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Oleh  

 

RIA ANGREINI 

1526021014 

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Mengetahui, menganalisis dan menjelaskan 

partisipasi masyarakat Tiyuh Penumangan dan Tiyuh Gunung Terang; 2) 

Membandingkan partisipasi masyarakat Tiyuh Penumangan dan Tiyuh Gunung 

Terang dalam pelaksanaan program Gerakan Membangun Desa Sai Bumi Ruwa 

Jurai; 3) Mengetahui, menganalisis dan menjelaskan faktor-faktor pendukung dan 

penghambat dari partisipasi masyarakat Tiyuh Penumangan dan Tiyuh Gunung 

Terang dalam pelaksanaan program Gerakan Membangun Desa Sai Bumi Ruwa 

Jurai. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif serta teknik 

pengumpulan data adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian 

ini adalah Masyarakat Tiyuh Penumangan tidak partisipatif sedangkan  masyarakat 

Tiyuh Gunung Terang telah partisipatif yang dapat dilihat dari aktifnya masyarakat 

dalam pengambilan  keputusan (perencanaan),  pelaksanaan, pemantauan, evaluasi 

dan pemanfaatan hasil pembangunan dari program Gerbang Desa Saburai serta 

menjaga keberlanjutan (sustainability) pembangunan. Analisis dari penelitian ini 

menemukan Teori Ragem Sai Mangi Wawai (RSMW) yang berarti Kebersamaan 

Menuju Keberhasilan. Ragem Sai Mangi Wawai merupakan falsafah dan nilai 

masyarakat Lampung yang mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam 

Pelaksanaan program Gerakan Membangun Desa Sai Bumi Ruwa Jurai. Teori 

Ragem Sai Mangi Wawai (RSMW) merupakan sebuah kearifan lokal masyarakat 

Lampung yang mampu menyukseskan program pembangunan. 

 

Kata Kunci: Partisipasi, Desa, Masyarakat, Gerakan Membangun Desa dan 

Ragem Sai Mangi Wawai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

THE PUBLIC PARTICIPATION IN THE EXERCISE OF VILLAGE 

DEVELOPMENT MOVEMENT PROGRAM IN SAI BUMI RUWA JURAI 

(GERBANG DESA SABURAI) 

 

(A Comparative Study in Penumangan Village of Middle Tulang Bawang Sub 

District and Gunung Terang Village of Gunung Terang Sub District in West Tulang 

Bawang District) 

 

By 

 

RIA ANGREINI 

1526021014 

 

The objectives of this research were: 1) to find out, analyze and explain public 

participations in Penumangan and Gunung Terang village; 2) to compare public 

participations of Penumangan and Gunung Terang in exercising the village 

development movement program in sai bumi ruwa jurai (gerbang desa saburai); 3) 

to find out, analyze, and explain supporting and inhibiting factors of public 

participations of Penumangan and Gunung Terang in exercising the village 

development movement program in sai bumi ruwa jurai. This was a qualitative 

research. Data were collected with observation, interview, and documentation. The 

results showed that Penumanagan village public was not participative while Gunung 

Terang village public was participative in the program. This could be seen from 

public activeness in decision making (planning), exercising, monitoring, evaluating 

and using development results in the gerbang desa saburai program and they 

maintained the program sustainability. The analysis result of this research discovered 

a theory of Ragem Sai Mangi Wawai (RSMW) that meant a togetherness into 

success. The Ragem Sai Mangi Wawai was a philosophy and Lampung public value 

that was able to improve public participation in exercising the gerbang desa saburai 

program. The theory of Ragem Sai Mangi Wawai is Lampung society local wisdom 

that is able to make success the development program.        

 

Keywords : Participation, Village, Public, Village Development Movement and 

Ragem Sai Mangi Wawai 
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I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Pembangunan nasional merupakan suatu upaya yang dilaksanakan oleh 

semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara dan cita-cita 

nasional, salah satu tujuan dari pembangunan nasional sebagaimana nawacita 

program pemerintahan Joko Widodo yaitu membangun Indonesia dari pinggir 

dengan kata lain percepatan pembangunan di desa-desa tertinggal untuk 

mengurangi angka kemiskinan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat Indonesia. 

Maju atau tidaknya Negara Republik Indonesia tergantung maju atau 

tidaknya desa dan masyarakat desa, untuk itu pemerintah pusat dan provinsi 

menyamakan persepsi bahwa menjadikan desa sebagai ujung tombak 

pembangunan. Sedemikian pentingnya desa dalam percepatan pembangunan oleh 

karena itu pemerintah membuat kebijakan yang  diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dengan tujuan hendak mengangkat desa pada 

posisi subjek yang terhormat dalam ketatanegaraan Republik Indonesia. Mengutip 

pendapat Marwan Ja'far selaku Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal 

dan Transmigrasi dalam artikel kebijakan publik, menyatakan Undang-Undang 

tentang Desa sangat diperlukan untuk memberdayakan masyarakat desa dalam 

perspektif komprehensif yang bisa membuat desa mampu mengembangkan diri 

dengan segala potensi yang ada didalamnya dan percepatan  pembangunan 

menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Marwan_Ja%27far
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Permasalahannya adalah berdasarkan data Bappenas mencatat jumlah 

penduduk miskin di Indonesia sampai akhir Desember 2015 mencapai 28,28 juta 

orang (11,25%). Lebih lanjut berdasarkan peta konsentrasi Daerah tertinggal 

terbanyak di pulau Papua, disusul Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, Sumatera 

dan Kalimantan. Provinsi Lampung masih dikategorikan daerah miskin dan 

menduduki peringkat keempat sebagai daerah termiskin di Sumatera. Angka 

kemiskinan di Lampung sampai akhir Desember 2015 mencapai 13,53% dengan 

jumlah penduduk miskin sebanyak 62.810 jiwa, dengan rata-rata pertumbuhan 

pembangunan sektor ekonomi sebesar 5,79 persen per tahun Data terakhir BPS 

diketahui Kabupaten termiskin di Provinsi Lampung adalah Kabupaten Lampung 

Utara dengan 23 persen, diikuti dengan Kabupaten Pesawaran dengan 17,51 

persen dan Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan 10,32 persen. Perdesaan 

menjadi konsentrasi kemiskinan dimana 15,05% penduduknya masuk dalam 

kategori miskin (http://bappenas.go.id/download.php?id=8974-indeks-

pembangunan, diakses 11 September 2016). Bertolak dari data-data tersebut dapat 

diasumsikan bahwa perdesaan memberikan kontribusi tertinggi dalam persentase 

kemiskinan di Provinsi Lampung. 

Tingginya jumlah penduduk miskin pada perdesaan di Provinsi Lampung 

membuat Pemerintah Provinsi Lampung makin fokus dan terus tergerak dalam 

menanggulangi kemiskinan secara komprehensif dan terpadu dengan berbagai 

program berbasis pedesaan. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah 

Provinsi Lampung melalui strategi dan kebijakan dalam peningkatan 

kesejahteraan dan pengurangan kemiskinan serta percepatan pembangunan desa. 

Salah satu strategi yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Lampung dalam 

http://bappenas.go.id/download.php?id=8974
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rangka mengurangi tingkat kemiskinan dan percepatan pembangunan khususnya 

ditingkat perdesaan yang mendorong pemerintah membuat suatu program 

pembangunan yang disebut "Gerakan Membangun Desa Sai Bumi Ruwa Jurai 

(Gerbang Desa Saburai)" dan telah diluncurkan sejak tahun 2015 (Buku Petunjuk 

Teknis Operasional Gerakan Membangun Desa Sai Bumi Ruwa Jurai (Gerbang 

Desa Saburai) 2016). 

Salah satu desa yang mendapat bantuan keuangan dari program Gerakan 

Membangun Desa Sai Bumi Ruwa Jurai (Gerbang Desa Saburai) pada tahun 2015 

adalah desa atau Tiyuh Penumangan Kecamatan Tulang Bawang Tengah dan 

Tiyuh Gunung Terang Kecamatan Gunung Terang Kabupaten Tulang Bawang 

Barat, adapun bantuan keuangan tersebut diprioritaskan untuk pembangunan 

infrastruktur, dengan dibangunnya infrastruktur perdesaan, diharapkan mampu 

mendongkrak mobilitas masyarakat dalam berbagai sektor kehidupan yang pada 

gilirannya mampu mewujudkan desa yang unggul dan mandiri.  

Prinsip dalam rangka menyukseskan program Gerakan Membangun Desa 

Sai Bumi Ruwa Jurai (Gerbang Desa Saburai) salah satunya adalah melalui 

pembangunan partisipatif, merupakan pola pendekatan pembangunan yang 

melibatkan peran serta dan partisipasi masyarakat pada umumnya, masyarakat 

bukan saja sebagai obyek tetapi sekaligus sebagai subyek pembangunan. 

Pemerintah dalam hal ini Pemerintah Provinsi Lampung hanya menjadi 

dinamisator dan fasilitator, sedangkan masyarakat menjadi aktor dari semua 

kegiatan pembangunan yang dilakukan, dengan partisipasi masyarakat, 

perencanaan pembangunan diupayakan menjadi lebih terarah, artinya rencana atau 

program pembangunan yang disusun sesuai dengan yang dibutuhkan oleh 
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masyarakat, sesuai skala prioritas, dengan demikian pelaksanaan program 

Gerakan Membangun Desa Sai Bumi Ruwa Jurai (Gerbang Desa Saburai) akan 

terlaksana pula secara efektif dan efisien dan langsung menyentuh kepentingan 

publik sehingga percepatan pembangunan desa-desa tertinggal dapat terwujud 

yang pada akhirnya bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

Melihat fakta realita yang ada hampir semua kebijakan pemerintah terkait 

dengan pembangunan di Indonesia, menunjukkan gejala yang sama yaitu 

“kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan baik dalam perencanaan, 

pelaksanaan dan pengawasan”. Berikut disajikan penelitian terdahulu, sebagai 

bahan perbandingan dan referensi dalam penelitian, sebagaimana diuraikan 

dibawah ini: 

1. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Widya Rosa Sihite 

(2015) di Desa Bandar Tengah, Kecamatan Bandar Khalipah, Kabupaten 

Serdang Bedagai, dengan rumusan permasalahan bagaimana partisipasi 

masyarakat dalam program Gerakan Pembangunan Swadaya Rakyat (Gerbang 

Swara) di Desa Bandar Tengah, Kecamatan Bandar Khalipah, Kabupaten 

Serdang Bedagai yang melibatkan masyarakat, tokoh masyarakat, fasilitator 

dan kepala desa, serta menggunakan metodologi kualitatif, lebih lanjut 

menggunakan kerangka teori yang dikutip dari Sundariningrum (dalam 

Sugiyah, 2010: 38) dengan indikator yaitu partisipasi langsung dan partisipasi 

tidak langsung. 

 
Hasil penelitian didapat hasil bahwa partisipasi langsung masyarakat dalam 

Program Gerakan Pembangunan Swadaya Rakyat (Gerbang Swara) masih 

rendah, mulai dari tahap sosialisasi (perencanaan), tahap pelaksanaan kegiatan 
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pembangunan infrastruktur, hingga pada tahap pengawasan masih termasuk 

rendah. Rendahnya partisipasi masyarakat diindikasikan dengan kurangnya 

keikutsertaan langsung masyarakat dalam mengikuti proses sosialisasi 

(perencanaan) dan kurang memberikan kontribusi langsung terhadap 

pelaksanaan pembangunan, misalnya keterlibatan masyarakat dalam 

memberikan sumbangan dana dan juga sumbangan material bangunan 

(seperti: semen, kayu, pasir, batu-bata, beko, alat-alat tukang, dan sebagainya) 

masih rendah, hal ini masih didominasi oleh intansi pemerintah dan juga 

sumbangan dari perusahaan swasta kelapa sawit untuk pembangunan 

infrastruktur di masyarakat. (http://text-id.123dok.com/document/p1y9wwzg-

partisipasi-masyarakat-dalampelaksanaan-program-gerakan-pembangunan 

swadaya-masyarakat-gerbang-swara-perbaungan-kabupaten-serdang-

begadai.html , diakses, 11 September 2016). 

 
Penelitian yang dilakukan oleh Widya Rosa Sihite (2015), di atas hampir 

memiliki kesamaan dengan yang peneliti lakukan diantaranya adalah: 1) 

Metode analisa data atau jenis penelitian yang digunakan sama-sama 

menggunakan jenis penelitian kualitatif, 2) Instrumen penelitian yang 

digunakan sama-sama menggunakan pedoman wawancara, 3) Tujuan 

penelitian, rumusan masalah sama-sama mencari bagaimana partisipasi 

masyarakat dalam pelaksanaan program gerakan membangun desa, 4) Metode 

pengumpulan data sama-sama menggunakan meode observasi, wawancara, 

dan dokumentasi. Disisi lain ada perbedaan diantaranya adalah: 1) Objek, 

lokasi, tempat dan waktu penelitian berbeda dengan peneliti, 2) Subjek yang 

dipilih peneliti terdahulu jumlahnya tidak sama yaitu, menggunakan total 

http://text-id.123dok.com/document/p1y9wwzg-partisipasi-masyarakat-dalampelaksanaan-program-gerakan-pembangunan%20swadaya-masyarakat-gerbang-swara-perbaungan-kabupaten-serdang-begadai.html
http://text-id.123dok.com/document/p1y9wwzg-partisipasi-masyarakat-dalampelaksanaan-program-gerakan-pembangunan%20swadaya-masyarakat-gerbang-swara-perbaungan-kabupaten-serdang-begadai.html
http://text-id.123dok.com/document/p1y9wwzg-partisipasi-masyarakat-dalampelaksanaan-program-gerakan-pembangunan%20swadaya-masyarakat-gerbang-swara-perbaungan-kabupaten-serdang-begadai.html
http://text-id.123dok.com/document/p1y9wwzg-partisipasi-masyarakat-dalampelaksanaan-program-gerakan-pembangunan%20swadaya-masyarakat-gerbang-swara-perbaungan-kabupaten-serdang-begadai.html
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populasi sedangkan peneliti menggunakan sumber informasi yang telah 

ditentukan 3) Indikator teori yang dipakai sebagai instrumen penelitian (kisi-

kisi) wawancara tidak sama dengan yang peneliti gunakan. 

2. Berdasarkan hasil penelitian Indah Prabawati (2010) di Desa Sibetan 

Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem Bali dengan rumusan 

permasalahan bagaimana implementasi program Gerakan Pembangunan Desa 

Terpadu (Gerbang Sadu) Mandara di Desa Sibetan Kecamatan Bebandem 

Kabupaten Karangasem Bali (Studi Pada Kelompok Usaha Ekonomi 

Produktif) yang melibatkan unsur masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh adat, 

kepala desa, dan fasilitator, menggunakan metodologi kualitatif serta 

menggunakan kerangka teori yang dikutip dari Subandiyah (1992: 2) yang 

menyatakan bahwa jika dilihat dari segi tingkatannya partisipasi dibedakan 

menjadi tiga yaitu a. Partisipasi dalam pengambilan keputusan, b. Partisipasi 

dalam proses perencanaan dan kaitannya dengan program lain, c. Partisipasi 

dalam pelaksanaan. 

 
Hasil penelitian atau kesimpulan yang didapat bahwa partisipasi masyarakat 

dalam Program Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (Gerbang Sadu) mulai 

dari tahap pengambilan keputusan, tahap proses perencanaan dan kaitannya 

dengan program lain, hingga pada tahap pelaksanaan kurang berjalan efektif 

karena kegiatan di lapangan Program Pembangunan Desa Terpadu (Gerbang 

Sadu) masih didominasi oleh aparat desa dan kelompok tertentu saja dan 

program ini belum dapat dipergunakan untuk perseorangan dan tidak semua 

masyarakat mau membentuk usaha ekonomi produktif dengan alasan 

kurangnya kemampuan dalam. mengembangkan suatu usaha 
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(ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/11813, diakses pada, 11 

September 2016 ). 

 
Penelitian yang dilakukan oleh Indah Prabawati (2010), di atas hampir 

memiliki kesamaan dengan yang peneliti lakukan diantaranya adalah: 1) 

Metode analisa data atau jenis penelitian yang digunakan sama-sama 

menggunakan jenis penelitian kualitatif, 2) Instrumen penelitian yang 

digunakan sama-sama menggunakan pedoman wawancara. 3) Metode 

pengumpulan data sama-sama menggunakan meode observasi, wawancara, 

dan dokumentasi. 

Disisi lain ada perbedaan diantaranya adalah: 1) Objek, lokasi, tempat dan 

waktu penelitian berbeda dengan peneliti, 2) Indikator teori yang dipakai 

sebagai instrumen penelitian (kisi-kisi) wawancara tidak sama dengan yang 

peneliti gunakan, 3) Tujuan penelitian, rumusan masalah tidak sama,  tujuan 

penelitian, rumusan masalah yang dilakukan oleh Indah Prabawati (2010) 

lebih menekankan pada pembangunan usaha ekonomi produktif sedangkan 

peneliti mencari bagaimana partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan 

program gerakan membangun desa,  

 
3. Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan Ray Enembe (2013) di Desa Skow 

Yambe Kecamatan Muara Tami Kota Jayapura dengan rumusan permasalahan 

bagaimana partisipasi masyarakat dalam program Gerakan Bangkit Mandiri 

dan Sejahtera Harapan Seluruh Rakyat Papua (Gerbangmas Hasrat Papua) 

yang melibatkan unsur masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh adat. kepala 

desa, dan fasilitator, menggunakan metodologi kualitatif  serta menggunakan 

kerangka teori yang dikutip dari Surbakti (1992: 60) yang menyatakan bahwa 

http://lib.ugm.ac.id/ind
http://lib.ugm.ac.id/ind
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partisipasi warga negara dibedakan menjadi dua, yaitu partisipasi aktif dan 

partisipasi pasif. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa  partisipasi masayarakat dalam Program 

Gerakan Bangkit Mandiri dan Sejahtera Harapan Seluruh Rakyat Papua 

(Gerbangmas Hasrat Papua) dalam kategori partisipasi pasif, partisipasi 

masyarakat dalam dalam Program Gerakan Bangkit Mandiri dan Sejahtera 

Harapan Seluruh Rakyat Papua (Gerbangmas Hasrat Papua) kurang berjalan 

efektif baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun dalam pengawasan 

pembangunan, hal tersebut diindikasikan karena rendahnya pengetahuan 

masyarakat dan kurangnya kepedulian aparat desa untuk melibatkan 

masyarakat secara aktif dalam pembangunan desa. (http://e-

resources.perpusnas.Gerakan Bangkit Mandiri dan Sejahtera Harapan Seluruh 

Rakyat Papua.html,  diakses pada Senin, 11 September 2016). 

