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Public participation is necessary to encourage acceleration of development. The 

development will not optimally without the active involvement of the community. 

Participation consists of planning, implementing, pleasuring the result, and 

evaluating. Central government given assistance rural fund, it aims to encourage 

the acceleration of development in rural areas.  

The purpose of this research is to understand and analyze public participation, by 

looking at the supporting factors the participation of community to the 

implementation of development in Sinarsari village. The qualitative descriptive 

method is used explain this research. The collecting data’s technique used in this 

research are interview, and documentation.  

The result of this research indicates that participation of road infrastructure is 

quite good. That situation indicates that almost all the community know and 



actively participated in road infrastructure. There are some things that affect 

people in participating, like a socialiszation, chance, and the leader.  

Key Words : Participation, infrastructure development.   
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Partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam mendorong percepatan 

pembangunan. Pembangunan tidak akan berjalan dengan maksimal tanpa adanya 

keterlibatan aktif dari masyarakat. Partisipasi meliputi tahap perencanaan, 

pelaksanaan, pemanfaatan hasil dan evaluasi. Pemerintah pusat memberikan 

bantuan dalam bentuk Dana Desa, yang bertujuan untuk mendorong percepatan 

pembangunan di pedesaan.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis partisipasi 

masyarakat dalam pembangunan infrastruktur dengan melihat faktor pendukung 

partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan di Desa Sinarsari. 

Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Sementara itu, teknik 

pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah wawancara dan 

dokumentasi. 



Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat Desa 

Sinarsari dalam pembangunan infrastruktur cukup baik, karena masyarakat 

memberikan bantuan berupa tenaga, dan pemikiran. Hal ini menunjukkan bahwa 

hampir keseluruhan anggota masyarakat mengetahui dan aktif dalam rangkaian 

kegiatan pada pembangunan infrastruktur. Terdapat beberapa hal yang 

mempengaruhi masyarakat dalam berpartisipasi, diantaranya adanya sosialisasi, 

kesempatan, dan faktor pemimpin.  

 

Kata Kunci : Partisipasi, pembangunan infrastruktur.  
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1. PENDAHULUAN 

 

 

 

1. Latar Belakang  

 

Pembangunan suatu negara pada hakekatnya adalah untuk mensejahterakan 

masyarakat, begitu juga dengan negara Indonesia. Seperti yang tercantum dalam 

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke IV, yakni tujuan pembangunan 

nasional bangsa Indonesia adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah 

darah indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan 

bangsa, serta ikut dalam melaksanakan ketertiban dunia. Maka dari itu, 

pembangunan nasional perlu dilaksanakan untuk mewujudkan tujuan tersebut. 

Beberapa tahun terakhir, perkembangan penduduk di Indonesia terjadi demikian 

pesat. Hasil proyeksi yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Indonesia 

menunjukkan bahwa jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2010 sebanyak 

237.641.326 jiwa. Dari jumlah tersebut, sebanyak 119.321.070 jiwa (50,21%) 

bertempat tinggal di pedesaan, dan sebanyak 118.320.256 jiwa (49,79%) tinggal 

di daerah perkotaan. (Sumber: http://www.bps.go.id diakses pada tanggal 10 

Desember 2017) 

 

Jumlah penduduk Indonesia yang lebih banyak tinggal di pedesaan harus 

diimbangi dengan pemerataan pembangunan yang tidak hanya terfokus di daerah 

pusat saja. Pembangunan infrastruktur termasuk dalam pembangunan fisik yang 

http://www.bps.go.id/
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keberadaannya memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang pemenuhan 

hak dasar masyarakat seperti pangan, sandang, papan, pendidikan dan kesehatan. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa infrastruktur merupakan modal yang sangat 

dibutuhkan masyarakat dalam mendukung kegiatan diberbagai bidang. Selain itu, 

wilayah yang memiliki kelengkapan infrastruktur yang berfungsi dengan baik 

akan berdampak pada tingkat kesejahteraan sosial dan pertumbuhan ekonomi 

masyarakatnya. (www.pu.go.id diakses tanggal 1 Desember 2017) 

 

Dalam mewujudkan pembangunan desa seperti yang dikehendaki oleh masyarakat 

perlu mendapatkan perhatian yang lebih dari setiap kalangan, mulai dari rakyat 

biasa hingga segenap aparat di semua lini birokrasi. Selain itu, potensi alam harus 

digali, dikembangkan, dan dimanfaatkan sebaik-baiknya, terutama potensi 

manusia berupa penduduk yang banyak jumlahnya harus ditingkatkan 

pengetahuan dan keterampilannya agar mampu menggali, mengembangkan, dan 

memanfaatkan potensi alam secara maksimal.  

 

Sebagai negara yang menganut asas desentralisasi, pemerintah negara Republik 

Indonesia memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk 

menyelenggarakan otonomi daerah. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang 

No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa desa 

mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas 

pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan 

masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta 

masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip 

http://www.pu.go.id/
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demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan suatu daerah 

dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 

 

Lahirnya Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa juga mengembang 

paradigma dan konsep baru kebijakan tata kelola desa secara nasional. Undang-

Undang desa ini tidak lagi menempatkan desa sebagai latar belakang Indonesia, 

tapi halaman depan Indonesia. Selain itu, Undang-undang desa ini mengangkat 

hak dan kedaulatan desa yang selama ini terpinggirkan karena didudukan pada 

posisi sub nasional. Padahal, desa pada hakikatnya adalah entitas bangsa yang 

membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (Borni, 2015).  

 

Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, 

berbagai program pemerintah pun bermunculan baik dari pemerintah pusat 

maupun pemerintah daerah yang bertujuan untuk mendorong dan membangkitkan 

kemampuan masyarakat terutama masyarakat pedesaan.  Salah satu bentuk 

kepedulian pemerintah terhadap pemberdayaan masyarakat desa dan 

pengembangan wilayah pedesaan adalah anggaran pembangunan secara khusus 

yang dialokasikan dalam Angaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk 

pembangunan wilayah pedesaan yakni dalam bentuk Alokasi Dana Desa yang 

merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonomi 

desa.  

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2015 yang dimaksud Dana 

Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

(APBN) yang diperuntukkan bagi desa, ditransfer melalui Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai 
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penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan 

kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dengan adanya Dana Desa 

tersebut, maka pemerintah desa dituntut untuk mengelola Dana Desa dengan 

efektif dan akuntabel. Efektif yang dimaksud yaitu sejauh mana target (kuantitas, 

kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh pemerintah desa dalam memanfaatkan 

Dana Desa. Sedangkan akuntabel yang dimaksud adalah tingkat transparansi dari 

keberhasilan atau kegagalan yang telah dicapai oleh pemerintah desa dalam 

pemanfaatan Dana Desa.  

Melalui pemberian Dana Desa ini diharapkan dapat mendorong percepatan 

pembangunan di pedesaan, memberi manfaat, dan meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat. Melalui bantuan tersebut diharapkan setiap kebijakan yang dibuat 

oleh pemerintah dalam upaya memberdayakan masyarakat dapat menciptakan 

kehidupan yang lebih baik dan menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama 

dalam program pembangunan. Bentuk pembangunan yang berkaitan dengan 

kesejahteraan masyarakat yaitu dengan melaksanakan pembangunan infrastruktur 

di seluruh Indonesia khususnya di Kabupaten Lampung Tengah.  

 

Lampung Tengah merupakan salah satu kabupaten dengan jumlah penduduk 

cukup besar di Provinsi Lampung sehingga dirasa perlu dilakukan pembangunan 

infrastruktur. Berikut ini adalah data mengenai distribusi dan kepadatan penduduk 

menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung tahun 2015: 
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Tabel 1. Distribusi dan Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di 

Provinsi Lampung Tahun 2015 

 

No  

Wilayah 

Persentase 

Penduduk (Persen) 

Kepadatan 

Penduduk per km
2
 

  2015 2015 

1 Lampung Barat  3.61 136.79 

2 Tanggamus 7.07 189.99 

3 Lampung Selatan  11.98 1 388.76 

4 Lampung Timur  12.43 189.44 

5 Lampung Tengah 15.26 325.85 

6 Lampung Utara 7.47 222.35 

7 Way Kanan 5.33 110.39 

8 Tulang Bawang  5.29 123.91 

9 Pesawaran  5.25 190.05 

10 Pringsewu  4.77 619.03 

11 Mesuji  2.41 89.60 

12 Tulang Bawang Barat  3.26 220.41 

13 Pesisir Barat  1.85 51.56 

14 Bandar Lampung  12.06 3 308.40 

15 Metro 1.95 2 563.76 

16 Provinsi Lampung 100 234.44 

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung 2015 

 

Berdasarkan tabel tersebut, menunjukkan bahwa distribusi dan kepadatan 

penduduk di Kabupaten Lampung Tengah tergolong tinggi. Hal ini dikarenakan 

Lampung Tengah berada pada posisi ke-5 dari 16 Kabupaten/Kota yang ada di 

Provinsi Lampung. Terkait hal tersebut, perlu dilakukan pembangunan 

infrastruktur yang baik sehingga pada akhirnya dapat berdampak terhadap 

perbaikan dan peningkatan taraf hidup masyarakat. 

