 

penelitiannya tidak dilakukan tetapi datanya ada, maka penelitian ini tidak 

dependebel. 
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4. Kepastian (confirmability) 

Menguji kepastian data berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan 

proses yang ada dalam penelitian, jangan sampai proses tidak ada tetapi 

hasilnya ada. Derajat ini dapat dicapai melalui audit atau pemeriksaan yang 

cermat terhadap seluruh komponen dan proses penelitian serta hasil 

penelitian. 



 

 

 

BAB IV 

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 

 

 

A. Program Gemma Sewu Bersenyum Manis 

 

1. Pengertian Program 

Gemma Sewu Bersenyum Manis (Gerakan Masyarakat Pringsewu Bersih, Sehat, 

Ekonomis, Nyaman, Unggul, Maju dan Mandiri, serta Aman dan Agamis) adalah 

suatu gerakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pringsewu, untuk 

masyarakat Pringsewu dalam upaya mempercepat pembangunan fisik dan 

ekonomi pekon. 

 

2. Tujuan Program 

Tujuan Program Gemma Sewu Bersenyum Manis adalah: 

a. Mempercepat pembangunan fisik dan ekonomi Kabupaten Pringsewu 

b. Menciptakan lapangan pekerjaan 

c. Meningkatkan pengembangan usaha ekonomi masyarakat setempat 

d. Proses pembelajaran demokrasi dalam pembangunan ekonomi 

e. Meningkatkan semangat gotong royong dan kebersamaan dalam 

melaksanakan proses pembangunan ekonomi 
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3. Prinsip Kebijakan Program  

Adapun prinsip dari kebijakan program Gema Sewu Bersenyum Manis adalah: 

a. Efisien, bermakna bahwa kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan harus 

efisien sesuai dana stimulan yang diberikan 

b. Kreatif, bahwa dalam proses pelaksanaan program atau kegiatan yang 

direncanakan mengedepankan pemikiran, mulai dari perencanaan, 

pelaksanaan serta pengawasan 

c. Inovatif, bahwa dalam pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan dapat 

menghasilkan produk-produk yang dapat meningkatkan bidang teknologi 

d. Produktif, bahwa kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dapat bermanfaat 

bagi kepentingan masyarakat 

e. Gotong royong, bahwa pelaksanaan kegiatan yang direncanakan mampu 

mengedepankan rasa gotong royong dan kebersamaan dari kelompok 

masyarakat 

f. Berkelanjutan, bahwa kegiatan yang dilaksanakan dapat berkembang dan 

dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru. 

 

4. Sasaran dan Lokasi 

Sasaran kegiatan program Gemma Sewu Bersenyum Manis adalah kelompok 

masyarakat di pekon/kelurahan terpilih pada seluruh kecamatan yang ada di 

Kabupaten Pringsewu sesuai Keputusan Bupati Pringsewu berdasarkan usulan 

hasil musyawarah tingkat kecamatan serta rekomendasi tim pembina dan 

koordinator kabupaten. 
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5. Ruang Lingkup Kegiatan 

Kegiatan yang dapat dilakukan melalui program Gema Sewu Bersenyum Manis 

adalah: 

A. Bidang Fisik 

a) Mendukung pengembangan wilayah Pekon seperti: 

1) Jalan onderlagh, jalan beton, jalan paving blok 

2) Jembatan, gorong-gorong, drainase, talud 

3) Pembangunan atau renovasi Kantor Pekon dan Balai Pekon 

b) Mendukung ekonomi produktif 

1) Irigasi pasangan 

2) Lantai jemur 

 

B. Bidang Ekonomi  

1) Mendukung terbentuknya modal bagi masyarakat dalam membentuk 

ussaha baru atau pengembangan usaha secara kelompok bertujuan untuk 

meningkatkan taraf hidup masyarakat 

2) Modal yang diberikan dari Pokmas Program Gema Sewu Bersenyum 

Manis ke kelompok usaha bersama dan/atau perorangan dihitung sebagai 

saham milik pemeritah Pekon, laba ruginya ditentukan oleh prosentase 

saham masing-masing 

 