 
Penelitian yang dilakukan oleh Ray Enembe (2013)  di atas hampir memiliki 

kesamaan dengan yang peneliti lakukan diantaranya adalah: 1) Metode analisa 

data atau jenis penelitian yang digunakan sama-sama menggunakan jenis 

penelitian kualitatif, 2) Instrumen penelitian yang digunakan sama-sama 

menggunakan pedoman wawancara, 3) Tujuan penelitian, rumusan masalah 

sama-sama mencari bagaimana partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan 

program gerakan membangun desa, 4) Subjek yang dipilih peneliti terdahulu 

sama yaitu, melibatkan aparat desa, fasilitator, tokoh masyarakat dan tokoh 

adat, 5) Metode pengumpulan data sama-sama menggunakan meode 

observasi, wawancara, dan dokumentasi. Disisi lain ada perbedaan 

diantaranya adalah: 1) Objek, lokasi, tempat dan waktu penelitian berbeda 

http://e-resources.perpusnas.go.id/
http://e-resources.perpusnas.go.id/
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dengan peneliti, 2) Indikator teori yang dipakai sebagai instrumen penelitian 

(kisi-kisi) wawancara tidak sama dengan yang peneliti gunakan. 

4.  Hasil penelitian terdahulu dilakukan oleh Andhika Surya Negara (2012) di  

Kecamatan Batuceper Kabupaten Tanggerang Provinsi Banten dengan 

rumusan permasalahan bagaimana partisipasi masyarakat dalam program 

Gerbang Ratu (Gerakan Pembangunan Kecamatan Banten Bersatu) 

Kecamatan Batuceper Kabupaten Tanggerang Provinsi Banten yang 

melibatkan unsur masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh adat, kepala desa, dan 

fasilitator, menggunakan metodologi kualitatif serta menggunakan kerangka 

teori yang dikutip dari Santoso dan Iskandar (dalam Nikmatullah, 1991: 38) 

bahwa partisipasi  adalah sumbangan yang diberikan orang atau kelompok, 

yaitu : a) Partisipasi buah fikiran, b) Partisipasi tenaga, c) Partisipasi harta 

benda, d) Partisipasi keterampilan, dan e) Partisipasi sosial. 

 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa program Gerbang Ratu (Gerakan 

Pembangunan Kecamatan Banten Bersatu), yang digagas oleh Pemerintahan 

Provinsi Banten belum berjalan maksimal dan belum sesuai dengan tujuan 

dari program Gerbang Ratu (Gerakan Pembangunan Kecamatan Banten 

Bersatu), hal tersebut diindikasikan karena masyarakat selaku aktor 

pembangunan belum sepenuhnya dilibatkan baik dalam sumbangsih buah 

fikiran (perencanaan), partisipasi tenaga pada saat pelaksanaan, partisipasi 

dengan menyumbangkan harta benda, partisipasi skill, keterampilan 

masyarakat dalam program pembangunan diabaikan serta partisipasi dalam 

kegiatan-kegiatan sosial juga kurang dilibatkan. (ejournal.repository.fisip-

untirta.ac.id/575/, diakses, 11 September 2016) 

https://id.wikipedia.org/wiki/Batuceper,_Tangerang
https://id.wikipedia.org/wiki/Batuceper,_Tangerang
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Penelitian yang dilakukan oleh Andhika Surya Negara (2012)  di atas hampir 

memiliki kesamaan dengan yang peneliti lakukan diantaranya adalah: 1) 

Metode analisa data atau jenis penelitian yang digunakan sama-sama 

menggunakan jenis penelitian kualitatif, 2) Instrumen penelitian yang 

digunakan sama-sama menggunakan pedoman wawancara, 3) Tujuan 

penelitian, rumusan masalah sama-sama mencari bagaimana partisipasi 

masyarakat dalam pelaksanaan program gerakan pembangunan, 4) Metode 

pengumpulan data sama-sama menggunakan meode observasi, wawancara, 

dan dokumentasi. Disisi lain ada perbedaan diantaranya adalah: 1) Objek, 

lokasi, tempat dan waktu penelitian berbeda dengan peneliti, objek penelitian 

yang dilakukan oleh Andhika Surya Negara adalah tingkat kecamatan 

sedangkan peneliti tingkat desa, 2) Indikator teori yang dipakai sebagai 

instrumen penelitian (kisi-kisi) wawancara tidak sama dengan yang peneliti 

gunakan, 3) Teknik pengambilan subjek dalam penelitian tidak sama, pada 

penelitian yang dilakukan oleh Andhika Surya Negara penelitian subjek 

penelitian menggunakan teknik snowball sampling sedangkan peneliti 

menggunakan teknik purposive  secara non random,  

 
5. Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan Ismunandar (2014) di Desa Tanjung 

Labu Kecamatan Rantau Pulung Kutai Timur dengan rumusan permasalahan 

bagaimana partisipasi masyarakat dalam program Gerakan Desa Mandiri dan 

Terpadu (Gerbang Desa Madu) Desa Tanjung Labu Kecamatan Rantau 

Pulung Kutai Timur yang melibatkan unsur masyarakat, tokoh masyarakat, 

tokoh adat, kepala desa, dan fasilitator, teknik menggunakan metodologi 

kualitatif serta menggunakan kerangka teori dengan mengutip pendapat 

https://id.wikipedia.org/wiki/Tanjung_Labu,_Rantau_Pulung,_Kutai_Timur
https://id.wikipedia.org/wiki/Tanjung_Labu,_Rantau_Pulung,_Kutai_Timur
https://id.wikipedia.org/wiki/Tanjung_Labu,_Rantau_Pulung,_Kutai_Timur
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Raharjo (2006:71), ada empat   macam bentuk partisipasi masyarakat dalam 

perannya guna mensukseskan pembangunan yaitu partisipasi dalam 

pengambilan  keputusan, partisipasi  dalam pelaksanaan  pembangunan, 

partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi pembangunan dan 

partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan. 

 
Hasil penelitian atau kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian adalah 

bahwa Program Gerakan Desa Mandiri dan Terpadu (Gerbang Desa Madu) 

lagi-lagi belum berjalan efektif, baik dari segi partisipasi dalam 

pengambilan  keputusan, partisipasi  dalam pelaksanaan  pembangunan, 

partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi pembangunan dan 

partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan menunjukkan masyarakat 

kurang terlibat dan program pembanguan, secara persentase mayoritas sangat 

rendah karena proses sosialisasi dari aparat pemerintah tidak berjalan dengan 

baik, tingkat pemahaman dan penerimaan masyarakat terhadap informasi 

masih rendah, dan masyarakat lebih mengutamakan melakukan aktifitas 

sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan keluarga karena kondisi ekonomi 

masyarakat pada umumnya kategori kurang mampu (https://idcfm.net/-kutim--

program-gerbang-desa-madu/, diakses pada 11 September 2016) 

 
Penelitian yang dilakukan oleh Ismunandar (2014) sebagaimana di atas 

hampir memiliki kesamaan dengan yang peneliti lakukan diantaranya adalah: 

1) Metode analisa data atau jenis penelitian yang digunakan sama-sama 

menggunakan jenis penelitian kualitatif, 2) Instrumen penelitian yang 

digunakan sama-sama menggunakan pedoman wawancara, 3) Tujuan 

penelitian, rumusan masalah sama-sama mencari bagaimana partisipasi 

https://idcfm.net/-kutim--program-gerbang-desa-madu/
https://idcfm.net/-kutim--program-gerbang-desa-madu/
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masyarakat dalam pelaksanaan program gerakan membangun desa, 

4)Indikator teori yang dipakai sebagai instrumen penelitian (kisi-kisi) 

wawancara sama dengan yang peneliti gunakan, 4) Metode pengumpulan data 

sama-sama menggunakan meode observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

 Disisi lain ada perbedaan diantaranya adalah: 1) Objek, lokasi, tempat dan 

waktu penelitian berbeda dengan peneliti, 2) Subjek yang dipilih peneliti 

terdahulu jumlahnya tidak sama yaitu, menggunakan total populasi sedangkan 

peneliti menggunakan sumber informan yang telah ditentukan. 

 
Fenomena kurang terlibatnya partisipasi masyarakat dalam program 

pembangunan  seperti digambarkan di atas tidak menutup kemungkinan juga 

terjadi di Provinsi Lampung. Penelitian ini dilakukan di Tiyuh Penumangan 

Kecamatan Tulang Bawang Tengah dan Tiyuh Gunung Terang Kecamatan 

Gunung Terang Kabupaten Tulang Bawang Barat. 

Alasan mengambil Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagai objek 

penelitian dikarenakan Kabupaten Tulang Bawang Barat memiliki dua tiyuh yang 

masuk sebagai "pilot project" dalam program Gerakan Membangun Desa Sai 

Bumi Ruwa Jurai (Gerbang Desa Saburai), alasan lain jauhnya jarak antara pusat 

Pemerintahan Provinsi Lampung dengan kedua tiyuh yang ada di Kabupaten 

Tulang Bawang Barat tersebut menyebabkan sulitnya memonitoring pelaksanaan 

program sehingga berpotensi tujuan dari program Gerakan Membangun Desa Sai 

Bumi Ruwa Jurai (Gerbang Desa Saburai) yaitu melibatkan masyarakat sebagai 

aktor utama dalam pembangunan terabaikan. 

 



 

 

13 

Berdasarkan observasi di lapangan pemerintah desa dan fasilitator belum 

sepenuhnya melibatkan masyarakat sebagai aktor dalam pelaksanaan program 

Gerakan Membangun Desa Sai Bumi Ruwa Jurai (Gerbang Desa Saburai) di desa 

atau Tiyuh Penumangan Kecamatan Tulang Bawang Tengah dan Tiyuh Gunung 

Terang Kecamatan Gunung Terang Kabupaten Tulang Bawang Barat. 

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 20 September 2016 dengan Haidar 

Tihang selaku tokoh masyarakat Tiyuh Penumangan, menyatakan pembangunan 

infrastruktur jalan yang menuju ke jembatan tongkang Pagar Dewa (±500 m) yang 

bersumber dari anggaran program Gerakan Membangun Desa Sai Bumi Ruwa 

Jurai (Gerbang Desa Saburai) sepenuhnya dikerjakan oleh kontraktor tanpa 

melibatkan partisipasi masyarakat, tidak ada masyarakat yang menyumbang baik 

itu tenaga, uang maupun bahan-bahan bangunan.  

Lebih lanjut menurut Haidar Tihang selaku tokoh masyarakat Desa 

Penumangan (wawancara pra riset pada tanggal 20 September 2016) menyatakan 

masih ditemukan warga masyarakat yang belum mengetahui program Gerakan 

Membangun Desa Sai Bumi Ruwa Jurai (Gerbang Desa Saburai) karena 

kurangnya sosialisasi dari fasilitator yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan 

program tersebut. 

Pernyataan lain diungkapkan oleh Marwan Arifin selaku tokoh masyarakat 

Tiyuh Gunung Terang Kecamatan Gunung Terang Kabupaten Tulang Bawang 

Barat, (wawancara pra riset pada tanggal 20 September 2016) menyatakan 

meskipun fasilitator dan aparat Tiyuh pernah melakukan musyawarah 

perencanaan pembangunan (musrenbang) terkait program Gerakan Membangun 

Desa Sai Bumi Ruwa Jurai (Gerbang Desa Saburai) seperti halnya perbaikan 
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jembatan yang menghubungkan daerah trans Rajawali, namun warga masyarakat 

hanya dijadikan penyampai aspirasi, dan “tukang setor tanda tangan saja” 

sementara pelaksanaan di lapangan semata-mata inisiatif dari fasilitator dan aparat 

Tiyuh serta penyelesaiannya berakhir pada fasilitator dan aparat Tiyuh Gunung 

Terang juga, suka tidak suka, senang tidak senang, pada kenyataannya program 

Gerakan Membangun Desa Sai Bumi Ruwa Jurai (Gerbang Desa Saburai) tetap 

berjalan tanpa memperhitungkan aspirasi masyarakat. 

Fenomena di atas memberikan gambaran bahwa pelaksanaan program 

Gerakan Membangun Desa Sai Bumi Ruwa Jurai (Gerbang Desa Saburai) pada 

Tiyuh Penumangan dan Tiyuh Gunung Terang di duga kurang memberikan ruang 

gerak partisipasi masyarakat, dapat diasumsikan bahwa program tersebut hanya 

untuk kepentingan pada lingkaran kekuasaan yang sedang berkuasa saja dan untuk 

memenuhi ambisi kekuasaan yang memiliki ego kekuasaan misalnya saja program 

Gerakan Membangun Desa Sai Bumi Ruwa Jurai (Gerbang Desa Saburai) ini 

dijadikan lahan bisnis oleh aparat desa untuk mendapatkan finansial dalam proyek 

pembangunan infrastruktur tanpa melibatkan masyarakat, dengan 

mengatasnamakan untuk kepentingan rakyat, makna demokratisasi dengan kata 

lain keterbukaan, transparansi dan kebebasan masyarakat untuk berpartisipasi 

dalam pembangunan telah dinodai oleh golongan tertentu dalam hal ini aparat 

desa untuk mencari keuntungan pribadi semata. 

Berdasarkan uraian tersebut di atas penelitian ini sangat penting bagi 

masyarakat khususnya masyarakat Tiyuh Penumangan Kecamatan Tulang 

Bawang Tengah dan Tiyuh Gunung Terang sebagai proses pembelajaran dalam 

rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program Gerakan 
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Membangun Desa Sai Bumi Ruwa Jurai (Gerbang Desa Saburai), karena pada 

dasarnya keberhasilan pelaksanaan pembangunan sangat bergantung kepada 

peranan pemerintah dan partisipasi masyarakatnya, keduanya harus saling mampu 

bekerja sama. Tanpa melibatkan partisipasi masyarakat, pemerintah tidak akan 

pernah mencapai hasil pembangunan secara optimal, pembangunan tidak akan 

mungkin berjalan dengan lancar, efektif dan efisien. Berdasarkan latar belakang di 

atas maka judul penelitian tesis ini adalah “Partisipasi Masyarakat Dalam 

Pelaksanaan Program Gerakan Membangun Desa Sai Bumi Ruwa Jurai (Gerbang 

Desa Saburai) (Studi Komparatif Pada Tiyuh Penumangan Kecamatan Tulang 

Bawang Tengah dan Tiyuh Gunung Terang Kecamatan Gunung Terang 

Kabupaten Tulang Bawang Barat)”. 

 
B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada masalah seperti yang diuraikan tersebut di atas maka 

rumusan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:  

1. Bagaimana partisipasi masyarakat Tiyuh Penumangan Kecamatan Tulang 

Bawang Tengah dalam pelaksanaan program Gerakan Membangun Desa Sai 

Bumi Ruwa Jurai (Gerbang Desa Saburai)? 

2. Bagaimana partisipasi masyarakat Tiyuh Gunung Terang Kecamatan Gunung 

Terang Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam pelaksanaan program Gerakan 

Membangun Desa Sai Bumi Ruwa Jurai (Gerbang Desa Saburai)? 

3. Bagaimana perbandingan partisipasi masyarakat Tiyuh Penumangan 

Kecamatan Tulang Bawang Tengah dan Tiyuh Gunung Terang Kecamatan 

Gunung Terang Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam pelaksanaan program 

Gerakan Membangun Desa Sai Bumi Ruwa Jurai (Gerbang Desa Saburai)? 
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4. Faktor-faktor apa yang mendukung dan menghambat dari partisipasi 

masyarakat Tiyuh Penumangan Kecamatan Tulang Bawang Tengah dan Tiyuh 

Gunung Terang Kecamatan Gunung Terang Kabupaten Tulang Bawang Barat 

dalam pelaksanaan program Gerakan Membangun Desa Sai Bumi Ruwa Jurai 

(Gerbang Desa Saburai)? 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk:  

1. Mengetahui, menganalisis dan menjelaskan partisipasi masyarakat Tiyuh 

Penumangan Kecamatan Tulang Bawang Tengah dalam pelaksanaan program 

Gerakan Membangun Desa Sai Bumi Ruwa Jurai (Gerbang Desa Saburai). 

2. Mengetahui, menganalisis dan menjelaskan partisipasi masyarakat Tiyuh 

Gunung Terang Kecamatan Gunung Terang Kabupaten Tulang Bawang Barat 

dalam pelaksanaan program Gerakan Membangun Desa Sai Bumi Ruwa Jurai 

(Gerbang Desa Saburai). 

3. Mengetahui, menganalisis dan menjelaskan perbandingan partisipasi 

masyarakat Tiyuh Penumangan Kecamatan Tulang Bawang Tengah dan Tiyuh 

Gunung Terang Kecamatan Gunung Terang Kabupaten Tulang Bawang Barat 

dalam pelaksanaan program Gerakan Membangun Desa Sai Bumi Ruwa Jurai 

(Gerbang Desa Saburai). 

4. Mengetahui, menganalisis dan menjelaskan faktor-faktor pendukung dan 

penghambat dari partisipasi masyarakat Tiyuh Penumangan Kecamatan 

Tulang Bawang Tengah dan Tiyuh Gunung Terang Kecamatan Gunung 

Terang Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam pelaksanaan program Gerakan 

Membangun Desa Sai Bumi Ruwa Jurai (Gerbang Desa Saburai). 
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D. Kegunaan Penelitian 

1. Secara akademik, diharapkan penelitian ini dapat: 

1) Menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis, selain itu dapat 

digunakan sebagai bahan informasi dan rujukan referensi bagi penelitian 

lebih lanjut. 

2) Dunia pendidikan: sebagai sumbangan akademis bagi para peneliti lain 

yang akan melaksanakan penelitian ilmiah dengan kajian mengenai 

partisipasi masyarakat dalam menyukseskan program Gerakan 

Membangun Desa Sai Bumi Ruwa Jurai (Gerbang Desa Saburai). 

2. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan: 

1) Aparat desa: dapat memberikan masukan kepada aparat Tiyuh 

Penumangan dan Tiyuh Gunung Terang, agar dapat melibatkan partisipasi 

masyarakat dalam mensukseskan program Gerakan Membangun Desa 

(Gerbang Desa) Sai Bumi Ruwa Jurai. 

2) Aparat provinsi: diharapkan dapat meningkatkan fungsi control, dan 

pengawasan terhadap pelaksanaan program pembangunan. 

3) Masyarakat: sebagai bahan informasi dalam menuntut hak-haknya agar 

dapat terlibat dan berpartisipasi dalam proses percepatan pembangunan, 

penentuan skala prioritas pembangunan agar pembangunan yang 

dihasilkan dari program Gerakan Membangun Desa Sai Bumi Ruwa Jurai 

(Gerbang Desa Saburai) dapat benar-benar menyentuh kepentingan publik. 

4) Penulis: sebagai salah satu syarat menyelesaikan akademisi dan mendapat 

gelar S2 di Proram Pascasarjana Magister Ilmu Pemerintahan Universitas 

Lampung. 
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II  TINJAUAN PUSTAKA 

 

A.   Konsepsi Desa 

1. Pengertian Desa  

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

menyatakan desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas 

wilayah  yurisdiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus tugas kepentingan 

masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui 

dan/atau dibentuk dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di 

kabupaten/kota. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 (1) 

dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 (1) menyatakan desa 

adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut 

desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang 

berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan 

masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau 

hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Pasal 1 

ayat (4), memberikan pengertian desa atau yang disebut dengan nama lain, 

selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki 

batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan 
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masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul danadat istiadat setempat yang diakui 

dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Desa merupakan suatu hasil perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh 

unsur-unsur fisografis, sosial, ekonomi, politk dan kultural yang terdapat pada 

suatu daerah serta memiliki hubungan dan pengaruh timbal balik dengan daeah 

lain
 
 Desa adalah suatu kesatuan hukum dimana bermukim sutau masyarakat yang 

berkuasa dan masyarakat tersebut mengadakan pemerintah sendiri. Unsur-unsur 

dalam desa menurut Riyadi, (2001: 13) meliputi: a).Daerah (lingkungan 

geografis) b).Penduduk, yang meliputi berbagai hal tentang kependudukan seperti 

: jumlah, persebaran, mata pencaharian dan lain-lain c).Tata kehidupan, meliputi 

segala hal yang yang menyangkut seluk beluk kehidupan masyarakat desa.
 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah 

menyebutkan kedudukan desa dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu: 

a.   Desa Adat 

Merupakan embrio (cikal-bakal) desa di Nusantara. Berbasis pada suku 

(genealogis) dan mempunyai batas-batas wilayah. Punya otonomi asli, 

struktur/sistem pemerintahan asli menurut hukum adat, dan menghidupi 

sendiri secara komunal.  

b.   Desa Otonom 

Sering disebut sebagai local self government, desa mempunyai otonomi dan 

kewenangan dalam hal perencanaan, pelayanan publik, keuangan (APBDes), 

dan lain-lain dan mempunyai sistem demokrasi lokal. 

c.   Desa Administratif 

Mempunyai batas-batas wilayah yang jelas. Berada dalam subsistem (bagian) 

dari pemerintah kabupaten/kota. Sering disebut sebagai  the local state 

government. Otonominya sangat terbatas dan tidak jelas. Sebagai kepanjangan 

tangan negara, menjalankan tugas pembantuan negara, terutama pelayanan 

administratif. Tidak ada desentralisasi yang memadai, sehingga desa ini tidak 

punya perencanaan dan sistem keuangan yang otonom. Bukan pilihan yang 

tepat untuk mengembangkan masa depan desa. 

 

 
 
 
 



 

 

20 

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan 

kewenangan desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan pemerintahan 

desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan 

pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, 

dan adat istiadat desa. Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan 

memperhatikan asal-usul desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. 

Pasal 67 (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

a.   Desa berhak:  

1) Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal 

usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa. 

2) Menetapkan dan mengelola kelembagaan desa. 

3) Mendapatkan sumber pendapatan. 

b.   Desa berkewajiban:  

1) Melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan, serta kerukunan masyarakat 

desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. 

2) Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa. 

3) Mengembangkan kehidupan demokrasi. 

4) Mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa.  

5) Memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa. 

 
 

2.      Aparat Desa 

Pemerintahan Desa merupakan lembaga perpanjangan pemerintah pusat 

memiliki peran yang strategis dalam pengaturan masyarakat desa/kelurahan dan 

keberhasilan pembangunan nasional, karena perannya yang besar, maka perlu 

adanya Peraturan-peraturan atau Undang-Undang yang berkaitan dengan 

pemerintahan desa yang mengatur tentang pemerintahan desa, sehingga roda 

pemerintahan berjalan dengan optimal.  

 
a. Kepala Desa 

 

Kepala desa merupakan pimpinan penyelenggaraan pemerintahan desa, Pasal 

39 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan (1) 
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kepala desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal 

pelantikan. (2) kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau 

tidak secara berturut-turut. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa Pasal 14 Ayat 1 dan 2, kepala desa 

mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban. Tugas kepala desa 

menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan 

Wewenang kepala desa: kepala desa dalam menjalankan tugasnya mempunyai 

wewenang-wewenang yang harus dilaksanakan antara lain: 

1). Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan 

yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). 

2). Mengajukan rancangan peraturan desa. 

3). Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama 

Badan Permusyawaratan Desa (BPD). 

4). Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai Anggaran 

Pendapatan dan Belaja Desa (APBDesa) untuk dibahas dan ditetapkan 

bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). 

5). Membina kehidupan masyarakat desa. 

6). Membina perekonomian desa. 

7). Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif. 

8). Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk 

kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. 

9). Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. 

  
 

Kewajiban kepala desa :kepala desa adalah seseorang yang sangat penting 

dalam suatu masyarakat desa, kepala desa menjadi patokan masyarakatnya 

dalam bertindak maka dari itu kepala desa harus benar-benar menjalankan 

kewajibanya agar masyarakatnya sejahtera. Dalam melaksanakan tugas dan 

wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2014 tentang Desa, kepala desa mempunyai kewajiban: 
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1). Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta 

mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. 

2). Meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

3). Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat. 

4). Melaksanakan kehidupan demokrasi. 

5). Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari 

Kolusi, Korupsi dan Nepotisme. 

6). Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa. 

7). Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundangundangan. 

8). Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik. 

9). Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan 

desa. 

10). Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa. 

11). Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa. 

12). Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa. 

13). Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan 

adat istiadat. 

14). Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa. 

15). Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan 

lingkungan hidup. 
 

 

Kepala desa akan membawa masyarakatnya dalam suatu kesejahteraan jika 

kepala desa bisa menjalankan kewajiban-kewajibannya di atas, dan 

menjalankannya sesuai Undang-Undang yang berlaku. Kepala desa harus 

memperhatikan keadaan masyarakatnya, jangan sampai kepala desa 

mementingkan kepentingan pribadinya sendiri dan mengabaikan kepentingan 

umum atau kepentingan masyarakatnya. 

b.   Badan Permusyawaratan Desa (BPD)  

Pasal 1 (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan 

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah 

lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya 

merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan 

ditetapkan secara demokratis.  
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Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan 

Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi:  

1) Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama kepala 

desa. 

2) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa. 

3) Melakukan pengawasan kinerja kepala desa. 

 

Pasal 56 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan 

1) Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan wakil dari 

penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya 

dilakukan secara demokratis.  

2) Masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) selama 6 (enam) 

tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.  

3) Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) 

kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.  

 
 

Pasal 58 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan 

1) Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ditetapkan dengan 

jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) 

orang, dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dan 

kemampuan Keuangan Desa.  

2) Peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota.  

3) Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebelum memangku 

jabatannya bersumpah/berjanji secara bersama-sama dihadapan 

masyarakat dan dipandu oleh Bupati/ Walikota atau pejabat yang ditunjuk.  

4) Susunan kata sumpah/janji anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD). 

 

Pasal 59 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan 

1) Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa terdiri atas 1 (satu) orang ketua, 1 

(satu) orang wakil ketua, dan 1 (satu) orang sekretaris.  

2) Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dipilih dari dan oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa secara 

langsung dalam rapat Badan Permusyawaratan Desa yang diadakan secara 

khusus.  

3) Rapat pemilihan pimpinan Badan Permusyawaratan Desa untuk pertama 

kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.  
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Pasal 62  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan 

Anggota Badan Permusyawaratan Desa berhak:  

1) Mengajukan usul rancangan Peraturan Desa. 

2) Mengajukan pertanyaan. 

3) Menyampaikan usul dan/atau pendapat. 

4) Memilih dan dipilih; dan  

5) Mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. 

 
 

Pasal 63  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan 

Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) wajib:  

1) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta 

mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika. 

2) Melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam 

penyelenggaraan Pemerintahan Desa. 

3) Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi 

masyarakat desa. 

4) Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, 

dan/atau golongan;  

5) Menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat desa; dan  

6) Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga 

kemasyarakatan desa.  

 
 

Pasal 64 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan 

Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dilarang:  

1) Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat desa, 

dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat desa. 

2) Melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, 

dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau 

tindakan yang akan dilakukannya. 

3) Menyalahgunakan wewenang. 

4) Melanggar sumpah/janji jabatan. 

5) Merangkap jabatan sebagai kepala desa dan perangkat desa. 

6) Merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik 

Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan 

perundangan-undangan. 

7) Sebagai pelaksana proyek desa. 

8) Menjadi pengurus partai politik; dan/atau organisasi terlarang. 
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c.   Sekretaris Desa  
 

Sekretaris desa adalah salah satu perangkat desa bertugas mengurus 

administrasi di desa, misalnya, membuat surat akta kelahiran atau surat 

keterangan lainnya yang berhubungan dengan kepentingan publik. Sekretaris 

desa merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tertuang dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara 

Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil Pemerintahan 

Desa. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang 

Pemerintahan Desa Pasal 5 menyebutkan: 

1) Sekretariat desa merupakan unsur staf pemerintah desa dipimpin oleh 

seorang sekretaris desa yang berada di bawah dan bertanggung jawab 

kepada kepala desa. 

2) Sekretaris desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai Perangkat 

Desa.  

 
Pasal 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 

tentang Desa menyebutkan sekretaris desa mempunyai tugas membantu 

kepala desa dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, 

administrasi, organisasi dan tatalaksana serta memberikan pelayanan 

administratif kepada seluruh Perangkat Desa dan masyarakat desa yang 

bersangkutan.  Pasal 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 

Tahun 2005 tentang Desa menyebutkan Untuk melaksanakan tugas 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sekretaris desa mempunyai fungsi :  

1) Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan dan pelaporan. 

2) Pelaksanaan urusan administrasi umum. 

3) Pelaksanaan administrasi pemerintahan, pembangunan dan 

kemasyarakatan. 
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4) Pelaksanaan tugas kepala desa dalam hal kepala desa berhalangan. 

 

Kebijakan tentang status Pegawai Negeri Sipil (PNS) bagi sekartaris desa 

merupakan ketentuan baru dalam dunia pemerintahan di Indonesia, sebagai 

usaha untuk memperbaiki kualitas sistem pemerintahan negara Indonesia 

secara umum, dan penyelenggaraan pemerintahan ditingkat desa secara khusus 

karena sekartaris desa memegang peran yang sangat penting untuk penataan 

administrasi di desa agar desa-desa dapat lebih maju dan berkembang. 

Mengingat sekartaris desa adalah seorang Pegawai Negeri Sipil, sekartaris 

desa mempunyai beban dua kali lebih berat dari seorang kepala desa. Selain 

sebagai pelayan serta pembantu kepala desa, seketaris desa juga dituntut untuk 

loyal kepada pemerintah daerah yang mengangkatnya sebagai sekretaris desa.  

d.  Lembaga Kemasyarakatan Desa 

Desa membentuk juga beberapa lembaga kemasyarakatan. Lembaga 

kemasyarakatan ditetapkan oleh peraturan desa. Pembentukannya berpedoman 

pada peraturan Perundang-Undangan. Tugas lembaga tersebut adalah 

membantu pemerintah desa dan memberdayakan masyarakat desa, misalnya 

Lembaga Keamanan Masyarakat Desa (LKMD), Pertahanan Sipil (Hansip), 

Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), dan Karang Taruna. Lembaga 

Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) merupakan wadah partisipasi 

masyarakat dalam pembangunan desa yang memadukan kegiatan 

pemerintahan desa yang dilakukan secara gotong royong.  

 

 

 



 

 

27 

Pengurus Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) umumnya tokoh 

masyarakat setempat. Fungsi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) 

adalah membantu pemerintah desa dalam merencanakan, pelaksanaan, dan 

pengendalian pembangunan desa. Selain itu, Lembaga Ketahanan Masyarakat 

Desa (LKMD) memberikan masukan kepada Badan Permusyawaratan Desa 

(BPD) dalam proses perencanaan pembangunan desa. Misalnya, untuk 

mencegah banjir Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) dapat 

mengusulkan pembangunan tanggul. Pada pemerintahan desa juga terdapat 

organisasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Anggota 

Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) terdiri atas ibu - ibu rumah 

tangga di suatu desa, ketua Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) 

biasanya dijabat oleh istri kepala desa atau lurah. Menurut Peraturan 

Perundang-Undangan Pasal 206 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

terdapat 4 (empat) urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 

pemerintahan desa, yaitu: 

1) Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa. 

2) Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang 

diserahkan pengaturannya kepada desa. 

3) Tugas pembantuan dari Pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau 

pemerintah kabupaten/kota. 

4) Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-perundangan 

diserahkan kepada desa. 

 

B. Konsepsi Partisipasi 

1 Pengertian Partisipasi 

Perencanaan pembangunan akan tepat mengenai sasaran, terlaksana dengan 

baik dan bermanfaat  hasilnya jika dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat. Pembangunan haruslah dilaksanakan dari rakyat, oleh rakyat dan 
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untuk rakyat. Pandangan ini menunjukkan asas demokrasi dalam konsep 

pembangunan nasional. Masyarakat perlu dilibatkan secara langsung bukan 

karena mobilisasi, melainkan sebagai bentuk partisipasi yang dilandasi oleh 

kesadaran, dalam proses pembangunan, masyarakat tidak semata-mata 

diperlakukan sebagai obyek, tetapi lebih sebagai subyek dan aktor atau pelaku 

Partisipasi masyarakat secara umum berarti keikutsertaan seluruh anggota 

masyarakat dalam memecahkan suatu masalah. Mikkelsen (2003: 87) berpendapat 

partisipasi merupakan sesuatu yang harus ditumbuh kembangkan dalam proses 

pembangunan. Partisipasi adalah suatu proses yang aktif, yang mengandung arti 

bahwa orang atau kelompok yang terkait, mengambil inisiatif dan menggunakan 

kebebasannya untuk melakukan sesuatu kegiatan yang merupakan keterlibatan 

sukarela dan ikut serta dalam pembangunan diri, kehidupan dan lingkungan  

Ada enam jenis tafsiran mengenai partisipasi masyarakat tersebut antara 

lain:  

a. Partisipasi adalah kontribusi sukarela dari masyarakat kepada proyek atau 

program pembangunan tanpa ikut serta dalam pengambil keputusan  

b. Partisipasi adalah usaha membuat masyarakat semakin peka dalam 

meningkatkan kemauan menerima dan kemampuan menangapi proyek-proyek 

atau program-program pembangunan.  

c. Partisipasi adalah proses yang aktif, yang mengandung arti bahwa orang atau 

kelompok terkait mengambil inisiatif dan menggunakan kebebasannya untuk 

melakukan hal itu.  

d. Partisipasi adalah penetapan dialog antara masyarakat setempat dengan para 

staf dalam melakukan persiapan, pelaksanaan dan monitoring proyek/program 
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agar memperoleh informasi mengenai konteks lokal dan dampak-dampak 

sosial.  

e. Partisipasi adalah keterlibatan sukarela oleh masyarakat dalam perubahan 

yang ditentukan sendiri.  

f. Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri, 

kehidupan dan lingkungan mereka.  

 
Secara umum Conyer dalam Soetomo (2006: 66), mengemukakan 

pengertian partisipasi bahwa: 

Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaaan masyarakat secara 

sukarela yang didasari oleh determinan dan kesadaran diri masyarakat 

itu sendiri dalam mensukseskan program pembangunan. 

 
 

Lebih lanjut sajogyo (2001: 27) mengemukakan pendapat lain mengenai 

partisipasi adalah: 

Definisi partisipasi selalu bersinonim dengan peran serta, pengertian 

partisipasi dapat dimasukkan kedalam tiga artian, yaitu: (1) masyarakat 

berpeluang ikut menentukan kebijakan, (2) adanya peluang ikut 

melaksanakan pembangunan, (3) adanya peluang ikut mengawasi dan 

mengevaluasi hasil pembangunan.  

 

Definisi partisipasi menurut Tilaar (2009: 287) lebih mengedepankan 

perencanaan dan pembangunan masyarakat sebagaimana yang dikutip sebagai 

berikut: 

Partisipasi adalah sebagai wujud dari keinginan untuk 

mengembangkan demokrasi melalui proses desentralisasi dimana 

diupayakan antara lain perlunya perencanaan dari bawah (button-up) 

dengan mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan dan 

pembangunan masyarakatnya. 
 
 

Selain itu Hendra (2005: 12) berpendapat mengenai partisipasi memiliki 

makna sebagai berikut: 
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Partisipasi terjadi karena adanya pengaruh budaya didalamnya, proses 

yang didalamnya setiap stakeholder memiliki pengaruh dan memiliki 

kontrol atas penetapan prioritas, pembuatan kebijakan, alokasi sumber 

daya, dan akses pada barang dan pelayanan publik.  
 
 

Sastropoetro (2004) dalam Lugiarti (2004: 78) menyatakan bahwa 

partisipasi lebih berfokus pada keterlibatan kelompook untuk mencapai tujuan 

berikut kutipan pengertian partisipasi tersebut: 

Partisipasi adalah keterlibatan secara spontan dengan kesadaran 

disertai tanggung jawab terhadap kepentingan kelompok untuk 

mencapai tujuan. 