 

Berdasarkan data Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa 

(BPMPD), Kabupaten Lampung Tengah terbagi atas 311 Desa yang secara 

keseluruhan mendapat bantuan  Dana Desa. Salah satu dari ke-311 desa tersebut 

adalah Desa Sinarsari yang mendapat bantuan sejumlah Rp.780.782.125,- pada 

tahun 2017. Bantuan Dana Desa tersebut tidak diberikan secara sekaligus dalam 

satu waktu melainkan melalui 2 tahap, yakni tahap pertama pada bulan Juni 
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sebesar 60% atau Rp.468.469.275,-  dan tahap kedua pada bulan Oktober sebesar 

40% atau Rp.312.312.850,- yang di transfer melalui Bank Rakyat Indonesia 

(BRI). (Bpmpd.lampungprov.go.id diakses pada 10 Desember 2017) 

 

Dalam memanfaatkan Dana Desa tentu dibutuhkan partisipasi masyarakat yang 

merupakan pemegang kedaulatan dari negara ini. Hal ini sesuai dengan UU No 6 

Tahun 2014 Pasal 68 Ayat 2e yang menyatakan bahwa masyarakat wajib 

berpartisipasi dalam berbagai kegiatan desa. Dalam kegiatan pembangunan, 

partisipasi atau peran serta masyarakat merupakan aktualisasi dari kesediaan dan 

kemampuan anggota masyarakat untuk berkorban dan berkontribusi dalam 

implementasi program/proyek yang dilaksanakan (Adisasmita 2006: 34). Sebagai 

wujud dari pelaksanaan pembangunan di Desa Sinarsari, saat ini sudah dibangun 

beberapa infrastruktur yang dibutuhkan oleh masyarakat, pembangunan 

infrastruktur tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:  
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Tabel 2. Program Pembangunan Infrastruktur di desa Sinarsari Kecamatan 

Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah 

 

No Kegunaan  Anggaran (Rp) 

1 Pembangunan telford di dusun V 120.493.000 

2 Pembangunan telford di dusun I 139.944.000 

3 Pembangunan tembok penahan tanah (TPT) di 

dusun V 

10.805.000 

4 Pembangunan lapisan penetrasi di dusun III 85.386.000 

5 Pembangunan lapisan penetrasi di dusun III 76.272.000 

6 Pembangunan babat beton di dusun VI  18.821.000 

7 Pembangunan babat beton di dusun II 25.440.000 

8 Pembangunan pembukaan badan jalan di dusun III 

ke dusun VII 

42.252.000 

9 Pembangunan pembukaan badan jalan di dusun VI 20.438.000 

10 Pembangunan gorong-gorong plat beton di dusun 

V 

12.290.000 

11 Pembangunan gorong-gorong plat beton di dusun 

II 

7.260.000 

12 Pembangunan gorong-gorong plat beton di dusun I 7.502.000 

13 Pembangunan gorong-gorong plat beton di dusun I 9.167.000 

14 Pembangunan taman Kampung di Dusun III 72.665.000 

15 Pembangunan saluran drainase di Dusun III 11.997.000 

16 Pembangunan kios kampung di dusun III 35.112.000 

17 Pembangunan sumur bor di dusun VII 33.729.000 

18 Pembangunan paving blok di dusun III 15.769.500 

 Jumlah  745.342.500 

Sumber: Diolah Peneliti, 2017 

Data tersebut menunjukkan bahwa pemerintah Desa Sinarsari telah melaksanakan 

pembangunan dengan memperhatikan prinsip keadilan dan menjamin adanya 

pemerataan. Hal tersebut dapat dilihat dari meratanya pembangunan yang tersebar 

di 7 dusun di Desa Sinarsari. Selain itu, sebagai wujud dari prinsip keadilan, 

pembangunan tersebut dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masing-masing 

daerah.  

 

Masyarakat Desa Sinarsari diberi peluang untuk berperan aktif mulai dari 

perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil, dan evaluasi setiap tahap 

pembangunan yang dijalankan. Salah satu  upaya yang  dilakukan oleh pemerintah 
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desa Sinarsari dalam meningkatkan partisipasi masyarakatnya adalah pelaksanaan 

musyawarah dusun, pramusrenbang,  dan musyawarah rencana pembangunan 

desa (Musrenbangdes) yang rutin diselenggarakan satu tahun sekali. Dalam 

pelaksanaan musyawarah dusun ini pemerintah setempat memberikan kesempatan 

kepada masyarakat untuk turut serta dalam proses perencanaan pembangunan. 

Pada saat kegiatan ini berlangsung masyarakat bisa dengan leluasa memberikan 

masukan dan tanggapan demi kemajuan desanya meskipun tidak semua masukan 

dapat direalisasikan. Setelah itu, hasil dari musyawarah dusun tersebut dikaji 

kembali oleh tim yang beranggotakan 11 orang yang terdiri dari beberapa 

perangkat desa dalam pramusrembang. Kegiatan ini bertujuan untuk menentukan 

pembangunan yang akan dilaksanakan di masing-masing dusun. Hasil 

pramusrembang tersebut menjadi keputusan yang sudah tidak dapat dirubah lagi 

karena sudah ditentukan berdasarkan usulan masyarakat dan telah disesuaikan 

dengan jumlah dana yang tersedia. 

 

Sebagai salah satu desa yang menerima dan memanfaatkan Dana Desa, 

pemerintah Desa Sinarsari mengalokasikan dana tersebut untuk pembangunan 

infrastruktur fisik dan pemberdayaan masyarakat. Sebagai wujud dari 

keberhasilan pembangunan tersebut, pada tahun 2017 Desa Sinarsari memperoleh 

peringkat satu pada lomba Evaluasi Perkembangan Kampung tingkat Kabupaten 

Lampung Tengah. Perlombaan tersebut diikuti oleh seluruh desa yang ada di 

Kabupaten Lampung Tengah. Kegiatan lomba tersebut juga sebagai tolak ukur 

dalam melihat efektifitas dalam membangun desa/kampung melalui 

pemberdayaan masyarakat. (Sumber: http://www.lamtengterkini.com/2017/04/13 

/tahun-2017-kampung-sinarsari-juarai-lomba-evaluasi-kampung/ & http:// www. 

http://www.lamtengterkini.com/2017/04/13%20/tahun-2017-kampung-sinarsari-juarai-lomba-evaluasi-kampung/
http://www.lamtengterkini.com/2017/04/13%20/tahun-2017-kampung-sinarsari-juarai-lomba-evaluasi-kampung/
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lamtengterkini.com/2017/05/03/tim-evaluasi-beri-respons-positif-kampung-sinar-

sari-lakukan-penilaian/) 

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mengkaji bagaimana partisipasi 

masyarakat dan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat 

dalam pembangunan infrastruktur di desa Sinarsari Kecamatan Kalirejo 

Kabupaten Lampung Tengah. Sehubungan dengan hal ini maka penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian dengan judul “Partisipasi Masyarakat dalam 

Pembangunan Infrastruktur di Desa Sinarsari Kecamatan Kalirejo 

Kabupaten Lampung Tengah” 

1.2  Rumusan Masalah  

 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dikaji oleh 

penulis dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di 

Desa Sinarsari Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah? 

2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam 

pembangunan infrastruktur desa di desa Sinarsari Kecamatan Kalirejo 

Kabupaten Lampung Tengah?  

 

1.3 Tujuan Penelitian  

 

Tujuan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis partisipasi masyarakat dalam 

pembangunan infrastruktur di desa Sinarsari Kecamatan Kalirejo 

Kabupaten Lampung Tengah. 
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2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor apa saja yang 

mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di 

Desa Sinarsari Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah. 

 

1.4  Manfaat Penelitian  

 

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan manfaat kepada:  

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat dijadikan suatu bahan studi 

perbandingan selanjutnya dan dapat menjadi sumbangan pemikiran ilmiah, 

serta dapat melengkapi kajian-kajian yang mengarah pada ilmu 

pengetahuan, khususnya menyangkut masalah pembangunan desa.  

2. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi suatu bahan masukan 

bagi pemerintah daerah dalam usaha meningkatkan partisipasi masyarakat 

diberbagai bidang khususnya pada pembangunan di Desa Sinarsasi 

Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah. 
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II.   TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

2.1 Tinjauan Tentang Partisipasi  

 

2.1.1 Konsep Partisipasi  

 

Dalam sebuah pembangunan, partisipasi masyarakat merupakan salah satu aspek 

yang perlu diperhatikan. Pembangunan masyarakat diarahkan pada perbaikan 

kondisi hidup masyarakat. Pembangunan masyarakat sebagai upaya untuk 

mengubah keadaan dari yang kurang dikehendaki menuju keadaan yang lebih 

baik. Oleh karena itulah partisipasi masyarakat merupakan salah satu aspek yang 

dapat menentukan keberhasilan suatu pembangunan tersebut. Hal ini sejalan 

dengan konsep-konsep partisipasi yang dikemukakan oleh beberapa ahli di bawah 

ini.  

 

Bornby dalam Theresia (2014: 196), mengartikan partisipasi sebagai tindakan 

untuk “mengambil bagian” yaitu kegiatan atau pernyataan untuk mengambil 

bagian dari kegiatan dengan maksud memperoleh manfaat. Sementara itu, 

Adisasmita (2006: 34) mengatakan bahwa partisipasi anggota masyarakat adalah 

keterlibatan anggota masyarakat dalam pembangunan, meliputi kegiatan dalam 

perencanaan dan pelaksanaan (implementasi) program/proyek pembangunan yang 

dikerjakan di dalam masyarakat lokal. Hal senada juga dikemukakan oleh 

Chandra (2003: 5) yang menjelaskan bahwa partisipasi sebagai pengetahuan dan 

teknik yang ditujukan sebagai alat penyelesaian masalah-masalah pembangunan, 
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berjalan dan tidaknya, tergantung pada konteks-konteks spesifik yang terkait 

dengan faktor-faktor struktural, norma-norma yang berlaku, organisasi sosial, 

pola-pola hubungan kekuatan, pola-pola tindakan bersama, serta institusi-institusi 

politik yang telah digunakan sebelumnya dalam komunitas.  

 

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa partisipasi 

dapat diartikan sebagai keikutsertaan atau keterlibatan individu atau kelompok 

dalam suatu aktivitas untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan, dengan 

harapan adanya partisipasi ini suatu tujuan yang telah ditentukan akan tercapai 

dengan maksimal. Bila dikaitkan dengan penelitian ini, yang dimaksud dengan 

partisipasi adalah tindakan atau perilaku yang dilakukan masyarakat Desa 

Sinarsari Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah dalam proses 

pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa. Keterlibatan tersebut merupakan 

salah satu aspek yang dapat menentukan keberhasilan suatu pembangunan 

tersebut.  