6. Prinsip Pelaksanaan Program dan Penggunaan Dana Bantuan 

Prinsip pelaksanaan program dan penggunaan dana bantuan adalah: 

a. Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan oleh kelompok masyarakat dengan 

menggunakan sumber daya manusia setempat 
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b. Semua kegiatan dikelola secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan 

baik secara moral, teknis maupun administrasi 

c. Kegiatan yang akan dilakukan kelompok masyarakat merupakan kegiatan 

yang direncanakan dapat dilakukan secara swadaya 

d. Bentuk swadaya masyarakat dalam bidang nonfisik dapat berupa tenaga, 

bahan bangunan dan lahan tanah 

e. Bentuk swadaya masyarakat dalam bidang fisik dapat berupa bangunan 

permanen, semi permanen dan sederhana dengan status milik sendiri atau 

sewa 

 

7. Pendanaan 

Sumber dana dalam Program Gemma Sewu Bersenyum Manis berasal dari APBD 

Kabupaten pringsewu. Bantuan dana stimulan yang diberikan untuk setiap pekon 

Rp. 125.000.000; (seratus dua puluh lima juta rupiah) untuk bidang fisik dan 

nonfisik, penempatannya akan disesuaikan dengan jenis kegiatan, volume, 

kemampuan swadaya dan aspek-aspek lain yang telah disiapkan oleh Konsultan 

Manajemen Pendamping dan Tim Pembina serta Koordinator Kabupaten. Besaran 

alokasi Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) adalah: 

a. Bantuan bidang fisik masing-masing kelompok masyarakat Rp. 110.000.000; 

(seratus sepuluh juta rupiah) 

b. Bantuan bidang nonfisik (pengembangan ekonomi kerakyatan) Rp. 

10.000.000; (sepuluh juta rupiah) untuk perorangan atau kelompok usaha 

bersama 

c. Dana operasional BLM Program Gemma Sewu Bersenyum Manis sebesar 

Rp. 5.000.000; (lima juta rupiah) yang diperuntukan untuk: 
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1) Sosialisasi, rapat koordinasi sebesar 10% (Rp. 500.000;) 

2) Biaya transportasi Pokmas dari dan ke pekon, kecamatan, kabupaten 

sebesar 10% (Rp. 500.000;) 

3) Honor Pokmas dan Kepala Pekon sebesar 40% (Rp. 2.000.000;) 

4) Honor fasilitator desa 20% (Rp. 1.000.000;) 

5) Sekretariat, administrasi, pembuatan RAB dan pelaporan sebesar 20% 

(Rp. 1.000.000;) 

 

Pengalokasian dana BLM untuk masing-masing Pokmas dilakukan melalui tiga 

tahapan, tahap 1 sebesar 40%, tahap II sebesar 30% dan tahap III sebesar 30%.  

 

8. Monitoring dan pelaporan 

a. Monitoring 

1) Monitoring dilakukan oleh pihak Kabupaten, Kecamatan dan Tim 

Konsultan, apakah bantuan Program Gema Sewu Bersenyum Manis pada 

masing-masing kelompok masyarakat sudah sesuai penggunaannya, yang 

selanjutnya dibahas dalam rapat koordinasi dan kemusian disampaikan 

kepada pihak Kabupaten 

2) Pihak Kabupaten selanjutnya melakukan evaluasi berdasarkan laporan pihak 

kecamatan  

 

b. Pelaporan 

Laporan yang harus dibuat adalah: 

1) Laporan masing-masing Kelompok Masyarakat penerima program kegiatan 

berupa: 
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a) Laporan kemajuan kegiatan dan penggunaan dana BLM Tahap I berikut 

dokumentasi kondisi kemajuan fisik minimal 40%  (persyaratan untuk 

pencairan Tahap II) 

b) Laporan kemajuan Tahap II dan penggunaan dana BLM Tahap II berikut 

dokumentasi kondisi kemajuan fisik minimal 70% (persyaratan untuk 

pencairan Tahap III) 

c) Laporan akhir dan surat pertanggungjawaban penggunaan dana BLM 

berikut dokumentasi 100% 

2) Laporan Tim Pembina dan Koordinator Kecamatan 

Merangkum laporan masing-masing kelompok masyarakat yang menerima 

bantuan pengembangan ekonomi rakyat kepda Tim Koordinator Kabupaten 

3) Laporan Konsultan Manajemen Pendamping (KMP) berupa: 

a) Laporan pendahuluan 

b) Laporan bulanan 

c) Laporan akhir 

 