 

Pendapat lain dikemukakan oleh Mubyarto (1985) dalam Lugiarti (2004) 

yang menyatakan pengertian partisipasi: 

Partisipasi sebagai kesadaran untuk membantu berhasilnya setiap 

program sesuai dengan kemampuan setiap orang tanpa berarti 

mengorbankan kepentingan diri sendiri. 

 

Seorang ilmuwan yang bernama Davis (Sastropoetro, 2004:13) 

mengemukakan definisi tentang partisipasi sebagai berikut : 

Partisipasi dapat didefinisikan sebagai keterlibatan mental atau pikiran 

atau moral atau perasaan di dalam situasi kelompok yang mendorong 

untuk memberikan sumbangan kepada kelompok dalam usaha 

mencapai tujuan serta turut bertanggung jawab terhadap usaha yang 

bersangkutan 

 

Ada lima cara untuk melibatkan keikutsertaan masyarakat (Mikkelsen, 2003: 

83) yaitu: 

a. Survei dan konsultasi lokal untuk memperoleh data dan informasi yang 

diperlukan.  

b. Memanfaatkan petugas lapangan, agar sambil melakukan tugasnya sebagai 

agen pembaharu juga menyerap berbagai informasi yang dibutuhkan dalam 

perencanaan.  

c. Perencanaan yang bersifat desentralisasi agar lebih memberikan peluang yang 

semakin besar kepada masyarakat untuk berpartisipasi.  

d. Perencanaan melalui pemerintah lokal.  

e. Menggunakan strategi pembangunan komunitas (community development). 
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 Berdasarkan uraian di atas jelaslah bahwa partisipasi lebih dapat 

terselenggara dalam masyarakat, apabila masyarakat merasa ikut berpartisipasi 

dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan dan masyarakat ikut mengawasi 

kegiatan pembangunan yang sedang dilakukan. Pemerintah juga memiliki peran 

mengontrol kegiatan pembangunan tersebut, pemerintah meminta saran dan kritik 

dari masyarakat sebelum suatu keputusan ditetapkan. Secara garis besar dapat 

ditarik kesimpulan partisipasi adalah suatu wujud dari peran serta masyarakat 

dalam aktivitas berupa perencanaan dan pelaksanaan untuk mencapai tujuan 

pembangunan masyarakat, wujud dari partisipasi dapat berupa saran, jasa, ataupun 

dalam bentuk materi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam suasana 

demokratis. 

 
2 Aspek Penting Partisipasi 

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan masyarakat sangat bergantung 

kepada peranan pemerintah dan masyarakatnya, keduanya harus saling mampu 

bekerja sama. Tanpa melibatkan masyarakat, pemerintah tidak akan pernah 

mencapai hasil pembangunan secara optimal. Pembangunan hanya akan 

melahirkan produk-produk baru yang kurang berarti bagi masyarakat karena tidak 

sesuai dengan kebutuhan masyarakat sendiri. Tetapi sebaliknya, tanpa peran 

pemerintah, pembangunan tidak akan berjalan secara teratur dan juga terarah.  

Hal ini sesuai dengan pernyataan Tjokroamidjojo (2003: 222-224).bahwa 

partisipasi memiliki empat aspek penting dalam pembangunan yaitu: 

a. Terlibatnya dan ikut sertanya rakyat tersebut sesuai dengan mekanisme proses 

politik dalam suatu negara turut menentukan arah, strategi dan kebijaksanaan 

pembangunan yang dilakukan pemerintah. 

b. Meningkatkan artikulasi (kemampuan) untuk merumuskan tujuan-tujuan dan 

terutama cara-cara dalam merencanakan tujuan itu dengan sebaiknya. 
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c. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan nyata yang konsisten dengan 

arah, strategi dan rencana yang telah ditentukan dalam proses politik. 

d. Adanya perumusan dan pelaksanaan program-program partisipatif dalam 

pembangunan yang berencana.  
 
 

 Masyarakat tidak hanya dijadikan sebagai obyek tetapi juga subyek yang 

menjalankan program yang direncanakan bersama. Partisipasi masyarakat 

mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat dalam 

upaya meningkatkan proses belajar masyarakat, mengarahkan masyarakat menuju 

masyarakat yang bertanggungjawab, menimbulkan dukungan dan penerimaan dari 

pemerintah. Partisipasi masyarakat memiliki banyak bentuk, mulai dari 

keikutsertaan langsung masyarakat dalam program pemerintahan maupun yang 

sifatnya tidak langsung, seperti sumbangan dana, tenaga, pikiran, maupun 

pendapat dalam pembuatan kebijakan pemerintah.  

Aspek penting partisipasi menurut Raharjo, (2006: 38) adalah sebagai 

berikut: 

Sejauh ini, partisipasi masyarakat masih terbatas pada keikutsertaan 

dalam pelaksanaan program-program atau kegiatan pemerintah, 

padahal partisipasi masyarakat tidak hanya diperlukan pada saat 

pelaksanaan tetapi juga mulai dari tahap perencanaan pengambilan 

keputusan  
 

 

Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan ini pada 

dasarnya dimaksudkan untuk memungkinkan individu, kelompok, serta 

masyarakat memperbaiki keadaan mereka sendiri, karena mereka sendirilah yang 

tahu akan apa yang menjadi kebutuhannya tersebut, disamping itu, masyarakat 

juga akan merasa memiliki dan bertanggungjawab tentang apa yang telah 

dihasilkan dan apa yang telah mereka manfaatkan. 
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3.     Macam-Macam Partisipasi 

Ada beberapa macam partisipasi yang dikemukakan oleh ahli. Menurut 

Sundariningrum (dalam Sugiyah, 2010: 38) mengklasifikasikan partisipasi 

menjadi dua berdasarkan cara keterlibatannya, yaitu: 

a.   Partisipasi langsung. 

Partisipasi yang terjadi apabila individu menampilkan kegiatan tertentu dalam 

proses partisipasi. Partisipasi ini terjadi apabila setiap orang dapat mengajukan 

pandangan, membahas pokok permasalahan, mengajukan keberatan terhadap 

keinginan orang lain atau terhadap ucapannya. 

b.   Partisipasi tidak langsung. 

Partisipasi yang terjadi apabila individu mendelegasikan hak partisipasinya 

pada orang lain. 
 
 
Pendapat Riyadi, (2001: 84), masyarakat dikatakan partisipatif dalam 

program pembangunan jika terlibat kedalam pengambilan  keputusan 

(perencanaan) pembangunan, berpartisipasi kedalam pelaksanaan  pembangunan, 

berpartisipasi kedalam pemantauan dan evaluasi pembangunan serta berpartisipasi 

kedalam pemanfaatan hasil pembangunan dan begitu juga sebaliknya. 

 

Lebih lanjut menurut Raharjo (2006: 71), ada empat   macam bentuk 

partisipasi masyarakat dalam perannya guna mensukseskan pembangunan, yaitu: 

a.   Partisipasi dalam pengambilan  keputusan. 

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan di wilayahnya perlu ditumbuhkan 

melalui forum yang memungkinkan masyarakat berpartisipasi langsung dalam 

proses pengambilan keputusan terhadap program pembangunan di wilayah. 

b.   Partisipasi  dalam pelaksanaan  pembangunan. 

Diartikan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan, perlu adanya 

pemerataan sumbangan masyarakat dalam bentuk tenaga kerja, uang tunai, 

dan atau bentuk korbanan lainnya yang sepadan dengan manfaat yang akan 

diterima oleh masing-masing warga/masyarakat. 

c.   Partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi pembangunan. 

Bentuk partisipasi masyarakat dalam memantau dan mengevaluasi program 

dan kegiatan pembangunan sangat diperlukan, guna mengetahui apakah tujuan 

yang dicapai sudah sesuai dengan harapan. Selain itu juga untuk memperoleh 

umpan balik tentang masalah/kendala yang muncul dalam pelaksanaan 

pembangunan yang sedang dilaksanakan. 

d.   Partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan. 

Seringkali masyarakat tidak memahami manfaat dari setiap program 

pembangunan secara langsung, sehingga hasil pembangunan menjadi sia-sia, 

dengan demikian, perlu adanya partisipasi masyarakat dengan kemauan dan 

kesukarelaan untuk memanfaatkan hasil pembangunan, misalnya: 

memanfaatkan infrastruktur jalan, dan lain sebagaimanya. 
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Pendapat lain disampaikan oleh Subandiyah (2002: 2) yang menyatakan 

bahwa jika dilihat dari segi tingkatannya partisipasi dibedakan menjadi tiga yaitu: 

a. Partisipasi dalam pengambilan keputusan. 

b. Partisipasi dalam proses perencanaan dan kaitannya dengan program lain. 

c. Partisipasi dalam pelaksanaan. 

 

Lebih rinci Cohen dan Uphoff (Irene, 2011: 61) membedakan partisipasi 

menjadi empat jenis yaitu: 

Pertama, partisipasi dalam pengambilan keputusan. Kedua, partisipasi 

dalam pelaksanaan. Ketiga, partisipasi dalam pengambilan manfaat. Dan 

keempat, partisipasi dalam evaluasi. Pertama, partisipasi dalam 

pengambilan keputusan. Partisipasi ini terutama berkaitan dengan 

penentuan alternatif dengan masyarakat yang berkaitan dengan gagasan 

atau ide yang menyangkut kepentingan bersama. Dalam partisipasi ini 

masyarakat menuntut untuk ikut menentukan arah dan orientasi 

pembangunan. Wujud dari partisipasi ini antara lain seperti kehadiran 

rapat, diskusi, sumbangan pemikiran, tanggapan atau penolakan terhadap 

program yang ditawarkan. Kedua, partisipasi dalam pelaksanaan suatu 

program meliputi: menggerakkan sumber daya, dana, kegiatan 

administrasi, koordinasi dan penjabaran program. Ketiga, partisipasi dalam 

pengambilan manfaat. Partisipasi ini tidak lepas dari hasil pelaksanaan 

program yang telah dicapai baik yang berkaitan dengan kuantitas maupun 

kualitas. Dari segi kualitas, dapat dilihat dari peningkatan output, 

sedangkan dari segi kuantitas dapat dilihat seberapa besar prosentase 

keberhasilan program. Keempat, partisipasi dalam evaluasi. Partisipasi 

masyarakat dalam evaluasi ini berkaitan dengan masalah pelaksanaan 

program secara menyeluruh. Partisipasi ini bertujuan untuk mengetahui 

ketercapaian program yang telah direncanakan sebelumnya. 

 
 
Partisipasi warga negara dibedakan menjadi dua, yaitu partisipasi aktif dan 

partisipasi pasif dan dijelaskan sebagai berikut (Surbakti (2002: 60): 

a.   Partisipasi aktif 

Partisipasi aktif yaitu kegiatan warga negara dalam ikut serta menentukan 

kebijakan dan pemilihan pejabat pemerintahan dalam kehidupan berbangsa 

dan bernegara demi kepentingan bersama. Bentuk partisipasi aktif antara lain 

mengajukan usulan tentang suatu kebijakan, mengajukan saran dan kritik 

tentang suatu kebijakan tertentu. 

b.   Partisipasi pasif 

Partisipasi pasif yaitu kegiatan warga negara yang mendukung jalannya 

pemerintahan negara dalam rangka menciptakan kehidupan negara yang 

sesuai tujuan. Bentuk partisipasi pasif antara lain menaati peraturan yang 

berlaku dan melaksanakan kebijakan pemerintah.  
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Club du Sahel dalam Mikkelsen (2003:77), menyebutkan beberapa 

pendekatan untuk memajukan partisipasi masyarakat yaitu:  

a. Pendekatan pasif, pelatihan dan informasi; yakni pendekatan yang 

beranggapan bahwa pihak eksternal lebih menguasai pengetahuan, teknologi, 

keterampilan dan sumber daya. Dengan demikian partisipasi tersebut 

memberikan komunikasi satu arah, dari atas ke bawah dan hubungan pihak 

eksternal dan masyarakat bersifat vertical.  

b. Pendekatan partisipasi aktif; yaitu memberikan kesempatan kepada 

masyarakat untuk berinteraksi secara lebih intensif dengan para petugas 

eksternal, contohnya pelatihan dan kunjungan.  

c. Pendekatan partisipasi dengan keterikatan; masyarakat atau individu diberikan 

kesempatan untuk melakukan pembangunan, dan diberikan pilihan untuk 

terikat pada sesuatu kegiatan dan bertanggung jawab atas kegiatan tersebut.  

d. Pendekatan dengan partisipasi setempat; yaitu pendekatan dengan 

mencerminkan. kegiatan pembangunan atas dasar keputusan yang diambil 

oleh masyarakat setempat  

 

Pendapat lain dikeumakakan oleh Santoso dan Iskandar (dalam 

Nikmatullah, 2001: 38) yang menyatakan bahwa partisipasi  adalah sumbangan 

yang diberikan orang atau kelompok, diantaranya yaitu : 

a. Buah fikiran yaitu menyumbangkan ide/gagasan, pendapat, partisipasi 

pengalaman untuk keberlangsungann suatu kegiatan. 

b. Tenaga dalam berbagai kegiatan untuk perbaikan atau pembangunan, 

pertolongan bagi orang lain, partisipasi spontan atas dasar sukarela. 

c. Partisipasi harta benda, menyumbangkan materi berupa uang, barang dan 

penyediaan sarana atau fasilitas untuk kepentingan program. 

d. Partisipasi keterampilan yaitu berupa pemberian bantuan skill yang dia miliki 

untuk perkembangan program. 

e. Partisipasi sosial yaitu keterlibatan dalam kegiatan-kegiatan sosial demi 

kepentingan bersama. 

f. Partisipasi bukan hanya sekedar salah satu tujuan dari pembangunan sosial 

tetapi merupakan bagian yang integral dalam proses pembangunan sosial. 

Partisipasi masyarakat berarti eksisistensi seutuhnya. Tuntutan akan partisipasi 

masyarakat semakin menggejala seiring kesadaran akan hak dan kewaji ban 

warga negara. 

 

Pembagian partisipasi menurut Hoofsteede dalam Khairuddin (2002:125), 

dibagi menjadi tiga tingkatan yaitu: 
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a. Partisipasi inisiasi (inisiation participation) adalah partisipasi yang 

mengundang inisiatif dari pemimpin desa, baik formal maupun informal, 

ataupun dari anggota masyarakat mengenai suatu proyek, yang nantinya 

proyek tersebut merupakan kebutuhan bagi masyarakat. 

b. Partisipasi legitimasi (legitimation participation) adalah partisipasi pada 

tingkat pembicaraan atau pembuatan keputusan tentang proyek tersebut. 

c. Partisipasi eksekusi (execution participation) adalah partisipasi pada tingkat 

pelaksanaan. 

Lebih lanjut menurut Ndraha (2000: 42) menyatakan partisipasi 

masyarakat dalam proses pembangunan dapat dipilah meliputi: 

a. Partisipasi dalam / melalui kontak dengan pihak lain sebagai awal perubahan 

sosial. 

b. Partisipasi dalam memperhatikan/ menyerap dan memberi tanggapan terhadap 

informasi, baik dalam arti menerima, menerima dengan syarat, maupun dalam 

arti menolaknya. 

c. Partisipasi dalam perencanaan termasuk pengambilan keputusan. 

d. Partisipasi dalam pelaksanaan operasional. 

e. Partisipasi dalam menerima, memelihara, dan mengembangkan hasil 

pembangunan, yaitu keterlibatan masyarakat dalam menilai tingkat 

pelaksanaan pembangunan. 

f. Partisipasi dalam menerima kembali hasil pembangunan. 

g. Partisipasi dalam menilai pembangunan, yaitu ketrlibatan masyarakat dalam 

menilai sejauh mana pelaksanaan pembangunan sesuai dengan rencana dan 

sejauh mana hasilnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat 

 

Pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah tentunya bertujuan 

untuk mencapai masyarakat yang sejahtera. Sehingga posisi masyarakat 

merupakan posisi yang penting dalam proses pelaksanaan pembangunan yang 

dilaksanakan oleh pemerintah. Pembangunan tidak akan pernah mencapai 

tujuannya jika selalu meninggalkan masyarakat. Pembangunan akan dinilai 

berhasil jika pembangunan tersebut membawa sebuah perubahan kesejahteraan 

dalam masyarakat. Sehingga proses pembagunan merupakan proses tawar 

menawar antara kebutuhan masyarakat dengan keinginan pemerintah. Oleh karena 

itu dalam pelaksanaan pembagunan partisipasi masyarakat merupakan hal yang 

sangat mempengaruhi keberhasilan proses pembangunan itu sendiri. 
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4.      Manfaat Partisipasi 

Secara umum adanya program-program partisipatif memberikan kesempatan 

secara langsung kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam rencana yang 

menyangkut kesejahteraan mereka dan secara langsung juga melaksanakan sendiri 

serta memetik hasil dari program tersebut. Pariatra Westra (Astuti, 2008: 14) 

menyebutkan manfaat partisipasi adalah: 

a. Lebih mengemukakan diperolehnya keputusan yang benar. 

b. Dapat digunakan kemampuan berpikir kreatif dari para anggotanya. 

c. Dapat mengendalikan nilai-nilai martabat manusia, motivasi serta membangun 

kepentingan bersama. 

d. Lebih mendorong orang untuk bertanggung jawab. 

e. Lebih memungkinkan untuk mengikuti perubahan. 

Partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan akan sangat banyak 

membantu pemerintah dalam kendala yang mungkin terjadi dapat dipecahkan dan 

diselesaikan secara bersama-sama sesuai kebutuhan dan aspirasi masyarakat. 

manfaat dari partisipasi masyarakat bagi pemerintah adalah: 

a. Penghematan tenaga kerja dan dana pembangunan. 

b. Mempromosikan pembangunan sosial ekonomi melalui peningkatan 

kepercayaan diri masyarakat. 

c. Menjadi modal secara politis dengan cara menunjukkan kerjasama yang baik 

antara pemerintah dan masyarakat. 

d. Meningkatkan pengawasan politik dan sosial dengan cara memperkuat 

kepemimpinan masyarakat. 

e. Organisasi masyarakat yang kuat dapat menjamin kelangsungannya. 