 

2.1.2   Bentuk-Bentuk Partisipasi  

 

Bentuk partisipasi menurut Ndraha (1990: 103) meliputi:  

a. Peran serta dalam/melalui kontak dengan pihak lain (contact change) 

sebagai suatu titik awal dalam perubahan sosial.  

b. Peran serta dalam memperhatikan atau menyerap dan memberikan 

tanggapan terhadap informasi, baik dalam arti menerima (menaati, 

memenuhi, dan melaksanakan) menerima dengan syarat maupun dalam 

arti menolaknya.  

c. Peran serta dalam pelaksanaan operasional pembangunan.  
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d. Peran serta dalam menerima, memelihara, dan mengembangkan hasil 

pembangunan.  

e. Peran serta dalam menilai pembangunan yaitu keterlibatan masyarakat 

dalam menilai sejauhmana pelaksanaan pembangunan sesuai dengan 

rencana dan sejauhmana hasilnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.  

 

Sementara itu, bnetuk-bentuk partisipasi masyarakat menurut Huraerah dalam 

Septyasa (2013:6) adalah: 

a. Partisipasi buah pikiran 

b. Partisipasi tenaga, yang diberikan partisipan dalam berbagai kegiatan 

untuk perbaikan atau pembangunan desa, pertolongan bagi orang lain dan 

sebagainya. 

c. Partisipasi harta benda, yang diberikan orang dalam berbagai kegiatan 

untuk perbaikan atau pembangunan desa, pertolongan bagi orang lain yang 

biasanya berupa uang, makanan dan sebagainya 

d. Partisipasi keterampilan dan kemahiran. 

e. Partisipasi sosial, yang diberikan orang sebagai tanda keguyuban 

 

Sedangkan menurut Yadav dalam Theresia (2014: 198), empat bentuk partisipasi 

dapat dijelaskan sebagai berikut:  

a. Partisipasi dalam Pembuatan Keputusan 

Setiap program pembangunan masyarakat (termasuk pemanfaatan 

sumberdaya lokal dan alokasi anggaranya) selalu ditetapkan sendiri oleh 

pemerintah pusat, yang dalam banyak hal lebih mencerminkan sifat 

kebutuhan kelompok-kelompok elit yang berkuasa dan kurang 
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mencerminkan keinginan dan kebutuhan masyarakat banyak. Oleh karena 

itu, partisipasi masyarakat dalam pembangunan perlu ditumbuhkan 

melalui dibukanya forum yang memungkinkan masyarakat banyak 

berpartisipasi langsung dalam proses pengambilan keputusan tentang 

program-program pembangunan di wilayah setempat atau tingkat lokal.  

 

b. Partisipasi dalam Pelaksanaan Kegiatan  

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan harus diartikan 

sebagai pemerataan sumbangan masyarakat dalam bentuk tenaga kerja, 

uang tunai, dan atau beragam bentuk lainnya yang sepadan dengan 

manfaat yang akan diterima oleh masing-masing warga masyarakat yang 

bersangkutan. Selain partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan, partisipasi 

masyarakat juga diperlukan dalam pemeliharaan proyek-proyek 

pembangunan kemasyarakatan yang telah berhasil diselesaikan. Oleh 

sebab itu, perlu adanya kegiatan khusus untuk mengorganisir warga 

masyarakat guna memelihara hasil-hasil pembangunan agar manfaatnya 

dapat terus dinikmati.  

 

c. Partisipasi dalam Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan 

Kegiatan pemantauan dan evaluasi program dan proyek pembangunan 

sangat diperlukan. Bukan saja agar tujuanya dapat dicapai seperti yang 

diharapkan, tetapi juga diperlukan untuk memperoleh umpan balik tentang 

masalah-masalah dan kendala yang muncul dalam pelaksanaan 

pembangunan yang bersangkutan. Dalam hal ini partisipasi masyarakat 
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untuk mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan perkembangan 

kegiatan serta perilaku aparat pembangunan sangat diperlukan. 

 

d. Partisipasi dalam Pemanfaatan Hasil Pembangunan  

Partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan, merupakan unsur 

terpenting yang sering terlupakan. Sebab tujuan pembangunan adalah 

untuk memperbaiki mutu hidup masyarakat banyak sehingga pemerataan 

hasil pembangunan merupakan tujuan utama. Pemanfaatan hasil 

pembangunan akan merangsang kemauan dan kesukarelaan masyarakat 

untuk selalu berpartisipasi dalam setiap program pembangunan yang akan 

datang. Namun, pemanfaatan hasil pembangunan sering kurang mendapat 

perhatian pemerintah dan administrator pembangunan pada umumnya, 

yang seringkali menganggap bahwa dengan selesainya pelaksanaan 

pembangunan itu otomatis manfaatnya akan pasti dapat dirasakan oleh 

masyarakat sasarannya. Padahal seringkali masyarakat sasaran tidak 

memahami manfaat dari setiap program pembangunan secara langsung, 

sehingga hasil pembangunan yang dilaksanakan menjadi sia-sia.  

 

Sedangkan Effendi dalam Sari (2016: 60) membagi partisipasi dalam dua bentuk, 

yaitu:  

1) Partisipasi vertikal  

Disebut partisipasi vertikal karena terjadi dalam bentuk kondisi tertentu 

masyarakat terlibat atau mengambil bagian dalam suatu program pihak 

lain, dalam hubungan dimana masyarakat berada sebagai status bawahan, 

pengikut atau klien.  
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2) Partisipasi Horizontal 

Dalam partisipasi horizontal, masyarakat mempunyai prakarsa sendiri 

dimana setiap orang atau kelompok masyarakat berpartisipasi horizontal 

satu dengan yang lainnya. Partisipasi semacam ini merupakan tanda 

pemulaan timbulnya masyarakat yang mamapu berkembang secara 

mandiri. 

 

Sementara itu, Cohen dan Uphoff dalam Sari (2016: 60) membedakan partisipasi 

menjadi empat jenis, yaitu:  

1. Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan  

Partisipasi dalam pengambilan keputusan ini terutama berkaitan dengan 

penentuan alternatif dengan masyarakat untuk menuju kata sepakat tentang 

berbagai gagasan yang menyangkut kepentingan bersama. Partisipasi dalam hal 

pengambilan keputusan ini sangat penting, karena masyarakat menuntut untuk 

ikut menentukan arah dan orientasi pembangunan. Wujud dari partisipasi 

masyarakat dalam pengambilan keputusan ini bermacam-macam, seperti 

kehadiran rapat, diskusi, sumbangan pemikiran,tanggapan atau penolakan 

terhadap program yang ditawarkan.  

 

2. Partisipasi dalam pelaksanaan  

Partisipasi dalam pelaksanaan program merupakan lanjutan dari rencana yang 

telah disepakati sebelumnya, baik yang berkaitan dengan perencanaan, 

pelaksanaan, mauoun tujuan. Didalam pelaksanaan program, sangat dbutuhkan 

keterlibatan berbagai unsur, khususnya pemerintah dalam kedudukannya sebagai 

fokus atau sumber utama pembangunan.  
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3. Partisipasi dalam pengambilan manfaat 

Partisipasi dalam pengambilan manfaat ini tidak terlepas dari kualitas dan 

kuantitas dari hasil pelaksanaan program yang bisa dicapai. Dari segi kualitas 

keberhasilan suatu program akan ditandai dengan adanya peningkatan output, 

sedangkan dari segi kualitas dapat dilihat seberapa besar persentase keberhasilan 

program yang dilaksanakan, apakah sesuai dengan target yang telah ditetapkan. 

 

4. Partisipasi dalam evaluasi 

Partisipasi dalam evaluasi ini berkaitan dengan masalah pelaksanaan program 

secara menyeluruh. Partisipasi ini bertujuan untuk mengetahui apakah 

pelaksanaan program telah sesuai dengan rencana yang ditetapkan atau ada 

penyimpangan.  

 

2.1.3 Tingkatan Partisipasi 

 

Tingkatan partisipasi masyarakat sebagai salah satu indikator keberhasilan 

pembangunan perlu diketahui oleh agen pembangunan. Oleh karena itu, indikator 

dalam mengevaluasi tingkat partisipasi masyarakat penting dipahami secara 

benar. Mengukur partisipasi masyarakat menurut Ife dan Tesoriero dalam (2016: 

17) secara kualitatif mencakup:  

a. Suatu kapasitas masyarakat yang tumbuh untuk mengorganisasi aksi 

b. Dukungan yang tumbuh dalam masyarakat dan jaringan yang bertambah kuat 

c. Peningkatan pengetahuan masyarakat tentang hal-hal seperti keuangan dan 

manajemen proyek 

d. Keinginan masyarakat untuk terlibat dalam pembuatan keputusan 
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e. Peningkatan kemampuan dari mereka yang berpartsisipasi dalam mengubah 

keputusan menjadi aksi 

f. Meningkatnya jangkauan partisipasi melebihi proyek untuk mewakilinya 

dalam organisasi-organisasi lain. 

g. Pemimpin-pemimpin yang muncul dari masyarakat 

h. Meningkatnya jaringan dengan proyek-proyek, masyarakat, dan organisasi 

lainnya, dan 

i. Mulai mempengaruhi kebijakan. 

 

Sementara Wilcox dalam Theresia (2014: 202) mengemukakan adanya 5 (lima) 

tingkatan partisipasi, yaitu:  

1. Memberikan informasi (information). 

2. Konsultasi (consultation); yaitu menawarkan pendapat, sebagai pendengar 

yang baik untuk memberikan umpan balik, tetapi tidak terlibat dalam 

implementasi ide dan gagasan tersebut.  