9. Sanksi dan Penghargaan 

a) Sanksi 

Sanksi bertujuan untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pihak-pihak terkait 

dalam pengelolaan kegiatan. Sanksi diberikan apabila bantuan yang diberikan 

digunakan tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Pokmas 

Pekon/Kelurahan yang tidak dapat melaksanakan dan/atau melakukan 

penyimpangan pengelolaan program tersebut dikategorikan sebagai 

Pekon/Kelurahan bermasalah sehingga ditunda pencairan dana yang sedang 

berlangsung. Sanksi tersebut dapat berupa: 
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1) Sanksi masyarakat, yauti sanksi yang diterapkan melalui kesepakatan dalam 

musyawarah Kecamatan 

2) Sanksi hukum, sanksi yang diterapkan pada aparat dan masyarakat sesuai 

ketentuan perundang-undangan yang berlaku 

3) Sanksi administratif, dengan melakukan pemberhentian bantuan apabila 

Pokmas penerima program kegiiatan tidak dapat mengelola bantuan dengan 

baik. Seperti menyalahi prinsip-prinsip program, menyalahgunakan dana 

penyimpangan prosedur 

 

b) Penghargaan 

Penghargaan akan diberikan kepada Pokmas Pelaksana Kegiatan yang melakukan 

program dengan baik. Pedoman dan penentuan Pokmas pelaksana berprestasi 

akan dirumuskan oleh Konsultan Manajemen Pendamping dengan memperhatikan 

aspek-aspek sebagai berikut: 

1) Kegiatan yang dilaksanakan merupakan kegiatan yang diprioritaskan serta 

sesuai dengan prinsip-prinsip program 

2)  Hasil pelaksanaan kegiatan mempunyai kualitas yang baik 

3) Keterlibatan dan partisipasi masyarakat yang tinggi 

4)  Relatif tidak ada masalah dalam pelaksanaan kegiatan 

5) Pelaksanaan kegiatan tepat waktu baik fisik maupun administrasi 

pelaporannya 
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10. Pemeliharaan dan Pelestarian kegiatan 

a. Prinsip pemeliharaan dan pelestarian kegiatan merupakan upaya masyarakat 

Pekon/Kelurahan terpilih untuk melestarikan hasil dan manfaat yang 

diperoleh dari kegiatan tersebut secara berkesinambungan 

b. Bentuk pemeliharaan dan pelestarian kegiatan dapat berupa iuran rutin atau 

jasa penggantian pemakaian sarana dan prasarana yang telah dibangun 

c. Tata cara pemeliharaan dan pelestarian kegiatan ditetapkan oleh Pokmas 

Pekon/Kelurahan terpilih secara musyawarah dan telah mendapatkan 

persetujuan dari Kepala Pekon. 

 

B. Gambaran Umum Kabupaten Pringsewu 

 

Pringsewu adalah salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Lampung. Kabupaten 

ini disahkan menjadi kabupaten dalam Rapat Paripurna DPR pada tanggal 29 

Oktober 2008 sebagai pemekaran dari Kabupaten Tanggamus. Kabupaten 

Pringsewu terletak 38 kilometer sebelah barat ibu kota provinsi yakni Bandar 

Lampung. Kabupaten Pringsewu mempunyai luas wilayah 625 kilometer dengan 

jumlah penduduk kurang lebih 475. 353 jiwa.  

 

Kabupaten Pringsewu terdiri dari 131 desa/kelurahan yang tersebar di 9 

kecamatan, yakni: 

1) Kecamatan Pringsewu 

2) Kecamatan Pagelaran 

3) Kecamatan Pagelaran Utara 

4) Kecamatan Pardasuka 
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5) Kecamatan Gadingrejo 

6) Kecamatan Sukoharjo 

7) Kecamatan Ambarawa 

8) Kecamatan Adiluwih 

9) Kecamatan Banyumas 

 

Kabupaten Pringsewu berbatasan dengan Kabupaten Lampung Tengah di sebelah 

Utara, di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Pesawaran, di sebelah barat 

dan selatan berbatasan dengan Kabupaten Tanggamus. (Pringsewukab. 