 

Sedangkan manfaat yang dapat diperoleh masyarakat melalui partisipasi 

masyarakat adalah: 

a. Hasil pembangunan dipastikan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan 

masyarakat. 

b. Dapat menyediakan dasar-dasar kekuatan lokal dan organisasi masyarakat. 

c. Secara moral masyarakat merasa memiliki sehingga terjaga kelestariannya dan 

merupakan bagian dari pembangunan yang dilaksanakan bersama pemerintah. 
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Pendapat Parwoto (2007: 67) mengenai pendapat yang dapat diperoleh 

masyarakat melalui pembangunan yang partisipatif adalah: 

a. Pembangunan lebih efektif dan efisien dalam penggunaan sumberdaya 

sehingga dengan alokasi yang relatif sama dapat menjangkau lebih luas. 

b. Pembangunan lebih menyentuh masyarakat. 

c. Masyarakat sadar akan persoalan yang mereka hadapi dan potensi yang 

mereka miliki. 

d. Masyarakat lebih bertanggungjawab atas keberhasilan pembangunan clan 

pemanfaatan hasil pembangunan. 

e. Masyarakat saling belajar dalam proses pembangunan dengan rekan-rekan 

seperjuangan/senasib. 

f. Tumbuhnya solidaritas. 

g. Tumbuhnya masyarkat mandiri, yang mampu mengmbil keputusan-keputusan 

untuk menentukan masa depan mereka. 

Tujuan partisipasi menurut Hetifah, (2003:152) diantaranya adalah sebagai 

berikut: 

a.   Menciptakan visi bersama. 

Merumuskan visi dan mandate serta nilai-nilai yang dianut atau menjadi dasar 

suatu organisasi serta visi itu ke depan. Tujuannya adalah menyajikan 

kebenaran yang definit, tapi lebih untuk menstimulasikan debat dan 

bagaimana mempengaruhi ke masa depan. 

b.   Membangun rencana. 

Setelah melakukan perumusan visi bersama dalam rangka menentukan tujuan 

spesifik yang ingin dicapai. Maka dengan bekal itu dapat segera dibuat suatu 

proses lanjutan untuk membangun rencana. 

c.   Mengumpulkan gagasan. 

Dilakukan dengan cara lisan maupun tertulis, dengan maksud mengumpulkan 

sebanyak mungkin gagasan dari semua orang yang menjadi peserta proses 

partisipasi. 

d.   Menentukan prioritas / membuat pilihan. 

Bertujuan untuk mengorganisir berbagai ide yang muncul dalam proses 

partisipasi dengan memanfaatkan kualitatif. 

e.   Menjaring aspirasi / masukan . 

Bertujuan untuk pertukaran informasi, gagasan dan kepedulian tentang suatu 

isu atau rencana antara pemerintah, perencana dengan masyarakat. Melalui 

proses ini masyarakat memperoleh kesempatan untuk mempengaruhi 

perumusan kebijakan, memberikan alternatif desain, pilihan investasi beserta 

pengelolaannya.  

f.    Mengumpulkan informasi / analisis situasi. 

Bertujuan untuk mengindentifikasi kekuatan dan peluang serta bagaimana 

mengoptimalkannya, selain mengindentifikasi kelemahan dan ancaman untuk 

mempermudah merumuskan langkah-langkah untuk mengatasinya. 
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Manfaat partisipasi masyarakat menurut Widodo, (2006:34) yaitu: 

a. Partisipasi adalah perwujudan kedaulatan rakyat, yang menempatkan mereka 

sebagai awal dan tujuan pembangunan. 

b. Partisipasi menimbulkan rasa harga diri dan kemampuan pribadi untuk turut 

serta dalam menentukan keputusan yand menyangkut masyarakat, dengan 

kalimat lain partisipasi merupakan bentuk “memanusiakan manusia” . 

c. Partisipasi adalah proses saling belajar bersama antara pemerintah dan 

masyarakat, sehingga bisa saling menghargai, mempercayai, dan 

menumbuhkan sikap yang arif. 

d. Partisipasi menciptakan suatu lingkaran umpan balik informasi tentang 

aspirasi, kebutuhan, dan kondisi masyarakat. 

e. Partisipasi merupakan kunci pemberdayaan dan kemandirian masyarakat. 

f. Partisipasi merupakan cara yang paling efektif untuk mengembangkan 

kemampuan masyarakat dalam pengelolaan program pembangunan guna 

memenuhi kebutuhan. 

g. Partisipasi bisa mencegah timbulnya pertentangan, konflik. 

h. Partisipasi bisa membangun rasa memiliki masyarakat terhadap agenda 

pemerintahan, kemasyarakatan, dan pembangunan. 

i. Partisipasi dipandang sebagai pencerminan demokrasi. 

 

Sementara itu Moeljarto (2007: 45) mengemukakan beberapa alasan 

pembenaran bagi partisipasi masyarakat dalam pembangunan: 

a. Rakyat adalah fokus sentral dan tujuan terakhir pembangunan, partisipasi 

merupakan akibat logis dari dalil tersebut. 

b. Partisipasi menimbulkan rasa harga diri dan kemampuan pribadi untuk dapat 

turut serta dalam keputusan penting yang menyangkut masyarakat. 

c. Partisipasi menciptakan suatu lingkaran umpan balik arus informasi tentang 

sikap, aspirasi, kebutuhan dan kondisi daerah yang tanpa keberadaannya akan 

tidak terungkap. Arus informasi ini tidak dapat dihindari untuk berhasilnya 

pembangunan. 

d. Pembangunan dilaksanakan lebih baik dengan dimulai dari mana rakyat 

berada dan dari apa yang mereka miliki. 

e. Partisipasi memperluas zone (kawasan) penerimaan proyek pembangunan. 

f. Memperluas jangkauan pelayanan pemerintahan kepada seluruh masyarakat. 

g. Partisipasi menopang pembangunan. 

h. Partisipasi menyediakan lingkungan yang kondusif bagi baik aktualisasi 

potensi manusia maupun pertumbuhan manusia. 

i. Partisipasi merupakan cara yang efektif membangun kemampuan masyarakat 

untuk pengelolaan program pembangunan guna memenuhi kebutuhan khas 

daerah. 

j. Partisipasi dipandang sebagai pencerminan hak-hak demokratis individu untuk 

dilibatkan dalam pembangunan mereka sendiri. 
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Pembangunan tidak melibatkan partisipasi masyarakat, maka dapat 

muncul beberapa kemungkinan yang terjadi sebagai berikut (Hetifah, 2003: 67) : 

a. Pemerintah kekurangan petunjuk mengenai kebutuhan dan keinginan 

warganya. 

b. Investasi yang ditanamkan, tidak mengungkapkan prioritas kebutuhan 

masyarakat setempat. 

c. Sumber-sumber daya publik yang langka tidak digunakan secara optimal. 

d. Sumber-sumber daya masyarakat yang potensial untuk memperbaiki kualitas 

hidup masyarakat, tidak tertangkap. 

e. Standar-standar dalam merancang pelayanan dan prasarana, tidak tepat. 

f. Fasilitas-fasilitas yang ada digunakan di bawah kemampuan dan ditempatkan 

pada tempat-tempat yang salah. 
 
 

Keuntungan dari partisipasi masyarakat menurut Dawan (2006: 71) 

diantaranya adalah : 

a. Partisipasi memperluas basis pengetahuan dan representasi.  

b. Partisipasi membantu terbangunannya transparansi komunikasi dan hubungan-

hubungan kekuasaan diantara para stakeholders.  

c. Partisipasi dapat meningkatkan pendekatan iteratif dan siklikal dan menjamin 

bahwa solusi didasarkan pada pemahaman dan pengetahuan lokal. 

d. Partisipasi akan mendorong kepemilikan lokal, komitmen dan akuntabilitas. 

e. Partisipasi dapat membangun kapasitas masyarakat dan modal sosial.  

 

Pada hakekatnya tujuan partisipasi sesungguhnya adalah untuk 

memberdayakan masyarakat daerah setempat untuk dapat ikut serta dalam proses 

pembangunan, baik dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, 

pengevaluasian serta turut serta menikmati hasil dari pembangunan tersebut. Ada 

dua hal yang harus dilaksanakan oleh pemerintah, pertama: perlu aspiratif 

terhadap aspirasi yang disampaikan oleh masyarakatnya, dan perlu sensitif 

terhadap kebutuhan rakyatnya. Pemerintah perlu mengetahui apa yang dibutuhkan 

oleh rakyatnya serta mau mendengarkan apa kemauannya. Kedua : pemerintah 

perlu melibatkan segenap kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat dalam 

melaksanakan pembangunan. Dengan kata lain pemerintah perlu menempatkan 

rakyat sebagai subjek pembangunan, bukan hanya sebagai objek pembangunan 
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5.     Faktor-Faktor yang Memengaruhi Partisipasi Masyarakat 

Dalam upaya mengembangkan dan membina partisipasi masyarakat ada 

beberapa faktor yang bisa membantu atau mendorong upaya tersebut, menurut 

Sastropoetro (2004: 65), ada lima unsur penting yang menentukan gagal dan 

berhasilnya partisipasi, yaitu:  

a. Komunikasi yang menumbuhkan pengertian yang efektif atau berhasil.  

b. Perubahan sikap,pendapat dan tingkah laku yang diakibatkan oleh pengertian 

yang menumbuhkan kesadaran.  

c. Kesadaran yang didasarkan pada perhitungan dan pertimbangan.  

d. Kesediaan melakukan sesuatu yang tumbuh dari dalam lubuk hati sendiri 

tanpa dipaksa orang lain.  

e. Adanya rasa tanggung jawab terhadap kepentingan bersama  

 

Tumbuh kembangnnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan menurut 

Margono dalam Mardikanto (2003: 78),  dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu:  

a. Adanya kesempatan yang diberikan kepada masyarakat untuk berpartisipasi.  

b. Adanya kemauan untuk berpartisipasi. 

c. Adanya kemampuan untuk berpartisipasi  
 
 

Lebih lanjut menurut Mikkelsen (2003: 23), mengemukakan bahwa faktor-

faktor yang memengaruhi partisipasi masyarakat yaitu :  

a. Faktor sosial yaitu dilihat dari adanya perrbedaan sosial masyarakat untuk 

berpartisipasi, adanya dukungan sosial terhadap individu.  

b. Faktor budaya yaitu adanya kebiasaan atau adat istiadat yang bersifat 

tradisional statis dan tertutup terhadap perubahan  

c. Faktor politik yaitu apabila proses pembangunan yang dilaksanakan kurang 

melibatkan masyarakat pada awal dan akhir proses pembangunan sehingga 

terkendala untuk berpartisipasi dan pengambilan keputusan.  

 

Berdasarkan hasil penelitian Goldsmith dan Blustain tahun 1980 di Jamaica 

dalam Ndraha (2000: 78), berkesimpulan bahwa masyarakat tergerak untuk 

berpartisipasi jika:  

a. Partisipasi itu dilakukan melalui organisasi yang sudah dikenal atau yang 

sudah ada di tengah-tengah masyarakat.  

b. Partisipasi itu memberikan manfaat langsung kepada masyarakat yang 

bersangkutan.  



 

 

42 

c. Manfaat yang diperoleh melalui partisipasi itu dapat memenuhi kepentingan 

masyarakat setempat.  

d. Dalam proses partisipasi itu terjamin adanya kontrol yang dilakukan oleh 

masyarakat. Partisipasi masyarakat ternyata berkurang jika mereka tidak atau 

kurang berperanan dalam pengambilan keputusan. 

 

Partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan akan terwujud Slamet, 

1992 dalam (Sumardjo dan Saharudin, 2003: 47) menyatakan: 

Partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan akan terwujud 

sebagai suatu kegiatan nyata apabila terpenuhi adanya tiga faktor 

utama yang mendukungnya, yaitu (1) kemauan, (2) kemampuan, dan 

(3) kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi. 

 

Faktor-faktor yang mampengaruhi tingkat kemauan masyarakat untuk 

berpartisipasi menurut Sahidu (2008: 66)  dipengaruhi oleh beberapa faktor: 

Faktor-faktor yang mampengaruhi tingkat kemauan masyarakat 

untuk berpartisipasi adalah motif, harapan, needs, rewards dan 

penguasaan informasi. Faktor yang memberikan kesempatan 

masyarakat untuk berpartisipasi adalah pengaturan dan pelayanan, 

kelembagaan, struktur dan stratifikasi sosial, budaya lokal, 

kepemimpinan, sarana dan prasarana, sedangkan faktor yang 

mendorong adalah pendidikan, modal dan pengalaman yang dimiliki. 
 

 
Berdasarkan hasil penelitian Gold smith dan Blustain tahun 1980 di 

Jamaica dalam Ndraha (2000:  90), berkesimpulan bahwa masyarakat tergerak 

untuk berpartisipasi jika:  

a. Partisipasi itu dilakukan melalui organisasi yang sudah dikenal atau yang 

sudah ada di tengah-tengah masyarakat.  

b. Partisipasi itu memberikan manfaat langsung kepada masyarakat yang 

bersangkutan.  

c. Manfaat yang diperoleh melalui partisipasi itu dapat memenuhi kepentingan 

masyarakat setempat.  

d. Dalam proses partisipasi itu terjamin adanya kontrol yang dilakukan oleh 

masyarakat. Partisipasi masyarakat ternyata berkurang jika mereka tidak atau 

kurang berperanan dalam pengambilan keputusan. 
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Kegiatan pembangunan bukanlah sekedar kewajiban yang harus 

dilaksanakan pemerintah, namun juga menuntut keterlibatan masyarakat yang 

ingin memperbaiki mutu hidupnya. Partisipasi masyarakat merupakan perwujudan 

dari kesadaran dan kepedulian, serta tanggung-jawab masyarakat terhadap 

pentingnya pembangunan yang bertujuan untuk memperbaiki mutu hidup mereka. 

Pengertian partisipasi/peran-serta pada dasarnya merupakan suatu bentuk 

keterlibatan dan keikut-sertaan secara aktif dan sukarela, baik karena alasan 

intrinsik maupun ekstrinsik dalam keseluruhan proses kegiatan pembangunan. 

C. Gerakan Membangun Desa Sai Bumi Ruwa Jurai (Gerbang Desa 

Saburai)  

1. Konsepsi Gerakan Membangun Desa Sai Bumi Ruwa Jurai (Gerbang 

Desa Saburai) 

Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Lampung Nomor 

G/523/II.09/HK/2015 Tentang Gerakan Membangun Desa Sai Bumi Ruwa Jurai 

(Gerbang Desa Saburai) Tanggal 11 Desember 2015 yang dimaksud program 

“Gerakan Membangun Desa Sai Bumi Ruwa Jurai (Gerbang Desa Saburai)"  

merupakan suatu gerakan guna meningkatkan kerja sama dan peran aktif 

masyarakat dalam berbagai bidang pembangunan dan penguatan persatuan 

kesatuan masyarakat dengan semangat kekeluargaan dan gotong rotong menuju 

Provinsi Lampung maju dan sejahtera.  

Peraturan Gubernur Lampung Nomor 37.A Tahun 2015 tentang Program 

Gerakan Membangun Desa Sai Bumi Ruwa Jurai (Gerbang Desa Saburai) 

Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 Pasal 1 (19) menyatakan Program Gerakan 

Membangun Desa Sai Bumi Ruwa Jurai (Gerbang Desa Saburai) Provinsi 
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Lampung adalah salah satu Kegiatan/Program Pemerintah Provinsi Lampung 

untuk mendukung percepatan pembangunan di Desa dalam rangka 

penanggulangan kemiskinan 2015-2019. 

Program Gerakan Membangun Desa Sai Bumi Ruwa Jurai (Gerbang Desa 

Saburai) juga dikatakan sebagai program unggulan Pemerintah Provinsi Lampung 

berupa bantuan keuangan yang diberikan oleh pemerintah dalam rangka 

percepatan pembangunan, penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan 

masyarakat dan penguatan pemerintah desa dan merupakan gerakan kolaborasi 

antara masyarakat dan Pemerintah Daerah dalam pembangunan. Program tersebut 

juga diyakini dapat menjadi potensi ekonomi yang dapat meningkatkan 

pendapatan masyarakat di desa dan bertujuan untuk memperkecil kesenjangan 

pembangunan antara kota dan desa di Provinsi Lampung. 

Tujuan Gerakan Membangun Desa Sai Bumi Ruwa Jurai (Gerbang Desa 

Saburai) adalah suatu gerakan pembangunan untuk mewujudkan tercapainya 

semangat membangun yang tinggi dengan menumbuhkan prakarsa serta 

menggerakan rasa Gotong Royong berdasarkan kekeluargaan dan kebersamaan 

masyarakat dalam pembangunan prasarana dan sarana yang dibutuhkan oleh 

masyarakat. Melalui Gerakan Membangun Desa Sai Bumi Ruwa Jurai (Gerbang 

Desa Saburai) masyarakat bukan sekadar menjadi objek pembangunan, tetapi 

menjadi pelaku (subyek) pembangunan yang sesungguhnya. Pemerintah hanya 

menjadi dinamisator dan fasilitator, sedangkan masyarakat menjadi aktor dari 

semua kegiatan pembangunan yang dilakukan. Dengan kata lain, pembangunan 

diterapkan dengan menggunakan prinsip dari, Oleh dan Untuk Masyarakat 
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(DOM) dalam rangka percepatan, pemerataan pembanguan desa teringgal dan 

pengentasan kemiskinan. 

Peraturan Gubernur Lampung Nomor 37.A Tahun 2015 Tentang Program 

Gerakan Membangun Desa Sai Bumi Ruwa Jurai (Gerbang Desa Saburai) 

Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 Pasal 12 (1)  menyatakan tujuan umum 

Gerakan Membangun Desa Sai Bumi Ruwa Jurai (Gerbang Desa Saburai) 

Provinsi Lampung adalah program penanggulangan kemiskinan Pemerintah 

Provinsi Lampung, yang komprehensif dan berkelanjutan, dengan rentang waktu 

pelaksanaan 5 (lima) tahun, sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Adapun 

dalam pelaksanaannya, program Gerakan Membangun Desa Sai Bumi Ruwa Jurai 

(Gerbang Desa Saburai)  bertumpu pada sinergitas upaya-upaya percepatan 

penanggulangan kemiskinan di Provinsi Lampung.  Pasal 12 (2) menyatakan 

tujuan khusus program Gerakan Membangun Desa Sai Bumi Ruwa Jurai 

(Gerbang Desa Saburai)  Provinsi Lampung:  

a. Meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat miskin 

dan masyarakat adat dalam pengambilan keputusan perencanaan, pelaksanaan, 

pemantauan, dan pelestarian pembangunan. 

b. Menyatupadukan program kegiatan penanggulangan kemiskinan berbasis 

masyarakat perdesaan (partisipatif) dan intervensi kebijakan pemerintah 

daerah ke dalarn sistem pembangunan partisipatif. 

c. Mengembangkan kapasitas kelernbagaan masyarakat dan pemerintahan desa 

dalam fasilitasi pengelolaan pembangunan partisipatif yang berwawasan 

budaya dan Iingkungan. 

d. Menyediakan sarana dan prasarana sosial dasar dan ekonomi yang 

diprioritaskan oleh masyarakat; dan  

e. Mendorong terbentuk dan berkembangnya kerjasama antardesa.  
 