3. Pengambilan keputusan bersama (deciding together); dalam arti 

memberikan dukungan terhadap ide, gagasan, pilihan-pilihan serta 

mengembangkan peluang yang diperlukan guna pengambilan keputusan.  

4. Bertindak bersama (acting together); dalam arti tidak sekedar ikut dalam 

pengambilan keputusan, tetapi juga terlibat dan menjalin kemitraan dalam 

pelaksanaan kegiatan  

5. Memberikan dukungan (supporting independent community interest); 

dimana kelompok-kelompok lokal menawarkan pendanaan, nasehat, dan 

dukungan lain untuk mengembangkan agenda kegiatan. 
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Sedangkan partisipasi masyarakat menurut Arstein dapat dibedakan dalam anak 

tangga sebagai berikut: 

Tabel 3. Tangga Partisipasi Menurut Arnstein 

 

Klasifikasi Uraian Tingkatan 

Citizen Power Pada tahap ini sudah terjadi pembagian 

hak, tanggung jawab dan wewenang 

antara masyarakat dengan pemerintah 

dalam pengambilan keputusan 

Kontrol masyarakat 

(citizen control)  

 

Pelimpahan kekuasaan 

(delegated control)  

 

Kemitraan (partnership)  

Tokenism Hanya sekedar formalitas yang 

memungkinkan masyarakat mendengar 

dan memiliki hak untuk memberikan 

suara, tetapi pendapat mereka belum 

menjadi bahan dalam pengambilan 

keputusan  

Penetraman (placation) 

Konsultasi 

(consultation) 

Informasi (information) 

Non participation Masyarakat hanya dijadikan objek  Terapi (therapy)  

Manipulasi 

(manipulation)  

(Sumber: Arstein dalam Sari 2016: 63) 

 

 

Tabel 4. Tingkatan Partisipasi menurut Peter Oakley 

Tingkatan Deskripsi 

Manipulation Tingkat paling rendah mendekati situasi 

tidak ada partisipasi, cenderung berbentuk 

indokrinasi.  

Consultation  Stakeholder mempunyai peluang untuk 

memberikan saran akan dugunakan seperti 

yang mereka harapkan.  

Consensus Building Pada tingkat ini stakeholder berinteraksi 

untuk saling memahami dan dalam posisi 

saling bernegosiasi, toleransi dengan 

seluruh anggota kelompok. Kelemahannya 

adalah individu-individu atau kelompok 

yang masih cenderung diam atau setuju 

bersifat pasif.  

Decision Making Konsensus terjadi didasarkan pada 

keputusan kolektif dan bersumber pada 

rasa tanggung jawab untuk menghasilkan 

sesuatu. Negosiasi pada tahap ini 

mencerminkan derajat perbedaan yang 

terjadi dalam individu maupun kelompok.  
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Risk-taking  Proses yang berlangsung dan berkembang 

tidak hanya sekedar menghasilkan 

keputusan, tetapi memikirkan akibat dari 

hasil yang menyangkut keuntungan, 

hambatan dan implikasi. Pada tahap ini 

semua orang memikirkan risiko yang 

diharapkan dari hasil keputusan. 

Karenanya, akuntabilitas merupakan basis 

penting.  

Partnership  Memerlukan kerja secara equal menuju 

hasil yang mutual. Equal tidak sekedar 

dalam bentuk struktur dan fungsi tetapi 

dalam tanggung jawab.  

Self management Puncak dari partisipasi masyarakat. 

Stakeholder berinteraksi dalam proses 

saling belajar untuk mengoptimalkan hasil 

dan hal-hal yang menjadi perhatian.  

(Sumber: Dwiningrum dalam Tsanita 2016: 18) 

Slamet dalam Theresia (2014: 207) menyatakan bahwa tumbuh dan 

berkembangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, sangat ditentukan 

oleh tiga unsur pokok, yaitu:  

1. Adanya kesempatan yang diberikan kepada masyarakat, untuk berpartisipasi 

2. Adanya kemauan masyarakat untuk berpartisipasi 

3. Adanya kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi 

 

Goldsmith dalam Ndraha (1987: 105), menjelaskan bahwa masyarakat tergerak 

untuk berpartisipasi jika:  

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

sudah ada di tengah-tengah masyarakat yang bersangkutan.  

b. Partisipasi itu memberikan manfaat langsung kepada masyarakat yang 

bersangkutan. 

 

2.1.4    Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Partisipasi  
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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.  

 

Sementara itu, Najib dalam Tanuwijaya (2016: 7) menjelaskan bahwa 

keberhasilan partisipasi masyarakat dipengaruhi oleh:  

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

atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).  

b. Untuk kepentingan siapa partisipasi itu dilaksanakan, apakah untuk 

kepentingan pemerintah atau untuk masyarakat.  

c. Siapa yang memegang kendali, apakah pemerintah pusat, pemerintah daerah, 

atau lembaga donor. Jika pemerintah daerah dan Lembaga Swadaya 

Masyarakat (LSM) yang memegang kendali cenderung lebih berhasil. Hal ini 

dikarenakan cenderung mengetahui permasalahan, kondisi dan kebutuhan 

daerah atau masyarakatnya dibandingkan pihak luar. 

d. Hubungan pemerintah dengan masyarakat, apakah ada kepercayaan dari 

masyarakat terhadap pemerintahannya. Jika hubungan ini baik, partisipasi 

akan lebih mudah dilaksanakan.  

e. Kultural, daerah yang masyarakatnya memiliki tradisi dalam berpartisipasi 

(proses pengambilan keputusan melalui musyawarah) cenderung lebih mudah 

dan berlanjut. 

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

menghargai keragaman dan demokratis.  
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g. Legalitas, tersedianya (diupayakan) regulasi yang menjamin partisipasi warga 

dalam pengelolaan pembangunan (terintegrasi dalam sistem kepemerintahan 

di daerah).  

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

untuk terlibat atau memastikan bahwa mereka akan memperoleh manfaat 

(baik langsung maupun tidak langsung) setelah berpartisipasi. 

i. Kepemimpinan, adanya kepemimpinan yang disegani dan memiliki 

komitmen untuk mendorong serta melaksanakan partisipasi, dapat dari 

kalangan pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), masyarakat itu 

sendiri atau tokoh masyarakat.  

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

kurun waktu yang cukup lama. 

k. Tersedianya jaringan yang menghubungkan antara warga masyarakat dan 

pemerintah (forum warga).  

kaitanya dengan pengembangan partisipasi masyarakat dalam pembangunan 

yakni:   

a. Masalah pertama dan terutama dalam pengembangan partisipasi masyarakat 

adalah belum dipahaminya makna sebenarnya tentang partisipasi oleh pihak 

perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.  

1) Pada tataran perencanaan pembangunan, partisipasi didefinisikan sebagai 

kemauan masyarakat untuk secara penuh mendukung pembangunan yang 

 

2.1.5 Faktor Penghambat Partisipasi  

 

Soetrisno dalam Theresia (2014: 211) mengidentifikasikan beberapa masalah 
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direncanakan dan ditetapkan sendiri oleh (aparat) pemerintah, sehingga 

masyarakat bersifat pasif dan hanya sebagai sub-ordinasi pemerintah.  

2) Pada pelaksanaan pembangunan di lapangan, pembangunan yang dirancang 

dan ditetapkan oleh pemerintah didefinisikan sebagai kebutuhan 

masyarakat, sedangkan yang dirancang dan ditetapkan masyarakat 

didefinisikan sebagai keinginan masyarakat yang memperoleh prioritas 

lebih rendah.  

3) Partisipasi masyarakat, sering didefinisikan sebagai kerjasama pemerintah 

dan masyarakat yang tidak pernah memperhatikan adanya sub-sistem yang 

disubordinasikan oleh supra-sistem, dan aspirasi masyarakat cukup 

diakomodasikan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.  

b. Masalah kedua adalah, dengan dikembangkannya pembangunan sebagai 

ideologi baru yang harus diamankan dengan dijaga ketat, yang mendorong 

aparat pemerintah bersifat otoriter. 

c. Masalah ketiga adalah benyaknya peraturan yang meredam keinginan 

masyarakat untuk berpartisipasi.  

 

Sementara itu, Dwiningrum (2011: 57), menyebutkan faktor-faktor yang dapat 

menghambat partisipasi masyarakat antara lain:  

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

tingkat anggota masyarakat 

b. Aspek-aspek tipologis  

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

d. Demografis (jumlah penduduk)  

e. Ekonomi (desa miskin/tertinggal). 



24 
 

 

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

menghambat partisipasi masyarakat, yakni: 

a) Terbatasnya ruang partisipasi masyarakat  

Ruang partisipasi masyarakat merupakan arena bagi masyarakat baik individu 

maupun kelompok untuk dapat berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan 

pemerintah dan pembangunan desa. Makna ruang disini tidak terbatas pada makna 

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

yang dapat memberikan peluang masyarakat untuk mengakses secara terbuka dan 

adil. Jenis forum yang biasa dipergunakan masyarakat adalah Musyawarah 

Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes), namun dalam pelaksanaanya 

cenderung bersifat simbolik dan formalitas belaka. Akibatnya forum 

Musrembangdes menjadi tidak kapabel untuk mewadai aspirasi dan kepentingan 

masyarakat.  

 

b) Melemahnya Modal Sosial  

Menurut Bardhan dalam Solekhan (2012:139), modal sosial merupakan 

serangkaian norma, jaringan dan organisasi, dimana masyarakat mendapat akses 

pada kekuasaan dan sumber daya di mana pembuatan keputusan dan kebijakan 

dilakukan. Dalam konteks interaksi sosial, modal sosial, terwujud dalam bentuk 

jaringan atau asosiasi informal seperti arisan, jamaah tahlil, dan sebagainya. 