http://pringsewukab.go.id/web/web/pages/6/sejarah-singkat. Diakses pada 

tanggal 15/02/2016 pukul 19:56) 

 

C. Gambaran Umum Desa Parerejo 

 

1. Sejarah Desa 

Parerejo merupakan wilayah dengan lahan yang subur. Pada tahun 1913 para 

transmigran dari Pulau Jawa memasuki daerah ini. Kondisi tanah yang subur 

membuat para pendatang menjadikan wilayah yang masih berupa hutan belantara 

ini sebagai desa. Parerejo terbentuk menjadi sebuah desa pada tahun 1932. 

Pemberian nama Parerejo ini karena tanahnya yang subur dan sebagian 

masyarakatnya sebagai pentani padi. Pari atau sebagian orang menyebutnya 

dengan Pare dalam bahasa Jawa berarti Padi, sementara Rejo berarti subur. Jadi 

para pendahulu  sepakat memberi nama desa tersebut dengan nama Parerejo yang 

artinya desa yang subur dan menghasilkan banyak padi. Adapun kepemimpinan 

Desa Parerejo dari tahun 1932 adalah sebagai berikut: 

http://pringsewukab.go.id/web/web/pages/6/sejarah-singkat.%20Diakses%20pada%20tanggal%2015/02/2016%20pukul%2019:56
http://pringsewukab.go.id/web/web/pages/6/sejarah-singkat.%20Diakses%20pada%20tanggal%2015/02/2016%20pukul%2019:56
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Tabel 5. Daftar Nama Kepala Desa di Desa Parerejo 

 

Sumber: Profil desa, 2015 

 

Adapun Visi dan misi dari Desa Parerejo adalah sebagai berikut: 

a. Visi 

“Memacu peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Parerejo berdasarkan 

oleh keimanan terhadap Tuhan Yang Maha Esa” 

 

b. Misi 

1) Peningkatan kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat 

2) Peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana umum dan strategis dalam 

menunjang penghidupan dan ketahanan ekonomi masyarakat 

3) Peningkatan peran aktif masyarakat di dalam proses perencanaan 

maupun pelaksanaan pembangunan sumber daya manusia dan stabilitas 

keamanan ketertiban masyarakat.  

 

2. Geografi 

a. Batas Wilayah 

Secara Administratif, desa Parerejo sebelah Utara berbatasan dengan Desa 

Blitarrejo. Sementara sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Kedondong.  

Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sindang Garut dan Sebelah Timur 

No Nama Kepala Desa Masa Kepemimpinan 

1 Pawiro Dikromo 1932-1945 

2 Mangun Taruno 1945-1965 

3 MD.Karsono 1965-1979 

4 KM.Noer 1979-1996 

5 KM.Noer (pjs) 1996-2000 

6 Sujanis 2000-2006 

7 Ribut Riwayatno (pjs) 2006-2007 

8 Sujanis 2007-2011 

9 Musyafa 2011-sekarang 
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berbatasan dengan Desa Sindang Garut pula. Gerbang masuk Desa Parerejo 

ditandai dengan adanya tugu selamat datang dan juga terdapat tugu dengan 

bentuk buah Pare di atasnya yang terdapat pada sisi kiri perempatan jalan.  

 

Gambar 2. Tugu Selamat Datang Desa Parerejo 

 

Sumber: dokumentasi peneliti, 2015 

 

 

Gambar 3. Tugu Parerejo 

Sumber: dokumentasi peneliti, 2015 
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b. Luas Wilayah Desa 

Desa Parerejo merupakan desa dengan luas pemukiman penduduk 148,12 Ha, 

sawah irigasi seluas 280,60 Ha, sawah tadah hujan seluas 11,59 Ha serta 

tanah perkebunan rakyat seluas 63,91 Ha. Desa Parerejo merupakan desa 

yang letaknya paling ujung dari semua desa yang ada di Kecamatan 

Gadingrejo. 

c. Orbitrasi 

Jarak tempuh dari Desa Parerejo ke Ibukota Kecamatan Gadingrejo adalah 

5KM dengan lama tempuh 10 menit dengan menggunakan angkutan desa. 