 

Berdasarkan Buku Petunjuk Teknis Operasional (2016) prinsip Program 

Gerakan Membangun Desa Sai Bumi Ruwa Jurai (Gerbang Desa Saburai)  

Provinsi Lampung adalah: 
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a. Inisiatif, bermakna bahwa kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan harus 

berasal dari usulan yang direncanakan oleh masyarakat di desa itu sendiri. 

b. Partisipatif, bahwa dalam proses pelaksanaan program/kegiatan yang 

direncanakan mengedepankan partisipasi dan keterlibatan masyarakat secara 

aktif baik dalam bentuk pembiayaan, tenaga kerja, bahan material, maupun ide 

dan pemikiran, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan. 

c. Demokratis, bahwa dalam penentuan kegiatan yang akan direncanakan 

ditentukan dan diputuskan secara bersama baik di tingkat desa maupun pada 

tingkat Kecamatan. 

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

bagi kepentingan masyarakat di wilayah desanya. 

e. Gotong royong, bahwa pelaksanaan kegiatan yang direncanakan mampu 

mengedepankan rasa gotong royong dan kebersamaan dari seluruh lapisan 

masyarakat. 

f. Berkelanjutan, bahwa kegiatan yang dilaksanakan dapat dipelihara, dan 

dilestarikan oleh masyarakat itu sendiri. 

g. Pemberdayaan, bahwa kegiatan yang dilaksanakan dapat memberdayakan 

seluruh potensi masyarakat desa sasaran. 

 

Lebih lanjut Peraturan Gubernur Lampung Nomor 37.A Tahun 2015 

Tentang Program Gerakan Membangun Desa Sal Bumi Ruwa Jurai Provinsi 

Lampung Tahun 2015-2019 Pasal 13 (1)  menyatakan sasaran umum: lokasi 

sasaran Gerbang Desa Saburai Provinsi Lampung adalah desa miskin dan 

tertinggal di 13 Kabupaten se-Provinsi Lampung, dan desa lain yang dipandang 

perlu untuk dilakukan intervensi terkait permasalahan kemiskinan. (2) Sasaran 

khusus : tumbuhnya kreativitas masyarakat dalam pemanfaatan potensi dan 

sumber daya alam yang ada secara optimal, Iestari, dan berkelanjutan, serta 

meningkatnya pendapatan masyarakat desa agar secara bertahap mampu 

membangun diri dan Iingkungannya secara mandiri, dengan indikator:  

a. Terjadinya peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat, kelembagaan 

pemerintahan lokal, khususnya pemerintahan desa, dalam fasilitasi 

pembangunan partisipatif yang berwawasan budaya dan lingkungan;  

b. Tersedianya prasarana dan sarana dasar yang mendukung peningkatan 

ekonomi, pendapatan dan kesejahteraan masyarakat perdesaan;  

c. Terjadinya peningkatan mutu lingkungan hidup dan pengelolaan sumberdaya 

alarn yang mengarah pada pembangunan berke1anjutan diseluruh sektor dan 

bidang pembangunan perdesaan;  
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d. Terbentuk dan berkembangnya kerja sarna antardesa dalam pengelolaan 

pernbangunan, serta terjadinya peningkatan peran serta dan kerja sarna para 

pemangku kepentingan Iintas desa dalam upaya penanggulangan kemiskinan 

di perdesaan; dan  

e. Berfungsi dan bermanfaatnya hasil pelaksanaan programjkegiatan bagi 

masyarakat dalarn peningkatan pelayanan sosial dasar dan ketersediaan akses 

ekonomi dan budaya masyarakat, terutama peningkatan keterlibatan Rumah 

Tangga Miskin (RTM) mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaanj 

pengawasan, sampai dengan pelestarian.  

 

Peraturan Gubernur Lampung Nomor 37.A Tahun 2015 Tentang Program 

Gerakan Membangun Desa Sal Bumi Ruwa Jurai Provinsi Lampung Tahun 2015-

2019 Pasal 4 menyatakan pelaksanaan Program/Kegiatan Gerakan Membangun 

Desa Sai Bumi Ruwa Jurai (Gerbang Desa Saburai)   Provinsi Lampung yaitu:  

(1)  Setiap Desa Penerima Program Gerbang Desa Saburai Provinsi Lampung 

diberikan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) sebesar RP. 100.000.000,00 

(seratus juta rupiah}.  

(2) Desa Penerima Program Gerbang Desa Saburai Provinsi Lampung 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan 

Gubernur.  

 

Berdasarkan Indeks Kemajuan Desa (IKD) terdapat 380 desa tertinggal yang 

menjadi lokasi program Gerakan Membangun Desa Sai Bumi Ruwa Jurai 

(Gerbang Desa Saburai)  di Provinsi Lampung, pada tahun 2015 sudah ada 30 

desa induk sebagai "pilot project" dengan total bantuan yang diberikan sebesar 

100 juta per desa. Tahun 2016 berlanjut 100 desa dengan 30 desa induk dan 70 

desa tertinggal dan total bantuan Rp 300 juta per desa sebagaimana ditetapkan 

oleh Surat Keputusan (SK) Gubernur Lampung Nomor G/523/II.02/HK/2015, 

bantuan keuangan ini merupakan komitmen Pemerintah Provinsi Lampung untuk 

membangun desa tertinggal dibidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan 

lain-lain. Pada pelaksanaannya, program Gerakan Membangun Desa Sai Bumi 

Ruwa Jurai (Gerbang Desa Saburai)  Provinsi Lampung akan dimonitoring dan 
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diawasi dengan ketat, dan didukung oleh fasilitator yang telah direkrut dan 

dibekali oleh Pemerintah Provinsi Lampung. 

Kegiatan pembangunan yang dapat dilakukan melalui program Gerakan 

Membangun Desa Sai Bumi Ruwa Jurai (Gerbang Desa Saburai) ini adalah 

program pembangunan yang mengacu pada Buku Petunjuk Teknis Operasional 

(2016)  yaitu pembangunan aspek : 

a.    Aspek prasarana dasar yang terdiri dari variabel. 

1. Persen keluarga pengguna listrik PLN. 

2. Sumber air minum mayoritas keluarga. 

3. Jalan/akses menuju desa. 

b.   Aspek sarana, yang terdiri dari variabel. 

1. Transportasi umum yang melewati desa. 

2. Kekuatan sinyal seluler. 

3. Siaran televisi. 

4. Keberadaan irigasi (pedesaan). 

5. Keberadaan pasar. 

6. Keberadaan kelompok pertokoan. 

7. Keberadaan/akses ke fasilitas kesehatan. 

8. Keberadaan tenaga kesehatan (praktek dokter, paramedis, bidan desa). 

9. Keberadaan posyandu. 

10. Keberadaan SD. 

11. Keberadaan SMP. 

12. Keberadaan SMU/K. 

13. Keberadaan kantor desa. 

14. Akses ke kantor kecamatan. 

c.    Aspek kondisi sosial ekonomi masyarakat yang terdiri dari variabel. 

1. Keberadaan pemukiman kumuh. 

2. Kejadian perkelahian missal dan tindak kejahatan. 

3. Keberadaan fasilitas kredit usaha, diterima warga. 

4. Keberadaan industri kecil mikro. 

5. Keberadaan fasilitas ruang terbuka publik. 

d.   Aspek lingkungan yang terdiri dari variabel. 

1. Tempat buang air besar sebagian besar keluarga. 

2. Tempat buang sampah sebagian besar keluarga. 

3. Pembangunan limbah rumah tangga sebagian besar keluarga. 

4. Kejadian pencemaran air/tanah/udara. 

e.   Aspek kelembagaan, yang terdiri dari variabel. 

1. Keberadaan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD). 

2. Kelengkapan aparatur desa/kelurahan. 

3. Keberadaan program/kegiatan pemberdayaan masyarakat. 
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Prinsip pelaksanaan kegiatan dan penggunaan Dana Bantuan Propinsi (DBP) 

program Gerakan Membangun Desa Sai Bumi Ruwa Jurai (Gerbang Desa 

Saburai)  mengacu pada Buku Petunjuk Teknis Operasional (2016) adalah : 

a. Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan dengan swakelola masyarakat dan 

menggunakan sumberdaya, tatacara dan teknologi tepat guna spesifik lokasi. 

b. Semua kegiatan dikelola secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan 

baik secara moral, teknis maupun administratif. 

c. Kegiatan yang akan dilakukan masyarakat desa, merupakan kegiatan yang 

direncanakan dan dapat dilakukan secara swadaya masyarakat. 

d. Bentuk swadaya masyarakat dapat berupa bahan-bahan material 

(pasir,batu,semen), dana, tenaga kerja, dan lain-lain. 

 
 

Pengawasan program Gerakan Membangun Desa Sai Bumi Ruwa Jurai 

(Gerbang Desa Saburai)  berdasarkan pada Buku Petunjuk Teknis Operasional 

(2016) adalah : 

a. Pengawasan dilakukan oleh masyarakat dan lembaga fungsional terutama 

Inspektorat baik Kabupaten, maupun Propinsi. 

b. Pengawasan fisik dilakukan koordinator wilayah masing-masing wilayah 

kerjanya. 

c. Permasalahan internal yang terjadi diusahakan diselesaikan oleh masyarakat 

terlebih dahulu. Namun apabila tidak dapat diselesaikan segera melapor 

kepada Tim Koordinasi dan Tim Pembina Propinsi dengan menyampaikan 

fakta dan data yang lengkap untuk segera diselesaikan sesuai ketentuan yang 

berlaku. 
 
 

Lebih lanjut sanksi program Gerakan Membangun Desa Sai Bumi Ruwa 

Jurai (Gerbang Desa Saburai) berdasarkan pada Buku Petunjuk Teknis 

Operasional (2016) adalah sebagai berikut 

a. Sanksi bertujuan untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pihak-pihak 

terkait dalam pengelolaan kegiatan. 

b. Sanksi diberikan apabila bantuan yang diberikan digunakan tidak sesuai 

dengan ketentuan yang telah ditetapkan. 

c. Sanksi dapat berupa. 

1. Sanksi masyarakat, yaitu sanksi yang ditetapkan melalui kesepakatan 

dalam musyawarah desa. 

2. Sanksi Hukum, saksi yang diterapkan kepada aparat dan masyarakat sesuai 

perundang-undangan yang berlaku. 
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3. Sanksi administratif, dengan melakukan pemberhentian bantuan apabila 

pihak desa dan Tim Pelaksana Kegiatan program Gerakan Membangun 

Desa Sai Bumi Ruwa Jurai (Gerbang Desa Saburai)  tidak dapat mengelola 

bantuan dengan baik, seperti : menyalahi prinsip-prinsip program Gerakan 

Membangun Desa Sai Bumi Ruwa Jurai (Gerbang Desa Saburai), 

menyalahgunakan dana atau wewenang, serta penyimpangan prosedur dan 

lain-lain. 

d. Desa yang tidak dapat melaksanakan program dengan baik serta melakukan 

penyimpangan pengelolaan program tersebut dikategorikan sebagai desa 

bermasalah, sehingga ditunda pencairan dana yang sedang berlangsung, atau 

tidak dialokasikan untuk tahun berikutnya. Desa tersebut akan diberikan 

kesempatan lagi jika masalah telah dapat diselesaikan baik secara administrasi 

atau secapar hukum. 

e. Semua kesepakatan sanksi yang telah disepakati dituangkan secara tertulis dan 

dicantumkan dalam berita acara pertemuan seperti yang tertulis dalam 

petunjuk Teknis tentang Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SP2B). 

 

Penghargaan akan diberikan kepada desa, tim pelaksana program Gerakan 

Membangun Desa Sai Bumi Ruwa Jurai (Gerbang Desa Saburai)  yang 

melaksanakan program Gerakan Membangun Desa Sai Bumi Ruwa Jurai 

(Gerbang Desa Saburai)  dengan baik. Penghargaan terbaik Tahap I, II, dan III 

akan diberikan penghargaan yang akan ditentukan kemudian. Pedoman dan 

penenentuan desa berprestasi akan dirumuskan oleh Tim Program 

Penanggulangan Kemiskinan Propinsi Lampung dengan memperhatikan aspek-

aspek sebagai berikut : 

a. Kegiatan yang dilasksanakan merupakan kegiatan yang diprioritaskan serta 

sesuai dengan prinsip-prinsip Program Gerbang Desa Saburai. 

b. Hasil pelaksanaan kegiatan mempunyai kualitas yang baik. 

c. Keterlibatan dan Partisipasi masyarakat tinggi. 

d. Relatif tidak ada masalah dalam pelaksanaan kegiatan. 

e. Pelaksanaan kegiatan tepat waktu baik fisik maupun administrasi 

pelaporannya. 

 

Program Gerakan Membangun Desa Sai Bumi Ruwa Jurai (Gerbang Desa 

Saburai) agar berjalan baik perlu pemeliharaan dan pelestarian kegiatan 

sebagaimana diatur dalam Buku Petunjuk Teknis Operasional (2016) adalah 

sebagai berikut 
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a. Agar kegiatan dapat bermanfaat serta berkelanjutan perlu dilakukan 

pemeliharaan dan pelestarian kegiatan. 

b. Prinsip pemeliharaan dan pelestarian kegiatan merupakan upaya kelompok 

masyarakat Desa/Kelurahan untuk melestarikan hasil dan manfaat yang 

diperoleh dari kegiatan tersebut secara berkesinambungan. 

c. Tatacara pemeliharaan dan pelestarian kegiatan dilakukan dengan penggatian 

dan pemakaian sarana, dan prasarana ataupun pemeliharaan melalui dana yang 

diperoleh dari iuran rutin desa. 

d. Tatacara pemeliharaan dan pelestarian kegiatan ditetapkan oleh tim pelaksana 

kegiatan program Gerakan Membangun Desa Sai Bumi Ruwa Jurai (Gerbang 

Desa Saburai)  secara musyawarah dan telah mendapatkan persetujuan kepala 

desa. 

e. Agar kegiatan fisik program Gerakan Membangun Desa Sai Bumi Ruwa Jurai 

(Gerbang Desa Saburai)  di Wilayah Propinsi Lampung mempunyai cirri khas 

dibandingkan dengan program lainnya, diharapkan pada setiap fasilitas 

dipasang prasasti program Gerakan Membangun Desa Sai Bumi Ruwa Jurai 

(Gerbang Desa Saburai) dan di tanda tangani oleh Gebernur Propinsi 

Lampung. 

 
2. Pembanguan Daerah yang Berbasis Pemberdayaan Masyarakat   

Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat adalah hal yang sangat lumrah 

dibicarakan untuk kemajuan dan perubahan bangsa saat ini kedepan, konsep 

pemberdayaan masyarakat mencakup pengertian pembangunan masyarakat 

(community development) dan pembangunan yang bertumpu pada masyarakat 

(community based development). Pembangunan berbasis pemberdayaan menurut 

Nugroho (2003: 379) adalah pembangunan dengan konsep inti bahwa 

pembangunan itu sebaiknya dilakukan sendiri oleh rakyat, caranya adalah 

memberi kekuatan pada rakyat untuk membangun dirinya sendiri. 

Pembangunan berbasis pemberdayaan dalam pengertian lain seperti yang 

dijelaskan oleh Kartasasmita (2006:141) bahwa upaya yang dilakukan sebagai 

upaya peningkatan kemampuan rakyat, bagian dalam masyarakat yang harus 

ditingkatkan kemampuannya dengan mengembangkan dan mendinamisasikan 

potensinya, dengan kata lain memberdayakannya, diharapkan dengan adanya 

kebijakan pembangunan yang berakar kerakyatan ini potensi yang dimiliki 
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masyarakat akan berkembang dan meningkat produktifitasnya, dengan demikian 

masyarakat dan lingkungannya dapat mampu secara partisipatif menghasilkan dan 

menumbuhkan nilai dalam pembangunan. 

Pengertian lain tentang seperti yang disampaikan Sumodiningrat (1999: 

223) yaitu: 

Pembanguan daerah yang berbasis pemberdayaan masyarakat adalah 

pembangunan partisipatif, model pembangunan partisipatif mengutamakan 

pembangunan yang dikelola langsung oleh masyarakat lokal, khususnya di 

pedesaan, dalam wadah musyawarah pembangunan di tingkat kecamatan 

(atau dalam suatu area cluster), model pembangunan partisipatif 

menekankan upaya pengembangan masyarakat dalam pemberdayaan 

masyarakat. 

 

Pokok-pokok pikiran yang menjadi ciri-ciri pembangunan berbasis 

pemberdayaan menurut Moeljarto (1999) dalam Wahyono (2001: 9) adalah: 

a. Keputusan dan inisiatif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat 

dibuat di tingkat lokal oleh warga masyarakat yang diakui perannya sebagai 

partisipan dalam proses pengambilan keputusan.   

b. Fokus utama pengelolaan sumberdaya lokal adalah memperkuat kemampuan 

rakyat miskin dalam mengarahkan dan mengatasi aset-aset yang ada dalam 

masyarakat setempat.  

c. Toleransi yang besar terhadap adanya variasi, dan karenanya mengakui makna 

pilihan nilai inividual dan mengakui prose pengambilan keputusan yang 

desentralistis. 

d. Didalam mencapai tujuan yang ditentukan, menggunakan teknik social 

learning, dimana individu-individu berinteraksi satu sama lain menembus 

batas-batas organisasi dengan mengacu pada kesadaran kritis masing-masing. 

e. Budaya kelembagaannya ditandai oleh adanya organisasi yang otonom dan 

mandiri yang saling berinteraksi memberikan umpan balik untuk mengoreksi 

pada setiap jenjang organisasi. 

f. Adanya jaringan koalisi dan komunikasi antara pelaku dan organisasai lokal 

yang mencakup kelompok-kelompok penerima manfaat, Lembaga Swadaya 

Masyarakat, dan pemerintah daerah. 