Asosiasi tersebut sifatnya ekslusif dan hanya melakukan kegiatan yang sifatnya 

keagamaan, ekonomi yang kurang berpengaruh terhadap penyelenggaraan 

pemerintah dan pembangunan desa.  
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2.2 Tinjauan Tentang Masyarakat 

 

Menurut Soekanto (1993: 104), para antropologi sosial biasanya mengartikan 

masyarakat sebagai wadah dari orang-orang yang buta huruf, mengadakan 

reproduksi sendiri, mempunyai adat istiadat, mempertahankan ketertiban dengan 

menerapkan sanksi-sanksi sebagai sarana pengendalian sosial, dan yang 

mempunyai wilayah tempat tinggal yang khusus. Istilah masyarakat terkadang 

dipergunakan dalam artian “gesellschaft” atau sebagai asosiasi manusia yang 

ingin mencapai tujuan-tujuan tertentu yang terbatas sifatnya, sehingga 

direncanakan pembentukan organisasi-organisasi tertentu, dalam hal ini maka 

masyarakat adalah kelompok manusia yang sengaja dibentuk secara rasional, 

untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tertentu pula.  

 

Menurut Soekanto (1993: 105), masyarakat sebenarnya merupakan suatu bentuk 

kehidupan bersama manusia, yang mempunyai ciri-ciri pokok, sebagai berikut: 

1. Manusia yang hidup bersama secara teoritis, maka jumlah manusia yang 

hidup bersama ada dua orang. Didalam ilmu-ilmu sosial, khususnya sosiologi, 

tidak ada suatu ukuran yang mutlak ataupun angka yang pasti untuk 

menentukan berapa jumlah manusia yang harus ada. 

2. Bergaul selama jangka waktu yang cukup lama. 

3. Adanya kesadaran, bahwa setiap manusia merupakan bagian dari suatu 

kesatuan. 

4. Adanya nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi patokan bagi perilaku 

yang dianggap pantas. 

5. Menghasilkan kebudayaan dan mengembangkan kebudayaan tersebut. 
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2.2.1 Bentuk-Bentuk Masyarakat  

 

Menurut Soemardjan dalam Soekanto (1993: 49), masyarakat di Indonesia dibagi 

menjadi tiga kategori yakni masyarakat sederhana, masyarakat madya dan 

masyarakat pra-modern atau masyarakat modern. Adapun ciri-ciri utama dari 

masyarakat-masyarakat tersebut, adalah sebagai berikut: 

1. Masyarakat sederhana:  

a. Hubungan dalam keluarga dan dalam masyarakat setempat sangat kuat,  

b. Organisasi sosial pada pokoknya didasarkan atas adat istiadat yang 

terbentuk menurut tradisi,  

c. Kepercayaan kuat pada kekuatan-kekuatan gaib yang mempengaruhi 

kehidupan manusia, akan tetapi tidak dapat dikuasai olehnya, tidak ada 

lembaga-lembaga khusus untuk memberi pendidikan dalam bidang 

teknologi, keterampilan diwariskan oleh orang tua kepada anak sambil 

berpraktek dengan sedikit teori dan pengalaman dan tidak dari hasil 

pemikiran atau eksperimen,  

d. Tingkat buta huruf relatif tinggi, 

e. Hukum yang berlaku tidak tertulis, tidak kompleks dan pokok-pokoknya 

diketahui dan difahami oleh hampir semua warga masyarakat yang sudah 

dewasa,  

f. Ekonominya sebagian besar meliputi produksi untuk keperluan keluarga 

sendiri atau untuk pasaran kecil setempat, sedangkan uang sebagai alat 

penukar dan alat pengukur harga berperan secara terbatas sekali, 
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g. Kegiatan ekonomi dan sosial yang memerlukan kerjasama orang banyak 

dilakukan secara tradisional dengan gotong royong tanpa hubungan kerja 

antar buruh dengan majikan.  

2. Masyarakat Madya 

a. Hubungan dalam keluarga tetap kuat, akan tetapi hubungan dalam 

masyarakat setempat sudah mulai mengendor dan menunjukkan gejala-

gejala hubungan atas dasar perhitungan ekonomi,  

b. Adat-istiadat masih dihormati, akan tetapi sikap masyarakat mulai terbuka 

bagi pengaruh dari luar,  

c. Dengan timbulnya rasionalitas dalam cara berfikir maka kepercayaan 

pada kekuatan-kekuatan gaib baru timbul apabila orang sudah kehabisan 

akal untuk menanggulangi suatu masalah,  

d. Di dalam masyarakat timbul lembaga-lembaga pendidikan formal sampai 

tingkat sekolah lanjutan pertama, akan tetapi masih jarang sekali adanya 

lembaga pendidikan keterampilan atau kejuruan,  

e. Tingkat buta huruf relatif turun,  

f. Hukum tertulis mulai mendampingi hukum tidak tertulis,  

g. Ekonomi masyarakat memberi kesempatan lebih banyak kepada produksi 

buat pasaran, dan mulai menimbulkan diferensiasi dalam struktur 

masyarakat, dan uang semakin meningkat peranannya,  

h. Gotong royong tradisional tinggal untuk keperluan sosial di kalangan 

keluarga besar dan tetangga, akan tetapi gotong royong untuk keperluan 

umum dilakukan atas dasar upah.  
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3. Masyarakat pra-modern/modern: 

a. Hubungan antar manusia terutama didasarkan atas kepentingan-

kepentingan pribadi,  

b. Hubungan dengan masyarakat-masyarakat lain di lakukan secara terbuka 

dalam suasana saling pengaruh-mempengaruhi, kecuali (mungkin) dalam 

penjagaan rahasia penemuan-penemuan baru,  

c. Kepercayaan kuat pada manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai 

sarana untuk senantiasa meningkatkan kesejahteraan masyarakat,  

d. Masyarakat digolongkan menurut bermacam-macam profesi serta 

keahlian yang masing-masing dapat dipelajari dan ditingkatkan dalam 

lembaga-lembaga pendidikan keterampilan dan kejuruan,  

e. Tingkat pendidikan formal adalah tinggi dan merata, 

f. Hukum yang berlaku pada pokoknya hukum tertulis yang sangat 

kompleks,  

g. Ekonomi hampir seluruhnya merupakan ekonomi pasaran yang 

didasarkan atas penggunaan uang dan alat-alat pembayaran lain.  

Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa masyarakat merupakan interaksi 

yang dilakukan oleh kelompok manusia yang telah bermukim dan bekerja sama 

dalam suatu wilayah (tempat) tertentu. Serta terdapat  nilai-nilai dan norma-norma 

yang menjadi patokan dalam berperilaku.  

 

2.3.  Tinjauan Tentang Model Pembangunan Partisipatif  

 

T.R Batten dalam Nyoman (1982: 67) mengatakan bahwa pembangunan itu suatu 

proses di mana orang atau masyarakat desa mulai mendiskusikan dan menentukan 

keinginan mereka, kemudian merencanakan dan mengerjakan bersama-sama 
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untuk memenuhi keinginan tersebut. Sementara itu, Riyadi dalam Theresia (2014: 

2) mengatakan bahwa pembangunan adalah suatu usaha atau proses perubahan, 

demi tercapainya tingkat kesejahteraan atau mutu hidup suatu masyarakat yang 

berkehendak dan melaksanakan pembangunan itu.  

Menurut Sumodiningrat dalam Tsanita (2016: 22), mengatakan model 

pembangunan partisipatif mengutamakan pembangunan yang dilakukan dan 

dikelola langsung oleh masyarakat lokal dalam wadah pembangunan yang 

dimiliki, dengan menekankan upaya pengembangan kapasitas masyarakat untuk 

memberdayakan masyarakat. Pembangunan partisipatif merupakan sebuah konsep 

yang sudah dipakai sejak awal dekade 1980-an, pemerintah mengadopsi skema 

pembangunan dari bawah (Bottom-Up planning), yang berangkat dari partisipasi 

masyarakat tingkat kelurahan, kemudian dibawah tingkatan kecamatan dan 

akhirnya bermuara pada sistem pembangunan nasional.  

 

Sementara Nurcholis dalam Tsanita (2016: 22) mengatakan bahwa pembangunan 

partisipatif adalah suatu model perencanaan pembangunan yang mengikutsertakan 

masyarakat dan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders). Masyarakat 

aktif melibatkan diri dalam melakukan identifikasi masalah, perumusan masalah, 

pencarian alternatif pemecahan masalah, penyusunan agenda pemecahan masalah, 

terlibat proses penggodokan (konversi), ikut memantau implementasi dan aktif 

melakukan evaluasi. Pelibatan masyarakat tersebut diwakili oleh kelompok-

kelompok masyarakat yang terdiri atas kelompok politik, kelompok kepentingan 

dan kelompok penekan.  
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Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembangunan 

merupakan suatu proses atau kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan 

kehidupan masyarakat agar menjadi lebih baik. Dalam mewujudkan suatu 

pembangunan, diperlukan kerjasama yang baik oleh banyak pihak antara lain 

pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat yang merupakan pemegang kekuasaan 

tertinggi di negeri ini.  

 

2.4  Jenis Pembangunan Infrastruktur  

 

Pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2005 tentang Komite 

Percepatan Penyediaan Infrastruktur menjelaskan beberapa jenis infrastruktur 

yang penyediaanya diatur pemerintah, yaitu infrastruktur transportasi, 

infrastruktur jalan, infrastruktur pengairan, infrastruktur pasar, infrastruktur air 

minum dan sanitasi, infrastruktur telematika, infrastruktur ketenagalistrikan, serta 

infrastruktur pengangkutan minyak dan gas bumi. Penggolongan infrastruktur 

tersebut dapat dikategorikan sebagai infrastruktur dasar karena sifatnya yang 

dibutuhkan oleh masyarakat luas sehingga perlu diatur pemerintah.  

Sementara itu, Grigg dalam Mustikawati (2016: 5) mengatakan bahwa 

infrastruktur merupakan suatu fasilitas fisik yang meliputi: 

1. Sistem penyediaan air bersih, termasuk dam, reservoir, transmisi, treatment, 

dan fasilitas distribusi. 