Sementara lama waktu tempuh untuk ke Ibukota Kabupaten Pringsewu 

kurang dari 10 menit dengan menggunakan angkutan desa. Akses jalan untuk 

menuju Desa Parerejo sudah dapat dikatakan bagus karena kondisi jalan yang 

sudah diaspal. Kontur jalan untuk dapat sampai di desa ini adalah menanjak 

dan berliku serta banyak pepohonan di kiri dan kanan jalan dan sesekali 

melewati daerah sepi, meskipun demikian desa ini cukup aman dari tindak 

kriminalitas. 

 

Gambar 4. Akses Jalan Menuju Desa Parerejo 

Sumber: dokumentasi peneliti, 2015 
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3. Demografi 

Jumlah penduduk yang ada di Desa Parerejo berdasarkan data pada profil desa 

tahun 2015 adalah 4.530 jiwa dengan rincian sebagai berikut: 

Tabel 6. Jumlah Penduduk Desa Parerejo  

JUMLAH KK JENIS KELAMIN JUMLAH PERSENTASE 

(%) 

1.210 KK 

Laki-laki 2. 335 51,57 

Perempuan  2. 192 48,43 

Total  4. 527 100 

Sumber: Profil Desa Parerejo, 2015 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah kepala keluarga (kk) di 

Desa Parerejo adalah 1.210 kk yang terdiri dari 2.335 jiwa laki-laki atau 51,57% 

dari keseluruhan jumlah penduduk Desa Parerejo dan 2.192 jiwa perempuan atau 

48,43% keseluruhan jumlah penduduk Desa Parerejo. 

 

4. Keadaan Sosial 

Keadaan sosial suatu desa dapat dilihat salah satunya melalui tingkat pendidikan 

masyarakatnya. Tingkat pendidikan masyarakat Desa Parererjo dapat dilihat 

dalam tabel berikut ini : 

Tabel 7. Tingkat Pendidikan Masyarakat  

No Tingkat Pendidikan Jumlah Orang 

1 Belum Sekolah 250 Orang 

2 Usia 7-45 tahun tidak pernah sekolah   25 Orang 

3 Pernah Sekolah Dasar tetapi tidak tamat   75 Orang 

4 Tamat SD/Sederajat 2656 Orang 

5 SLTP/Sederajat 794 Orang 

6 SLTA/Sederajat 365 Orang 

7 D-1   45 Orang 

8 D-2   27 Orang 

9 D-3   35 Orang 

10 S-1   12 Orang 

11 S-2    2 Orang 

  Sumber: Profil desa, 2015 
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Tabel di atas menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Desa Parerejo merupakan 

tamatan SD/sederajat dengan jumlah 2656 orang. Hal ini menunjukkan bahwa 

kapasitas pendidikan masyarakat masih rendah. Jumlah tersebut menunjukkan 

bahwa hampir separuh dari jumlah penduduk yang ada di Desa Parerejo adalah 

tamatan Sekolah Dasar (SD). Kesenjangan yang sangat tajam begitu terlihat pada 

masyarakat yang dapat mengenyam pendidikan Sarjana. Dari 4.530 orang hanya 

ada 2 orang yang berkesempatan untuk dapat mengenyam pendidikan hingga 

jenjang S2, 12 orang untuk jenjang S-1 dan Diploma sebanyak 127 orang.  

 

5. Keadaan Ekonomi 

Masyarakat Desa Parerejo memiliki mata pencaharian yang beragam, yakni: 

Tabel 8. Mata Pencaharian Penduduk Desa Parerejo 

NO MATA PENCAHARIAN JUMLAH 
PERSENTASE 

(%) 

1 Petani  895 38,34 

2 Buruh Tani 1095 46,91 

3 Buruh Swasta  250 10,71 

4 Pegawai Negeri    42 1,79 

5 Pengrajin      9 0,38 

6 Pedagang    35 1,49 

7 Montir     8 0,34 

Total 2. 334 100 

Sumber: Olah Data dari Profil Desa Parerejo, 2015 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa mayoritas penduduk Desa 

Parerejo bermata pencaharian sebagai buruh tani yakni 46,91%. Buruh tani 

menandakan bahwa mereka tidak memiliki lahan atau sawah atau dengan kata lain 

mereka bekerja pada lahan orang lain. Kondisi ini membuat masyarakat sering 

merantau ke daerah lain ketika musim panen ataupun tanam berakhir. Selain 

merantau, banyak pula masyarakat yang melakukan usaha lain seraya menunggu 
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musim panen ataupun tanam. Usaha tersebut salah satunya adalah usaha 

pembuatan batu bata. Selain buruh tani, mata pencaharian yang mendominasi di 

Desa Parerejo adalah Petani. Hal ini dikarenakan banyak areal persawahan.  