 

Masyarakat menjadi bagian dari pemberdayaan dengan pelibatan langsung 

untuk ikut serta memikirkan bagaimana kelanjutan dan hasil yang diharapkan. 

Masyarakat bukan sebagai objek semata, mereka adalah bagian terintegrasi yang 

harus mendapatkan dampak langsung dari program pemberdayaan. Ini menuntut 
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adanya pola terarah dengan program-program dan rumusan pelaksanaan di 

lapangan yang mengarah pada aspek kebutuhan masyarakat itu sendiri.  Adanya 

pelibatan masyarakat yang akan dibantu mempunyai beberapa tujuan, yakni 

supaya bantuan tersebut efektif karena sesuai dengan kehendak dan kemampuan 

serta kebutuhan mereka. Selain itu sekaligus meningkatkan keberdayaan 

(empowering) masyarakat dengan pengalaman dalam merancang, melaksanakan, 

mengelola, dan mempertanggungjawabkan upaya peningkatan diri dan 

ekonominya, dengan demikian, ada proses pembelajaran manajemen dari 

masyarakat sendiri.  

Pemberdayaan masyarakat membutuhkan komitmen yang kuat dari 

pemerintah, legislatif, para pelaku ekonomi, rakyat, lembaga-lembaga pendidikan 

serta organisasi-organisasi non pemerintah. Cara kerja yang langsung 

berhubungan dengan masyarakat dilapis bawah memberikan peluang yang luas 

untuk menggerakkan dan melancarkan proses belajar masyarakat dalam 

membangun kehidupannya melalui kerja-kerja konkrit dan melalui uji coba-uji 

coba dalam skala mikro, kecil dan menengah. Setiap pendekatan dan strategi 

pemberdayaan masyarakat memiliki keterkaitan kuat dengan dimana masyarakat 

menjadi subjek penggerak. 

 
D. Kerangka Pikir 

Negara Indonesia termasuk salah satu negara yang memiliki sumber daya 

alam yang melimpah dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi, namun 

pembangunan di Indonesia masih belum mencerminkan keadaan layaknya negara 

yang kaya dan makmur, dengan kata lain tingkat kemiskinan di Indonesia masih 

cukup tinggi. Sampai saat ini pembangunan masih berkonsentrasi di daerah pusat 
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khususnya di Ibukota dan sekitarnya, keadaan seperti ini sangatlah jauh dari apa 

yang dicita-citakan dalam tujuan nasional Indonesia mengenai usaha-usaha untuk 

pemerataan pembangunan. Akibat dari kurangnya pemerataan pembangunan 

memang tidak begitu dirasakan oleh masyarakat yang tinggal di daerah yang 

mengalami pembangunan cukup pesat, dan hal tersebut jauh berbeda apabila 

dibandingkan dengan daerah yang pembangunannya bisa dikatakan masih 

lamban, atau masih belum tersentuh oleh pemerintah seperti daerah-daerah di 

Indonesia yang masih terpencil. Ironis sekali jika kita melihat keadaan seperti ini, 

Berdasarkan data statistik di Indonesia sendiri tercatat ada 122 kabupaten/kota 

daerah tertinggal yang menyebar di seluruh Indonesia. Provinsi Lampung masih 

dikategorikan daerah miskin dan menduduki peringkat keempat sebagai daerah 

termiskin di Sumatera. 

Peranan pemerintah daerah sangat penting dalam kegiatan percepatan 

pembangunan daerah tertinggal. Peranan yang diberikan selain dalam bentuk 

sarana dan prasarana baik itu yang berupa sarana fisik maupun subsidi langsung, 

yang juga tidak kalah pentingnya adalah pemerintah daerah juga harus 

memberikan bimbingan teknis dan non teknis secara terus menerus kepada 

masyarakat yang sifatnya mendorong dan memberdayakan masyarakat agar 

mereka dapat merencanakan, membangun, dan mengelola sendiri prasarana dan 

sarana untuk mendukung upaya percepatan pembangunan di daerah tertinggal 

serta melaksanakan secara mandiri kegiatan pendukung lainnya. Pembangunan 

daerah tertinggal merupakan upaya terencana dari pemerintah Republik Indonesia 

untuk mengubah suatu daerah yang dihuni oleh komunitas atau masyarakat 

dengan berbagai permasalahan sosial ekonomi dan keterbatasan fisik, menjadi 
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daerah yang maju dengan komunitas atau masyarakat yang kualitas hidupnya 

sama atau tidak jauh tertinggal dibandingkan dengan masyarakat Indonesia 

lainnya. 

. Berbagai program percepatan yang diharapkan menjadi katalis terhadap 

peningkatan kegiatan pembangunan nyatanya masih dirasa kurang dampaknya. 

Salah satu strategi yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Lampung dalam 

rangka mengurangi tingkat kemiskinan dan percepatan pembangunan khususnya 

di tingkat perdesaan adalah dengan membuat suatu Program yang disebut Gerakan 

Membangun Desa Sai Bumi Ruwa Jurai (Gerbang Desa Saburai) dan telah 

diluncurkan sejak Desember 2015. Program Gerakan Membangun Desa Sai Bumi 

Ruwa Jurai (Gerbang Desa Saburai) merupakan suatu gerakan guna meningkatkan 

kerja sama dan peran aktif masyarakat dalam berbagai bidang pembangunan dan 

penguatan persatuan kesatuan masyarakat dengan semangat kekeluargaan dan 

gotong rotong menuju Provinsi Lampung maju dan sejahtera.  

Dalam kegiatan pembangunan, partisipasi masyarakat merupakan 

perwujudan dari kesadaran dan kepedulian serta tanggung-jawab masyarakat 

terhadap pentingnya pembangunan yang bertujuan untuk mensejahterakan 

masyarakat. Melalui partisipasi yang diberikan masyarakat, disadari bahwa 

kegiatan pembangunan bukanlah sekedar kewajiban yang harus dilaksanakan 

pemerintah, namun juga menuntut keterlibatan masyarakat yang ingin 

memperbaiki mutu hidupnya. Mengutip pendapat Raharjo (2006: 71), ada 

empat   macam bentuk partisipasi masyarakat dalam perannya guna mensukseskan 

pembangunan, yaitu: 
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a.   Partisipasi dalam pengambilan  keputusan. 

Artinya sejauhmana fasilitator dan aparat kampung memberikan kesempatan 

kepada masyarakat untuk berikap demokratis, memberi kesempatan kepada 

masyarakat berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan misalnya 

melibatkan masyarakat dalam melakukan musrenbang desa dalam rangka 

menyamakan persepsi, selain itu sejauhmana fasilitator dan aparat kampung 

dapat menampung dan merealisasikan aspirasi masyarakat dalam 

pembangunan desa. 

b.   Partisipasi  dalam pelaksanaan  pembangunan. 

Artinya sejauhmana fasilitator dan aparat kampung memberikan kesempatan 

kepada masyarakat untuk terlibat langsung dalam mensukseskan program 

Gerakan Membangun Desa (Gerbang Desa) Saburai, misalnya melibatkan 

masyarakat dalam pembangunan infrastruktur desa, memberi kesempatan 

kepada masyarakat berpartisipasi menyumbangkan dana, tenaga dalam 

pelaksanaan pembangunan, selain itu sejauhmana niat, komitmen kesadaran 

masyarakat desa untuk berpartisipasi mensukseskan program Gerakan 

Membangun Desa Sai Bumi Ruwa Jurai (Gerbang Desa Saburai), misalnya 

lebih mementingkan membantu, bekerjasama, bergotong royong dalam 

pembangunan infrastruktur desa dibandingkan kepentingan lainnya, memiliki 

pengharapan, komitmen yang kuat untuk membangun desa misalnya tidak 

menghambat ganti rugi jika lahan masyarakat yang terkena pembangunan 

infrastruktur desa. 
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c.   Partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi pembangunan. 

Artinya sejauhmana masyarakat berpartisipasi dengan cara melakukan 

pemantauan, monitoring dan melakukan evaluasi terhadap hasil yang telah 

dibuat pada program Gerakan Membangun Desa Sai Bumi Ruwa Jurai 

(Gerbang Desa Saburai), pemantauan, monitoring dan melakukan evaluasi 

bukan untuk mencari kesalahan lebih dari sebagai umpan balik untuk 

perbaikan pada program pembangunan yang akan datang. 

d.   Partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan. 

Artinya sejauhmana masyarakat berpartisipasi dengan cara memanfaatkan 

sebaik-baiknya dari hasil yang telah dilahirkan dari program Gerakan 

Membangun Desa Sai Bumi Ruwa Jurai (Gerbang Desa Saburai), misalnya 

tidak membawa kendaraan yang bermuatan melebihi tonase, memasang portal 

pada titik-titik jalan yang dilewati kendaraan yang bermuatan melebihi tonase, 

tidak membuang sampah pada aliran drainase yang telah dibangun, dan lain 

sebagainya. 

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas maka dapat dibuat ke dalam 

diagram skematis sebagai berikut: 
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Gambar 2.1 Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perbandingan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan 

program Gerakan Membangun Desa Sai Bumi Ruwa Jurai 

(Gerbang Desa Saburai) pada Tiyuh Penumangan  

dan Tiyuh Gunung Terang  

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program 

Gerakan Membangun Desa Sai Bumi Ruwa Jurai 

(Gerbang Desa Saburai) 

Partisipasi masyarakat dalam menyukseskan program 

pembangunan 

 

a. Partisipasi dalam pengambilan  keputusan (perencanaan). 

b. Partisipasi  dalam pelaksanaan  pembangunan. 

c. Partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi pembangunan. 

d. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan. 

Raharjo (2006: 71) 

Masyarakat partisipatif atau tidak partisipatif dalam 

pelaksanaan program Gerakan Membangun Desa Sai Bumi 

Ruwa Jurai (Gerbang Desa Saburai)  pada Tiyuh Penumangan  

dan Tiyuh Gunung Terang 

 Riyadi, (2001: 84) 
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III METODE PENELITIAN 

 

A. Tipe Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

kualitatif. Sugiono (2013:9) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah 

metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan 

untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai 

instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi 

(gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian 

kuaalititatif lebih menekankan makna pada generalisasi.  

 
Alasan peneliti hanya menggunakan jenis penelitian kualitatif adalah 

dikarenakan dalam menganalisa hasil penelitian hanya bersifat mendiskripsikan 

atau menggambar kan suatu fenomena dengan alat ukur wawancara, yaitu untuk 

mengetahui, mengkaji, menganalisis bagaimana partisipasi serta perbandingan 

partisipasi masyarakat Tiyuh Penumangan Kecamatan Tulang Bawang Tengah 

dan Tiyuh Gunung Terang Kecamatan Gunung Terang Kabupaten Tulang 

Bawang Barat dalam pelaksanaan program Gerakan Membangun Desa Sai Bumi 

Ruwa Jurai (Gerbang Desa Saburai) pada dan faktor-faktor apa yang mendukung 

dan menghambat dari partisipasi masyarakat Tiyuh Penumangan Kecamatan 

Tulang Bawang Tengah dan Tiyuh Gunung Terang Kecamatan Gunung Terang 

Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam pelaksanaan program Gerakan 

Membangun Desa Sai Bumi Ruwa Jurai (Gerbang Desa Saburai). 
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B.      Definisi Konseptual  

 Definisi konseptual pada penelitian ini, yaitu  

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah 

yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat 

setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan 

dihormati berdasarkan sistem pemerintahan Negara Kesatuan Rapublik 

Indonesia. 

2. Program Gerakan Membangun Desa Sai Bumi Ruwa Jurai (Gerbang Desa 

Saburai) merupakan suatu gerakan guna meningkatkan kerja sama dan peran 

aktif masyarakat dalam berbagai bidang pembangunan dan penguatan 

persatuan kesatuan masyarakat dengan semangat kekeluargaan dan gotong 

rotong menuju Provinsi Lampung maju dan sejahtera. 

3. Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaaan masyarakat secara sukarela yang 

didasari oleh determinan dan kesadaran diri masyarakat itu sendiri dalam 

mensukseskan program pembangunan. 

4. Pembanguan daerah yang berbasis pemberdayaan masyarakat adalah 

pembangunan partisipatif, model pembangunan partisipatif mengutamakan 

pembangunan yang dikelola langsung oleh masyarakat lokal, model 

pembangunan partisipatif menekankan upaya pengembangan masyarakat 

dalam pemberdayaan masyarakat. 

C.   Aspek Perbandingan dan Fokus Penelitian  

Aspek yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan atau mengutip 

pendapat Raharjo (2006: 71) yaitu ada 4 (empat) partisipasi masyarakat dalam 

pembangunan yaitu: 1) Partisipasi dalam pengambilan  keputusan (perencanaan) 
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2) Partisipasi  dalam pelaksanaan  pembangunan 3) Partisipasi dalam pemantauan 

dan evaluasi pembangunan dan 4) Partisipasi dalam pemanfaatan hasil 

pembangunan. Setelah menentukan indikator yang akan digunakan, langkah 

selanjutnya adalah membuat fokus penelitian yang digunakan untuk pedoman 

wawancara, tujuannya adalah agar pedoman wawancara lebih terfokus dan tidak 

menyimpang dari indikator yang akan dipakai. Setelah fokus penelitian dibuat 

maka tahapan selanjutnya adalah membuat pedoman wawancara yang merujuk 

kepada indikator dan fokus penelitian, kemudian pedoman wawancara tersebut 

digunakan untuk mewawancarai narasumber  pada Tiyuh Penumangan dan Tiyuh 

Gunung Terang yang isinya berkaitan dengan apakah masyarakat 

terlibat/berpartisipasi dalam perencanaan program Gerakan Membangun Desa Sai 

Bumi Ruwa Jurai (Gerbang Desa Saburai), apakah masyarakat 

terlibat/berpartisipasi dalam pelaksanaan program Gerakan Membangun Desa Sai 

Bumi Ruwa Jurai (Gerbang Desa Saburai), apakah masyarakat 

terlibat/berpartisipasi dalam pemantauan dan evaluasi program Gerakan 

Membangun Desa Sai Bumi Ruwa Jurai (Gerbang Desa Saburai), dan apakah 

masyarakat terlibat/berpartisipasi dalam pemanfaatan hasil program Gerakan 

Membangun Desa Sai Bumi Ruwa Jurai (Gerbang Desa Saburai). 

Berdasarkan keterangan di atas maka indikator perbandingan dan fokus 

penelitian partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program Gerakan 

Membangun Desa Sai Bumi Ruwa Jurai (Gerbang Desa Saburai)  pada Tiyuh 

Penumangan Kecamatan Tulang Bawang Tengah dan Tiyuh Gunung Terang 

Kecamatan Gunung Terang Kabupaten Tulang Bawang Barat pada penelitian ini 

dapat diuraikan sebagai berikut: 
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Aspek partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan 

1. Partisipasi dalam pengambilan  keputusan (perencanaan) 

Fokus penelitiannya adalah sejauhmana masyarakat terlibat dalam 

perencanaan pembangunan misalnya: 

a.  Masyarakat antusias, aktif dan turut serta dalam musyawarah perencanaan 

pembangunan (musrenbang) desa. 

b. Masyarakat aktif menyampaikan aspirasi, ide, saran, dalam 

mengidentifikasi masalah dan kebutuhan di wilayahnya. 

c.  Masyarakat aktif menyampaikan aspirasi berdasarkan priorotas masalah 

dan benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat. 

d. Masyarakat bersama-sama aparat kampung menentukan prioritas 

inprasrtuktur yang akan dibangun. 

e. Masyarakat bersama-sama aparat kampung bersama-sama merencanakan 

besarnya anggaran yang akan dipakai serta menentukan syarat-syarat CV 

mana saja yang dapat mengikuti tender lelang. 

2. Partisipasi  dalam pelaksanaan pembangunan 

 

Fokus penelitiannya adalah sejauhmana masyarakat terlibat dalam 

pelaksanaan pembangunan misalnya: 

a. Masyarakat berpartisipasi menyumbangkan dana, tenaga dalam 

pelaksanaan pembangunan. 

b. Masyarakat berpartisipasi menyumbangkan material bahan bangunan 

dalam rangka pembangunan fisik. 

c. Masyarakat lebih mementingkan membantu, bekerjasama, bergotong 

royong dalam pembangunan infrastruktur desa. 
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3. Partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi pembangunan 

Fokus penelitiannya adalah sejauhmana masyarakat terlibat dalam 

pemantauan dan evaluasi pembangunan misalnya: 

a. Masyarakat berpartisipasi dengan cara melakukan pemantauan, monitoring 

pada saat pelaksaan pengerjaan program pembangunan.. 

b. Masyarakat bersama-sama memantau dan mengevaluasi hasil infrastruktur 

yang telah dibangun. 

c. Masyarakat mengevaluasi hasil kerja kontraktor apakah sudah sesuai 

dengan plafon harga yang ditetapkan. 

d. Masyarakat mengevaluasi apakah bahan-bahan yang dibuat untuk 

pembangunan infrastruktur sudah sesuai dengan pagu anggaran. 

4. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan 

 

Fokus penelitiannya adalah sejauhmana masyarakat berpartisipasi dengan cara 

memanfaatkan sebaik-baiknya dari hasil yang telah dilahirkan dari program 

Gerakan Membangun Desa Sai Bumi Ruwa Jurai (Gerbang Desa Saburai), 

misalnya: 

a. Masyarakat tidak membawa kendaraan yang bermuatan melebihi tonase. 

b. masyarakat memasang portal pada titik-titik jalan yang dilewati kendaraan 

yang bermuatan melebihi tonase. 

c. masyarakat tidak membuang sampah pada aliran drainase, jembatan yang 

telah dibangun. 

d. Masyarakat melakukan kerja bakti atau gotong royong untuk 

membersihkan dan merawat infrastruktur yang telah dibangun. 
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D.     Tempat dan Waktu Penelitian 

Tempat penelitian dilaksanakan di Tiyuh Penumangan Kecamatan Tulang 

Bawang Tengah dan Tiyuh Gunung Terang Kecamatan Gunung Terang 

Kabupaten Tulang Bawang Barat, waktu penelitian dilaksanakan pada tanggal 3 

Februari 2017 sampai dengan 8 Maret 2017. 