2. Sistem manajemen air limbah, termasuk pengumpulan, treatment, 

pembuangan, dan sistem pemakaian kembali. 

3. Fasilitas manajemen limbah padat.  
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4. Fasilitas transportasi, termasuk jalan raya, jalan rel dan bandar udara, termasuk 

didalamnya adalah lampu, sinyal, dan fasilitas kontrol. 

5. Sistem transit publik  

6. Sistem kelistrikan, termasuk produksi dan distribusi. 

7. Fasilitas pengolahan gas alam. 

8. Fasilitas pengaturan banjir, drainase, dan irigasi. 

9. Fasilitas navigasi dan lalu lintas/jalan air. 

10. Taman, tempat bermain, dan fasilitas rekreasi, termasuk stadion.  

 

2.5 Tinjauan tentang desa 

 

Bintarto (1989: 11) mendefinisikan desa sebagai suatu hasil perpaduan antara 

kegiatan sekelompok manusia dengan lingkunganya. Hasil dari perpaduan itu 

ialah suatu wujud atau kenampakan di muka bumi yang ditimbulkan oleh unsur-

unsur fisiografi, sosial, ekonomi, politik dan kultural yang saling berinteraksi 

antar unsur tersebut dan juga dalam hubunganya dengan daerah-daerah lain. 

Sedangkan Bouman dalam Nyoman (1982: 26) mengatakan bahwa desa adalah 

salah satu bentuk kuno dari kehidupan bersama sebanyak beberapa ribu orang, 

hampir semuanya saling mengenal, kebanyakan yang termasuk didalamnya hidup 

dari pertanian, perikanan dan berbagai usaha-usaha yang dapat dipengaruhi oleh 

hukum dan kehendak alam. Didalam tempat tinggal itu terdapat banyak ikatan-

ikatan keluarga yang rapat, ketaatan pada tradisi dan kaidah-kaidah sosial.  

Lebih lanjut dinyatakan, bahwa desa-desa tersebut atau nama aslinya yang 

setingkat adalah:  
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a. Berhak dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya 

menurut adat kebiasaan setempat, menurut peraturan negara atau peraturan 

daerah yang berlaku, 

b. Desa wajib melaksanakan tugas kewenangan yang diberikan oleh 

pemerintah dan daerah, 

c. Untuk melaksanakan tugas kewenangan tersebut desa dapat diberikan 

sumbangan atau bantuan.  

Undang-undang Negara Republik Indonesia No. 22/1938 menjelaskan bahwa desa 

adalah bentuk daerah otonom yang terendah sesudah kota. Konsep desa tersebut 

dengan sendirinya berubah lagi bersamaan dengan lahirnya Undang-Undang No. 

5/1975 yang membagi desa dimulai dengan bentuk (pola) yang paling sederhana 

sampai bentuk pemukiman yang paling kompleks namun masih tetap 

dikategorikan sebagai pemukiman dalam bentuk desa (Sugihen, 1997: 25).  

2.5.1 Bentuk-Bentuk Desa 

Bentuk-bentuk desa menurut Sugihen (1997: 25) adalah: 

a. Desa Sederhana (pra desa) 

Desa pada kategori ini disebut sebagai pemukiman sementara, mungkin 

hanya tempat persinggahan dalam satu perjalanan karena kebiasaan orang-

orang yang sering berpindah-pindah, karena tempat tersebut pada saatnya 

akan ditinggalkan lagi. Pola permukiman seperti ini mempunyai ciri yang 

khas. Hampir tak ada orang atau keluarga yang tinggal atau menetap disana, 

karena semua penghuninya akan pindah lagi pada saat panen selesai, atau bila 

lahan sebagai sumber penghidupan utama tidak lagi memberi hasil yang 

memadai. Sifat permukiman yang demikian tidak memungkinkan tumbuhnya 
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atau berkembangnya berbagai tata kehidupan dan organisasi atau lembaga-

lembaga sosial penunjang kehidupan bermasyarakat termasuk pendidikan, 

ekonomi, hukum, adat, dan hubungan sosial di samping tata kemasyarakatan 

yang mantap.  

b. Desa Swadaya 

Desa ini bersifat sedenter, artinya sudah ada kelompok (keluarga) tertentu 

yang bermukim secara menetap disana. Pemukiman ini umumnya masih 

tradisional dalam arti bahwa sumber penghidupan utama masyarakatnya 

masih berkaitan erat dengan usaha tani termasuk meramu hasil hutan, 

beternak dan memelihara ikan di tambak-tambak kecil. Teknologi pertanian 

yang dipakai masih rendah, tenaga hewan dan manusia merupakan sumber 

utama energi teknologi usaha tani yang dipakai. Hubungan antar personal dan 

atau kelompok (masyarakat) sering didasarkan dan diikat oleh adat istiadat 

yang ketat. Tingkat pendidikan sebagai salah satu indikator tipologi desa itu 

belum berkembang dan desa-desa seperti ini jauh dari pusat-pusat kegiatan 

ekonomi. Oleh karena itu, prasarana sering kurang memadai dan kurang 

terpelihara.  

c. Desa Swakarya 

Pada desa ini, adat yang merupakan tatanan hidup bermasyarakat sudah mulai 

mendapatkan perubahan-perubahan sesuai dengan perubahan yang terjadi 

dalam aspek kehidupan sosial budaya lainnya. Adat tidak lagi terlalu ketat 

mempengaruhi atau menentukan pola perilaku anggota masyarakat. Lapangan 

pekerjaan sudah mulai kelihatan lebih bervariasi daripada di desa swadaya. 

Produksi usaha tani tidak lagi hanya sekedar memenuhi kebutuhan sehari-
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hari, tetapi juga diupayakan untuk bisa ditukarkan dengan barang lain melalui 

sistem pasar. Produktivitas tenaga kerja bertambah melalui masukan 

teknologi dan prasarananya relatif sudah memadai dan terpelihara secara 

baik. Kendatipun jarang orang yang sudah menamatkan pendidikan sekolah 

menengah, namun rata-rata orang telah menamatkan pelajaran Sekolah Dasar.  

d. Desa Swasembada 

Desa swasembada merupakan pola desa yang terbaik dari bentuk-bentuk desa 

yang terdahulu. Prasarana desa sudah baik, bentuk rumah bervariasi dan 

memenuhi syarat-syarat pemukiman yang baik. Masyarakat sudah banyak 

yang berpendidikan setingkat Sekolah Menengah Atas. Mata pencaharian 

sudah sangat bervariasi dan kebanyakan masyarakatnya tidak lagi 

menggantungkan hidupnya pada hasil sektor usaha tani yang diusahakan 

sendiri. Masyarakat desa swasembada adalah masyarakat yang sudah terbuka 

dengan masyarakat di luar desanya, pengaruh dari luar itu terlihat dalam 

perilaku orang-orang desa yang sudah mulai menggunakan teknologi canggih 

walaupun belum merata. Angkutan umum mudah diperoleh dan banyak 

masyarakat yang menggunakan alat komunikasi seperti telepon dan pesawat 

televisi warna dengan antena parabola. Serta banyak masyarakat yang sudah 

berpendidikan sarjana.  

2.5.2. Keuangan Desa 

 

Menurut M. Hadi dalam Soeradi (2014: 7), keuangan publik adalah semua hal dan 

kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik 

berupa uang maupun barang, yang dapat dijadikan milik negara berhubungan 

dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Van Der Kemp dalam Soeradi 
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(2014: 7), mendefinisikan keuangan publik adalah semua hak yang dapat dinilai 

dengan uang demikian pula segala sesuatu (baik berupa uang ataupun barang) 

yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan hak-hak tersebut.  

Keuangan desa menurut pasal 72 Ayat 1 Undnag-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan 

uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan 

pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan 

pendapatan, belanja, dan pengelolaan keuangan desa. Penyelenggaran urusan 

pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari APBDesa, 

bantuan pemerintah pusat, dan bantuan pemerintahan daerah.  

Menurut pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, 

pendapatan desa bersumber dari:  

a. pendapatan asli desa, yang terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan 

desa, hasil swadaya desa dan partisipasi, hasil gotong royong dan lain-lain 

hasil pendapatan desa yang sah. 

b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) , berupa Dana 

Desa. 

c. Bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota paling 

sedikit 10% 

d. Dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh 

kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% dalam Anggaran 

Pendapatam dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusu 

yang dibagi untuk setiap desa secara proporsional, disebut Alokasi Dana 

Desa 
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e. Bantuan Keuangan dari APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota, 

diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan pemerintah daerah yang 

bersangkutam  

f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga. 

g. Lain-lain pendapatan desa yang sah, antara lain pendapatan sebagai hasil 

kerja sama dengan pihak ketiga dan bantuan perusanaan yang berlokasi 

didesa.  

 

2.6  Kerangka Pikir  

Paradigma pembangunan saat ini menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama 

pembangunan, sedangkan pemerintah hanya sebagai fasilitator. Oleh karena itu, 

masyarakat mempunyai hak untuk terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan 

pembangunan. Proses pelaksanaan partisipasi masyarakat tersebut dapat 

berlangsung optimal apabila didukung oleh berbagai hal seperti dana, tenaga, dan 

keaktifan waktu serta kemampuan wawasan dari masyarakat dalam rangka 

menyumbangkan ide bagi kepentingan pembangunan. Sebaliknya, apabila 

masyarakat tidak memiliki kesempatan karena sibuk oleh kegiatan individu, 

tenaga dan dana karena kemampuan finansial yang tidak memadai dan tingkat 

pendidikan dan pengetahuan yang rendah maka pembangunan yang sudah 

direncanakan akan sulit terealisasi.  