 

 

 

BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

A. Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Program Gemma 

Sewu Bersenyum Manis di Desa Parerejo 

 

Bentuk partisipasi masyarakat dalam Program Gemma Sewu Bersenyum 

Manis di Desa Parerejo baru pada tataran pelaksanan dan pemanfaatan 

hasil.Partisipasi masyarakat dalam tahap pelaksanaan  berupa tenaga, uang 

dan juga harta benda.Partisipasi masyarakat yang tergabung dalam kelompok 

usaha batu bata telah dapat memanfaatkan hasil dari program ini sementara 

untuk masyarakat yang tergabung dalam kelompok usaha budidaya ikan 

gurame belum dapat memanfaatkan hasil karena masih pada tahap 

pelaksanaan. 

 

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Partisipasi 

a. Faktor pendukung  

1) Sumber daya manusia 

Aparatur desa yang responsif dan juga Pokmas yang bertanggung 

jawab terhadap tugas dan fungsinya.  
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2) Sumber daya alam 

Sumber daya alam yang menjadi faktor pendukung pelaksanaan 

program adalah gunung dan sawah. Gunung menjadi faktor 

pendukung dari usaha batu bata karena tekstur tanah yang cocok untuk 

bahan baku pembuatan batu bata. Sementara areal sawah yang 

memiliki banyak sumber air membuat masyarakat sekitar sawah 

memanfaatkan lahan di sekitar rumah mereka dengan membuat kolam 

untuk budidaya ikan.  

b. Faktor penghambat  

1) Pemahaman masyarakat terhadap Program Gemma Sewu Bersenyum 

Manis yang salah, di mana ada masyarakat yang menganggap program 

ini sebagai proyek sehingga mereka enggan untuk berpartisipasi 

2) Dana 

Dana stimulan kegiatan ekonomi kerakyatan dirasa kurang karena 

dana ini harus dibagikan untuk dua kelompok usaha 

3) Air  

Musim kemarau menyebabkan air di dalam kolam menjadi menyusut 

bahkan kering sehingga menghambat proses budidaya ikan 

4) Lemahnya koordinasi antara Pokmas dengan PMD terkait laporan 

kegiatan  
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B. Saran 

 

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka peneliti memberikan beberapa saran, 

yaitu: 

1. Menguatkan partisipasi masyarakat dengan membuka forum musyawarah 

serta melibatkan anggota kelompok usaha untuk mengikuti musyawarah yang 

diadakan oleh Pokmas dan kelompok usaha. 

2. Mengadakan musyawarah desa terkait sosialisasi program Gemma Sewu 

Bersenyum Manis yang menghadirkan seluruh elemen masyarakat serta 

membuka sesi tanya jawab agar semua masyarakat yang hadir dalam 

musyawarah tersebut dapat menanyakan hal yang belum mereka pahami 

supaya nantinya semua masyarakat dapat memahami isi darisosialisasi 

tersebut. 

3. Membuat kolam ikan dari terpal sebagai alternatif ketika musim kemarau 

agar budidaya ikan dapat terus dilakukan. 

4. Pihak kabupaten Pringsewu segera merealisasikan dana bantuan yang pernah 

dijanjikan sebagai penghargaan untuk desa yang berhasil melaksanakan 

program karena dana ini dapat digunakan untuk penambahan dana ekonomi 

kerakyatan. 

5. Memperbaiki arus komunikasi antara Pokmas dan PMD dengan cara 

mengadakan pertemuan-pertemuan rutin agar informasi-informasi yang 

dimiliki PMD dapat disampaikan kepada Pokmas. 
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