E.     Informan 

Sumber informan pada penelitian ini dipilih secara non random atau tidak 

secara acak dengan menggunakan teknik purposive yaitu menentukan narasumber 

yang akan diwawancarai pada objek penelitian yang berkaitan dengan 

permasalahan atau fokus penelitian Alasan peneliti menggunakan purposive 

bertujuan untuk mengambil informan secara objektif, dengan angapan bahwa 

informan yang diambil itu merupakan keterwakilan (refresentatif) bagi peneliti, 

sehingga pengumpulan data yang langsung pada sumber datanya dapat dilakukan 

secara proporsional demi keakuratan penelitian. Selain itu data yang digunakan 

dalam penelitian ini merupakan data homogen yang artinya bahwa data yang 

dipakai dalam penelitian ini adalah sama sehingga informan yang diwawancarai 

cukup sebagian. Adapun yang menjadi sumber informasi atau informan yang 

dianggap dapat mewakili dan berkaitan dengan permasalahan penelitian ini 

adalah: 
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Tabel 3.1 Informan 

 

FOKUS PENELITIAN 

(Fokus Penelitian berdasarkan “Indikator” 

yang dikutip dari pendapat Raharjo (2006: 

71) ada 4 (empat) partisipasi dalam 

perencanaan, partisipasi dalam pelaksanaan, 

partisipasi dalam pemantauan dan 

partisipasi dalam pemanfaatan 

pembangunan) 

Informan yang 

diwawancarai (Tiyuh 

Penumangan dan Tiyuh 

Gunung Terang) 
 

Partisipasi dalam pengambilan  keputusan 

(perencanaan): 

Melibatkan masyarakat dalam perencanaan 

pembangunan misalnya: 

a. Melakukan musrenbang desa. 

b. Bersama-sama menentukan prioritas 

inprasrtuktur yang akan dibangun. 

c. Bersama-sama merencanakan besarnya 

anggaran yang akan dipakai. 

a. Kepalo Tiyuh 

b. Masyarakat 

c. BPD 

d. Fasilitator 

 

 

 

 

 

 

Partisipasi  dalam Pelaksanaan pembangunan: 

a. Memberi kesempatan kepada masyarakat 

berpartisipasi menyumbangkan dana, tenaga. 

b. Masyarakat lebih mementingkan membantu, 

bekerjasama, bergotong royong dalam 

pembangunan infrastruktur desa. 

a. Kepalo Tiyuh 

b. Masyarakat 

c. Fasilitator 

 

Partisipasi dalam Pemantauan dan Evaluasi 

Pembangunan: 

e. Bersama-sama memantau dan mengevaluasi 

hasil infrastruktur yang telah dibangun. 

f. Bersama-sama mengevaluasi hasil kerja 

kontraktor apakah sudah sesuai dengan 

plafon harga yang ditetapkan. 

g. Bersama-sama mengevaluasi apakah bahan-

bahan yang dibuat untuk pembangunan 

infrastruktur sudah sesuai dengan pagu 

anggaran. 

 

f. Kepalo Tiyuh 

g.Masyarakat 

h.Fasilitator 

 

Partisipasi dalam pemanfaatan hasil 

pembangunan: 

a. Tidak membawa kendaraan yang bermuatan 

melebihi tonase. 

b. Memasang portal pada titik-titik jalan yang 

dilewati kendaraan yang bermuatan melebihi 

tonase. 

c. Tidak membuang sampah pada aliran 

drainase, jembatan yang telah dibangun. 

a. Kepalo Tiyuh 

b. Masyarakat 

 

Sumber: Penelitian, 2017. 
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F.    Jenis Data  

 Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah : 

1. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan 

penelitian melalui wawancara secara langsung dan terbuka terhadap informan 

yang berkompeten sesuai dengan keperluan data. Adapun informan yang 

berkompeten dalam penelitian ini adalah kepalo tiyuh, masyarakat, BPD dan 

fasilitator dari masing-masing tiyuh diambil perwakilan yaitu Tiyuh 

Penumangan Kecamatan dan Tiyuh Gunung Terang, dimana kepalo tiyuh 2 

orang, masyarakat 4 orang, BPD 2 orang, fasilitator 2 orang sehingga jumlah 

informan berjumlah 10 orang. Alasan mengambil ke 10 informan ini untuk 

dimintai keterangan karena 10 orang informan ini memiliki keterkaitan 

langsung dengan program Gerakan Membangun Desa Sai Bumi Ruwa Jurai 

(Gerbang Desa Saburai). 

2. Data sekunder adalah yang diperoleh dari buku atau literature yang 

berhubungan dengan pembahasan dan penelitian yang berdasarkan data 

penunjang lain yang kaitannya dengan permasalahan yang diteliti. Adapun 

buku-buku atau literature yang dipakai dalam penelitian ini adalah buku-buku 

yang memiliki teori partisipasi, buku-buku pembangunan partisipasi, Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Buku Petunjuk Teknis 

Operasional Gerakan Membangun Desa Sai Bumi Ruwa Jurai (Gerbang Desa 

Saburai) Tahun 2016. 
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G.      Teknik Pengumpulan Data 

Dalam memperoleh data dalam penelitian ini, maka digunakan teknik 

pengumpulan data melalui: 

1. Wawancara Mendalam (Indepth-Interview) 

 Wawancara mendalam (indepth-interview) merupakan metode pengumpulan 

data yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif. Wawancara mendalam 

secara umum adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian 

dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan 

informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan 

pedoman (guide) wawancara. Adapun target yang akan diwawanca dalam 

penelitian ini adalah : Kepalo Tiyuh, Masyarakat, BPD dan Fasilitator. Tujuan 

wawancara secara mendalam ini adalah untuk mendapatkan informasi secara 

mendalam tentang sejauhmana partisipasi masyarakat dalam program Gerakan 

Membangun Desa Sai Bumi Ruwa Jurai (Gerbang Desa Saburai). Pedoman 

wawancara dalam penelitian ini terlampir. 

2. Dokumentasi 

 Dokumentasi adalah suatu penyelidikan yang menggunakan sumber-sumber 

dokumentasi untuk mendapatkan data yang diperlukan. Adapun target 

dokumentasi yang akan penulis gali adalah dokumentasi pada saat 

musrenbang, dokumentasi pada saat pelaksanaan program pembangunan, 

profil masing-masing tiyuh, dengan tujuan untuk memperkuat hasil penelitian. 

Pedoman dokumentasi dalam penelitian ini terlampir. 
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3.    Observasi 

 Observasi yakni dengan melakukan peninjauan terhadap lokasi tempat 

penelitian, sebagaimana disesuaikan dengan obyek yang diteliti. Adapun 

target yang penulis observasi terlebih dahulu adalah gambaran tingkat 

partisipasi masyarakat dalam program pembangunan, mengobservasi hasil 

fisik dari program pembangunan. Pedoman observasi dalam penelitian ini 

terlampir 

 
H.     Teknik Analisa Data 

Teknis analisis data disajikan dalam bentuk paparan atau gambaran dari 

temuan-temuan dilapangan meliputi : 

1. Reduksi data, yaitu proses pemilihan, pemusatan penelitian pada 

penyederhanaan, dan tranformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan 

yang tertulis dari lapangan.  Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis 

yang menajam, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, 

dan mengorganisasikan sehingga kesimpulan-kesimpulan dapat ditarik. 

Reduksi data penulis lakukan pada data hasil wawancara, dalam hal ini penulis 

memilih kata-kata yang bisa digunakan untuk melakukan pembahasan serta 

menggunakan teori-teori untuk menganalisis fokus dalam penelitian ini. 

2. Penyajian data, yaitu penulis menampilkan sekumpulan informasi tersusun 

berdasarkan data primer yang diperoleh dari lokasi penelitian, yang memberi 

kemungkinan penarikan kesimpulan dan pengambilan keputusan 

3. Triangulasi Data 

 Triangulasi hakikatnya adalah merupakan pendekatan multimetode yang 

dilakukan peneliti pada saat mengumpulkan dan menganalisis data.. 
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Triangulasi ini selain digunakan untuk mengecek kebenaran data juga 

dilakukan untuk memperkaya data. Pada penelitian ini penulis menggunakan 

triangulasi teknik yaitu peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang 

berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama  

4.  Menarik kesimpulan, merupakan bagian satu kegiatan dari konfigurasi yang 

utuh. Makna-makna yang muncul dari data harus diuji kebenarannya, 

kekokohan dan kecocokannya, yakni yang merupakan validitasnya.  Setelah 

data-data tersebut diuji kebenarannya penulis kemudian menarik kesimpulan 

berdasarkan data tersebut.  Proses analisis yang penulis lakukan adalah dengan 

mengacu pada kerangka pikir yang telah dirumuskan.   

 
Berdasarkan aspek dan fokus penelitian di atas dapat ditarik kesimpulan 

bahwa partisipasi masyarakat dalam program pembangunan dapat 

dikategorikan menjadi 2 (dua) yaitu masyarakat partisipatif dan masyarakat 

tidak partisipatif. Masyarakat dikatakan partisipatif jika masyarakat ter libat ke 

dalam pengambilan  keputusan (perencanaan) pembangunan, ter libat ke 

dalam pelaksanaan  pembangunan, ter libat ke dalam pemantauan dan evaluasi 

pembangunan serta ter libat ke dalam pemanfaatan hasil pembangunan, 

sebaliknya masyarakat dikatakan tidak partisipatif jika masyarakat tidak ter 

libat ke dalam pengambilan  keputusan (perencanaan) pembangunan, tidak 

terlibat ke dalam pelaksanaan  pembangunan, tidak ter libat ke dalam 

pemantauan dan evaluasi pembangunan serta tidak ter libat ke dalam 

pemanfaatan hasil pembangunan. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A.       Kesimpulan 

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian dan pembahasan pada bab 

sebelumnya, maka dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Partisipasi Masyarakat Tiyuh Penumangan dalam pelaksanaan program 

Gerakan Membangun Desa Sai Bumi Ruwa Jurai (Gerbang Desa Saburai)  

antara lain: a) Antusias masyarakat untuk menghadiri musrenbang masih 

rendah, b) Tidak ada masyarakat yang mau menyumbangkan tenaga, apalagi 

materi berupa bahan bangunan dan uang, c) Masyarakat kurang menjaga 

hasil pembangunan. 

2. Partisipasi Masyarakat Tiyuh Gunung Terang dalam pelaksanaan program 

Gerakan Membangun Desa Sai Bumi Ruwa Jurai (Gerbang Desa Saburai) 

yaitu: a) Masyarakat selalu menghadiri setiap ada kegiatan musrenbang. b) 

Masyarakat berpartisipasi, mulai dari pikiran, tenaga, keahlian, bahkan uang. 

c) Masyarakat berpartisipasi dalam mengevaluasi menilai kinerja yang 

dihasilkan dari pembangunan. d) Masyarakat sudah berpartisipasi menjaga 

dan melestarikan hasil pembangunan. 

3. Perbandingan partisipasi masyarakat Tiyuh Penumangan dan Tiyuh Gunung 

dalam pelaksanaan program Gerakan Membangun Desa Sai Bumi Ruwa 

Jurai (Gerbang Desa Saburai), terlihat perbedaan yang signifikan dimana 

masyarakat pada Tiyuh Penumangan masuk dalam kategori “masyarakat 

tidak partisipatif” terhadap program pembangunan yaitu masyarakat yang 

memiliki pola fikir tidak mau tau dan terlibat dalam urusan program 
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pembangunan pemerintah sedangkan masyarakat Tiyuh Gunung Terang 

masuk dalam kategori “masyarakat partisipatif” terhadap program 

pembangunan yaitu masyarakat mempunyai rasa memiliki dan berperan 

sebagai aktor dalam pembangunan. 

4. Faktor pendukung dan penghambat partisipasi masyarakat dalam 

pelaksanaan program Gerakan Membangun Desa Sai Bumi Ruwa Jurai 

(Gerbang Desa Saburai): 

a) Faktor pendukung: 1) Masih ada masyarakat aktif mengikuti musyawarah 

rencana pembangunan (musrenbang), 2) Masih ada masyarakat yang 

mau menyumbangkan pemikiran, material maupun non material dalam 

rangka mensukseskan program pembangunan, 3) Masih ada masyarakat 

yang mau terlibat langsung dalam memantau dan menevaluasi hasil 

pemabangunan, 4) Masih terdapat masyarakat yang memiliki kesadaran 

untuk menjaga, melestarikan hasil pembangunan.  

b) Faktor Penghambat: 1) Rendahnya tingkat pengetahuan dan pendidikan 

masyarakat, 2) Rendahnya tingkat ekonomi, masyarakat lebih 

mementingkan pekerjaanya, 3) Kurangnya sosialisasi aparat pemerintah 

tiyuh, 4) Sikap pesemis dari masyarakat tentang program pembangunan, 

5) Masyarakat menyampaikan kritik dan saran, nyatanya tidak pernah 

mendapat respon dari aparat tiyuh, 6) Kesadaran masyarakat untuk 

menjaga dan memanfaatkan hasil pembangunan masih rendah, 7) Tidak 

adanya sanksi baku jika ada warga yang merusak hasil pembangunan, 8) 

Kurangnya himbauan aparat tiyuh kepada masyarakat untuk menjaga 

hasil pembangunan. 
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5. Analisis dari penelitian ini menemukan Teori Ragem Sai Mangi Wawai 

(RSMW) yang berarti Kebersamaan Menuju Keberhasilan. Tingginya 

partisipasi masyarakat Tiyuh Gunung Terang dalam pelaksanaan program 

Gerakan Membangun Desa Sai Bumi Ruwa Jurai ( Gerbang Desa Saburai) 

dipengaruhi oleh budaya gotong royong yang melekat dalam pola hidup 

masyarakat. Ragem Sai Mangi Wawai merupakan falsafah dan nilai 

masyarakat Lampung yang mampu meningkatkan partisipasi masyarakat 

dalam Pelaksanaan program Gerakan Membangun Desa Sai Bumi Ruwa 

Jurai. Berdasarkan fakta di lapangan, tujuan falsafah Ragem Sai Mangi 

Wawai (RSMW) yaitu, a) Mengintegrasikan program-program 

pemberdayaan masyarakat, pemerintah kampung, pembangunan 

infrastruktur kampung, b) Mensinergikan seluruh upaya pembangunan 

kampung dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, c) 

Meningkatkan partisipasi dan rasa memiliki dari masyarakat selaku target 

dan pelaku pembangunan, sehingga dapat menjamin keberhasilan dan 

kontinuitas program pembangunan. Teori Ragem Sai Mangi Wawai 

(RSMW) merupakan sebuah kearifan lokal masyarakat Lampung yang 

diharapkan mampu menyukseskan program pembangunan. 
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B.  Saran 

Adapun saran yang diajukan dalam penelitian kali ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Aparat Tiyuh dan Fasilitator  

Kurang terlibatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, 

pemantauan dan evaluasi serta dalam pemanfaatan pembangunan program 

Gerakan Membangun Desa Sai Bumi Ruwa Jurai (Gerbang Desa Saburai) 

hendaknya aparat tiyuh melakukan: 1) Meningkatkan penyuluhan, sosialisasi, 

tentang pentingnya musrenbang desa, 2) Hendaknya aparat tiyuh pada saat 

musrenbang lebih mendengarkan aspirasi masyarakat, bukan mengedepankan 

kepentingan pribadi, 3) Dalam menggali dan menjaring aspirasi dari 

masyarakat hendaknya mengambil waktu malam hari, karena pada siang hari 

masyarakat sibuk dengan aktivitas kerjanya masing-masing, 4) Memberikan 

kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat agar berpartisipasi dalam 

menyumbangkan tenaga, fikiran, uang dan bahan/material bangunan, 5) 

Menjadi teladan dan mengajak warga masyarakat bagi masyarakat dalam 

memelihara dan merawat hasil-hasil pembangunan misalnya setiap bulan 

mengadakan gotong royong, kerja bakti.  

2.   Masyarakat 

Hendaknya masyarakat baik Tiyuh Penumangan maupun Tiyuh Gunung 

Terang lebih meningkatkan kesadaran dan memotivasi diri untuk selalu 

berpartisipasi dalam pengambilan  keputusan (perencanaan), ikut memberikan 

saran ide terkait prioritas yang akan dibangun, masyarakat hendaknya juga 

berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan (menyumbangkan tenaga, 
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dana, material), ikut memantauan dan mengevaluasi hasil pembangunan serta 

menjaga, merawat dan memelihara hasil dari pembangunan dengan kata lain 

masyarakat lebih berperan sebagai aktor pembangunan. Sealin itu hendaknya 

masyarakat lebih menanamkan dan meningkatkan “budaya kearifan lokal 

yaitu “Ragem Sai Mangi Wawai”, lebih merasa memiliki dan bersama-sama 

dalam menyukseskan, menjaga dan melestarikan program pembangunan 

sehingga hasil pembangunan yang di dapat dari program Gerakan 

Membangun Desa Sai Bumi Ruwa Jurai (Gerbang Desa Saburai) akan tetap 

lestari sampai generasi berikutnya meskipun pemimpin atau aparat tiyuh 

berganti. 

3.   Aparat Provinsi 

Hendaknya aparat Provinsi dalam hal ini Badan Pemberdayaan Masyarakat 

dan Pemerintahan Desa  (BPMPD) Provinsi Lampung ikut aktif melakukan 

pengawasan, mengontrol serta memberikan sanksi yang tegas jika terdapat 

aparat tiyuh tidak melibatkan masyarakat dalam pembangunan. Selain itu 

dalam rangka meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya 

berpartisipasi dalam pembangunan hendaknya juga Badan Pemberdayaan 

Masyarakat dan Pemerintahan Desa  (BPMPD) melakukan diskusi, sosialisasi 

penyuluhan, dengan menjadi tutor untuk memberikan pemahaman terhadap 

masyarakat baik Tiyuh Penumangan maupun Tiyuh Gunung Terang yang 

berupa pembinaan, dan penjelasan mengenai kedudukan, tugas, fungsi, 

masyarakat dalam pembangunan, serta pentingnya masyarakat menjadi aktor 

dan subjek pembangunan. 
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