 

Keterkaitan variabel dan sub-variabel dalam penelitian ini sebagaimana yang 

digambarkan pada bagan sebagai berikut: 
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Gambar 1. Kerangka Pikir  

Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2017 

 

Perlunya infrastruktur yang 

memadai di desa Sinarsari  

Partisipasi menurut teori Cohen dan 

Uphoff: 

 

a. Partisipasi masyarakat dalam 

pengambilan keputusan  

b. Partisipasi masyarakat dalam 

pelaksanaan program  

c. Partisipasi masyarakat dalam 

pemanfaatan hasil pembangunan  

d. Partisipasi masyarakat dalam 

tahap evaluasi hasil 

pembangunan. 

 

Pelaksanaan program 

pembangunan infrastruktur di 

desa Sinarsari 

 

Program bantuan Dana Desa 

Diperlukan partisipasi 

masyarakat di dalam 

pembangunan  

 

Faktor pendorong partisipasi 

masyarakat dalam pembangunan 

infrastruktur 
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III.   METODE PENELITIAN 

 

 

 

3.1 Tipe dan Pendekatan Penelitian  

 

 

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, dengan 

menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor dalam 

Moeloeng (2011: 4) tipe penelitian ini berupaya menggambarkan kejadian atau 

fenomena sesuai dengan apa yang terjadi dilapangan, serta data yang dihasilkan 

berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat 

diamati. Sugiyono (2016: 9) mendefinisikan metode penelitian kualitatif sebagai 

metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan 

untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah 

eksperimen) dan peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan 

data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat 

induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna 

daripada generalisasi.  

Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa penelitian 

kualitatif merupakan penelitian yang menggambarkan serta menafsirkan 

fenomena berdasarkan keadaan dilapangan dan dideskripsikan dalam bentuk kata-

kata dan bahasa. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, peneliti bermaksud 

untuk mendeskripsikan dan memperoleh pemahaman menyeluruh dan mendalam 
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mengenai partisipasi masyarakat di desa Sinarsari dalam pembangunan 

infrastruktur.  

3.2 Fokus Penelitian  

 

Karena terlalu luasnya masalah, maka dalam penelitian dilakukan pembatasan 

masalah. Batasan masalah dalam penelitian kualitatif disebut dengan fokus, yang 

berisi pokok masalah yang bersifat umum. Menurut Sugiyono (2016: 207), 

penentuan fokus dalam proposal lebih didasarkan pada tingkat kebaruan informasi 

yang akan diperoleh dari situasi sosial (lapangan). Menurut Spradley dalam 

Sugiyono (2016: 209), terdapat empat alternatif dalam menetapkan fokus yaitu:  

a. Menetapkan fokus pada permasalahan yang disarankan oleh informan.  

b. Menetapkan fokus berdasarkan domain-domain tertentu organizing 

domain. 

c. Menetapkan fokus yang memiliki nilai temuan untuk pengembangan iptek.  

d. Menetapkan fokus berdasarkan permasalahan yang terkait dengan teori-

teori yang telah ada.  

 

1. Partisipasi masyarakat di desa Sinarsari Kecamatan Kalirejo Kabupaten 

Lampung Tengah dapat dianalisis menggunakan teori Cohen dan Uphoff 

dalam Sari (2016: 63) yaitu: 

a. Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan  

b. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program  

c. Partisipasi masyarakat dalam pengambilan manfaat  

d. Partisipasi masyarakat dalam tahap evaluasi. 
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2. Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam 

pembangunan infrastruktur desa, seperti adanya kesempatan, kemauan, faktor 

kepemimpinan dan kemampuan masyarakat.  

 

3.3  Lokasi Penelitian  

 

Lokasi penelitian adalah tempat yang di gunakan untuk melakukan penelitian agar 

peneliti dapat mengetahui bagaimana keadaan yang sebenarnya terhadap apa yang 

hendak diteliti. Penelitian ini berlokasi di Desa Sinarsari Kecamatan Kalirejo 

Kabupaten Lampung Tengah. Alasan peneliti memilih lokasi ini dikarenakan pada 

tahun 2017 Desa Sinarsari berhasil memperoleh juara I pada perlombaan evaluasi 

perkembangan kampung tingkat Kabupaten Lampung Tengah.  

3.4 Jenis Data  

 

1. Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara peneliti dengan 

narasumber. Data yang diperoleh dari data primer ini harus diolah lagi. Sumber 

data ini langsung memberikan data kepada pengumpul data. 

2. Data sekunder adalah data yang didapat dari catatan, buku, majalah, laporan 

pemerintah, artikel, dan buku-buku sebagai teori. Data yang diperoleh dari 

sekunder tidak perlu diolah lagi. Sumber data ini tidak langsung memberikan 

data pada pengumpul data.  

 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Pada tahap ini ada tiga macam metode yang digunakan dalam mengumpulkan 

data, yaitu:  

1. Wawancara (interview)  

Teknik  ini  digunakan  untuk  menjaring  data-data  primer yang berkaitan  
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dengan fokus penelitian. Penulis melakukan pengumpulan data dengan cara 

wawancara langsung dengan informan sesuai panduan wawancara yang hasilnya  

dicatat  dan  sebagian  direkam.  Instrumen   yang  digunakan   untuk melakukan 

wawancara ini adalah handphone, yang dilengkapi pula dengan catatan-catatan 

kecil peneliti. Wawancara dilakukan bersamaan dengan observasi. Menurut Hadi 

dalam Sugiyono (2016: 138) mengemukakan bahwa angapan yang perlu dipegang 

oleh peneliti dalam menggunakan metode interview dan juga kuisioner (angket) 

adalah sebagai berikut:  

a. Bahwa subyek (responden) adalah orang yang paling tahu tentang dirinya 

sendiri 

b. Bahwa apa yang dinyatakan oleh subyek kepada peneliti adalah benar dan 

dapat dipercaya 

c. Bahwa interpretasi subyek tentang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan 

peneliti kepadanya adalah sama dengan apa yang dimaksudkan oleh 

peneliti.  

Berikut ini adalah tabel hasil wawancara yang peneliti dapatkan pada saat proses 

turun lapang.  
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Tabel 5. Hasil Wawancara 

 

No Nama Jabatan/In

stansi 

Data yang Didapatkan Waktu 

Wawancar

a 

1 Bapak Sutikno  Kepala 

Desa  

Prioritas penggunaan Dana Desa 

serta pelaksanaanya 

7 Desember 

2017 

2 Umi Kulsum Bendahara 

Desa 
 Pengertian Dana Desa dan 

pemanfaatanya, 

 Informasi tentang pembuatan 

RKP dan pelaporan 

pertanggungjawaban yang tidak 

boleh dipublikasi. 

 Keterlibatan masyarakat dalam 

tahap pengambilan keputusan, 

pelaksanaan, pemanfaatan hasil 

dan evaluasi. 

 Faktor pendorong partisipasi 

8 Januari 

2018 

3 Bapak 

Supriyono 

Sekretaris 

Desa 
 Pengertian Dana Desa dan 

manfaatnya bagi masyarakat,  

4 Desember 

2017 

4 Bapak Kuat 

Winarno 

Kaur 

Pemerintah

an 

 Pelaksanaan pembangunan 

infrastruktur 

 hubungan dan komunikasi 

pemerintah dengan masyarakat. 

30 

November 

2017 

5 Ibu Sunarti Warga 

Dusun III 
 Keterlibatan masyarakat dalam 

tahap pengambilan keputusan, 

pelaksanaan, pemanfaatan hasil 

dan evaluasi. 

 Dampak yang dirasakan dengan 

adanya program ini. 

8 Januari 

2018 

6 Bapak Edi Warga 

Dusun VI 
 Keterlibatan masyarakat dalam 

tahap pengambilan keputusan, 

pelaksanaan, pemanfaatan hasil 

dan evaluasi. 

 Dampak yang dirasakan 

masyarakat terhadap hasil 

pembangunan.  

8 Februari 

2018 

7 Bapak 

Supriyadi 

Warga 

Dusun IV 
 Partisipasi dalam perencanaan 

pembangunan, manfaat yang 

didapat dari pelaksanaan 

pembangunan infrastruktur dan 

cara merawat hasil 

pembangunan. 

8 Februari 

2018 

8 Bapak 

Marzuki 

Warga 

Dusun V 
 Keterlibatan masyarakat dalam 

tahap pengambilan keputusan, 

pelaksanaan, pemanfaatan hasil 

dan evaluasi. 

 

8 Februari 

2018 

Sumber: Diolah Peneliti 2018 
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2. Dokumentasi 

Teknik ini digunakan untuk menghimpun data sekunder yang memuat 

informasi tertentu yang bersumber dari dokumen-dokumen seperti surat 

menyurat, peraturan daerah, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, jurnal 

kegiatan dan lain sebagainya. Berikut adalah dokumen yang didapatkan dari 

penelitian ini sebagai pendukung data sekunder:  

 

Tabel 6. Daftar Dokumen yang Didapatkan 

No. Dokumen Substansi 

1. Buku Profil Desa Sinarsari 

Tahun 2016 

Sejarah berdirinya desa sinarsari, data 

penduduk, visi dan misi, peta desa, 

struktur organisasi 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 

22 tahun 2015 

Tentang Dana Desa yang bersumber 

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara 

3. Peraturan Presiden Nomor 42 

Tahun 2005  

Tentang komite kebijakan percepatan 

penyediaan infrastruktur  

4. Undang-undang Nomor 23 

Tahun 2014 

Tentang Pemerintahan Daerah  

 

5. Undang-undang Nomor 6 

Tahun 2014  

Tentang Desa 

6. Permendes Nomor 8 Tahun 

2016  

 

Tentang Penetapan Prioritas 

Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 

Sumber: Diolah Peneliti 2018 

 

3. Pengamatan (Observasi) 

Pengamatan digunakan untuk mendapatkan data-data primer yang berupa 

deskripsi faktual, cermat dan terperinci mengenai keadaan lapangan, kegiatan 

manusia dan situasi sosial, serta konteks di mana kegiatan ini terjadi dan 

berhubungan dengan fokus penelitian. Berikut ini adalah lokasi observasi dan 

informasi yang diperoleh peneliti: 
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Tabel 7. Hasil Observasi Penelitian 

No Objek Observasi Informasi yang Diperoleh 

1. Kantor Kepala 

Desa 
 Koordinasi yang terjalin antar perangkat desa 

 Sikap kooperatif manajer terhadap media yang 

akan melakukan liputan 

 Pengurusan administrasi bagi setiap masyarakat 

yang cepat namun sesuai prosedur 

 Fasilitas kantor dan hotspot wifi 

 Pengawasan oleh Babinkamtibmas 

 Mekanisme perizinan dan administrasi kunjungan 

penelitian 

 Perilaku kerjasama yang terjalin antara masyarakat 

dan pemerintah 

 Keramahan para perangkat desa kepada 

masyarakat desa 

 Kebersamaan dan keaktifan desa yang bagus 

2. Lokasi Hasil 

Pembangunan 
 Hasil pembangunan yang layak dan memadai 

 Masyarakat memanfaatkan hasil pembangunan 

 Kerjasama antar masyarakat dalam memelihara 

hasil pembangunan  

Sumber: Diolah Peneliti 2018 

 

3.6  Teknik Analisis Data  

 

Sugiyono (2016: 244) berpendapat bahwa teknik analisis data merupakan proses 

mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil 

wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah 

difahami, dan temuanya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data 

dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, 

melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan 

yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada 

orang lain. Komponen dalam analisis data yaitu:  

1. Reduksi data (data reduction)  

Mereduksi data artinya merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan 

pada hal-hal yang penting, mencari tema dan membuang yang tidak perlu. 
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Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang 

lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan  data 

selanjutnya. Dalam tahapan ini peneliti memilah-milah mana data yang 

dibutuhkan dalam penelitian partisipasi masyarakat dan mana yang bukan. 

Kemudian peneliti akan memisahkan data yang tidak perlu dan memfokuskan 

data yang benar-benar berhubungan dengan partisipasi masyarakat.  

2. Penyajian data (data display)  

Dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk 

uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. 

Dengan melakukan penyajian data maka akan memudahkan untuk memahami 

apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah 

dipahami. Penyajian data dilakukan dengan cara mendeskripsikan atau 

memaparkan hasil temuan dalam wawancara terhadap informan yang 

memahami pelaksanaan program ini, serta menghadirkan dokumen sebagai 

penunjang data.  

3. Kesimpulan (conclusion drawing/verification)  

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan 

berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada 

tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang 

dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti yang valid dan konsisten 

saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan 

yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Pada penelitian ini 

penarikan kesimpulan dilakukan dengan pengambilan inti sari dari rangkaian 

hasil penelitian berdasarkan observasi wawancara dan dokumentasi hasil 
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penelitian. Kesimpulan akhir dalam penelitian ini berupa teks naratif yang 

mendeskripsikan konsep Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan 

Infrastruktur di Desa Sinarsari Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung 

Tengah.  

 

3.7 Teknik Keabsahan Data 

Keabsahan data merupakan standar validitas dari data yang diperoleh. Menurut 

Moleong (2011: 324) mengemukakan bahwa untuk menentukan keabsahan data 

dalam penelitian kualitatif harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu dalam 

pemeriksaan data dan menggunakan kriteria:  

1. Derajat Kepercayaan (credibility)  

a. Triangulasi  

Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik 

pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik 

pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Menurut Mathinson 

dalam Sugiyono (2016: 241) menjelaskan bahwa nilai dari teknik 

pengumpulan data dengan triangulasi adalah untuk mengetahui data yang 

diperoleh secara meluas, tidak konsisten atau kontradiksi. Oleh karena itu, 

dengan menggunakan teknik triangulasi dalam pengumpulan data, data 

yang diperoleh akan lebih konsisten, lebih pasti dan tuntas. Menurut 

Wiersma dalam Sugiyono (2016: 273), triangulasi dalam pengujian 

kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber 

dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Terdapat tiga metode 

triangulasi, yaitu:  
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1) Triangulasi sumber, adalah metode triangulasi yang dilakukan dengan 

cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. 

Data dari beberapa sumber tersebut kemudian dikategorisasikan. 

2) Triangulasi teknik, adalah metode untuk menguji kredibilitas data yang 

dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama 

dengan teknik yang berbeda. Misalnya data diperoleh dengan 

wawancara, lalu dicek dengan observasi atau dokumentasi. 

3) Triangulasi waktu, adalah uji kredibilitas data yang dilakukan dengan 

pengecekan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dalam 

waktu atau situasi yang berbeda.  

 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode triangulasi teknik. Pada 

penelitian ini, peneliti melakukan pengecekan derajat kepercayaan dengan 

membandingkan data hasil wawancara, dokumentasi, dan observasi di lapangan. 

Peneliti melakukan pengecekan data melalui berbagai sumber dengan melakukan 

wawancara ke beberapa informan, yaitu Aparatur Desa Sinarsari, dan masyarakat 

Desa Sinarsari.  

 

b. Kecukupan Referensial  

Kecukupan referensial yaitu, memanfaatkan bahan-bahan yang terekam 

sebagai patokan untuk menguji sewaktu diadakan analisis dan penafsiran 

data. Kecukupan referensial peneliti dilakukan dengan cara 

mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan penelitian baik melalui 

arsip, catatan lapangan, literatur buku, rekaman atau foto yang digunakan 

untuk mendukung analisis data.  
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c. Ketergantungan (dependability) 

Dalam penelitian kualitatif, uji dependability dilakukan dengan melakukan 

audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Caranya dilakukan oleh 

pembimbing untuk mengaudit keseluruhan aktivitas peneliti dalam 

melakukan penelitian. Untuk mengecek apakah hasil penelitian ini benar 

atau tidak, maka penulis selalu berdiskusi dengan dosen pembimbing 

secara bertahap mengenai konsep yang dihasilkan dilapangan selama 

proses penelitian berlangsung.  
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V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 
 

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:  

1.  Penggunaan Dana Desa anggaran tahun 2017 di Desa Sinarsari berfokus pada 

pembangunan infrastruktur fisik untuk menunjang kegiatan masyarakat. 

Pembangunan yang terjadi selama anggaran tahun tersebut digunakan untuk 

pembangunan jalan, drainase, gorong-gorong, taman kampung, kios kampung, 

dan perawatan bangunan sarana umum.  

2. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam 

pembangunan infrastruktur ini secara keseluruhan dapat dikatakan baik. Hal ini 

dikarenakan masyarakat berpartisipasi dalam setiap tahap pembangunan,mulai 

dari tahap pengambilan keputusan dalam perencanaan, pelaksanaan 

pembangunan, pemanfaatan hasil pembangunan, dan tahap evaluasi hasil-hasil 

pembangunan.  

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi  partisipasi masyarakat ini antara lain:  

a. Tersedianya jaringan yang menghubungkan antara masyarakat dan 

pemerintah, dalam hal ini yakni kegiatan sosialisasi. Pemerintah Desa 

Sinarsari berkomunikasi dengan masyarakat melalui pertemuan-pertemuan 

yang diadakan di kantor Kelurahan Desa Sinarsari. Hal itu dilaksanakan 

untuk membina dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam 

5.1 Kesimpulan 
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pembangunan. Kegiatan sosialisasi dilakukan tentunya dengan harapan agar 

lama-kelamaan masyarakat bisa menumbuhkan sendiri sifat partisipasinya 

secara aktif dalam berbagai kegiatan.  

a. Kepemimpinan. Keberhasilan program pembangunan infrastruktur di Desa 

Sinarsari banyak dipengaruhi oleh kepemimpinan lokal yakni Kepala Desa. 

Sifat Kepala Desa yang dinilai ramah, jujur, baik dan berwibawa membuat 

ia disegani dan mudah diterima oleh masyarakat. 

b. Kesempatan. Adanya kesempatan yang diberikan kepada masyarakat untuk 

memperoleh informasi seluas-luasnya mengenai hal-hal yang berkaitan 

dengan pembangunan menjadi salah satu faktor pendorong partisipasi 

masyarakat. Kesempatan lain yang diberikan yakni untuk memilih 

pembangunan yang ingin dilaksanakan di daerahnya dan masyarakat 

berkesempatan untuk ikut dalam pelaksanaan pembangunan tersebut.  

c. Kultural. Budaya gotong royong didesa Sinarsari dan sifat kekeluargaan 

yang masih terjalin baik sampai saat ini menjadi salah satu faktor pendorong 

keikutsertaan masyarakat dalam berbagai program yang dijalankan. Hal ini 

dikarenakan masyarakat setempat mempunyai prinsip bahwa berat sama 

dipikul berat sama dijinjing.   

d. Transparansi  

Pemerintah Desa Sinarsari membuat baliho yang berisi tentang jumlah dana 

yang digunakan untuk program pembangunan infrastruktur. Baliho tersebut 

dipasang didepan kantor kepala desa agar semua masyarakat dapat 

melihatnya. Pemasangan baliho ini sebagai wujud pemerintah dalam 

memberikan informasi seluas-luasnya mengenai program pembangunan 
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yang dilaksanakan. Dengan pemasangan baliho ini masyarakat dapat 

mengetahui sekaligus mengawasi program pembangunan yang sudah 

ditetapkan apakah berjalan sesuai dengan yang sudah direncanakan atau ada 

penyelewengan. 

 

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis dapat memberikan saran yang 

diharapkan dapat menjadi masukan untuk Desa Sinarsari dan juga Pemerintah 

dalam rangka meningkatkan pembangunan di desa yakni, partisipasi masyarakat 

Desa Sinarsari dalam tahap pengambilan keputusan dan evaluasi kegiatan perlu 

ditingkatkan lagi. Hal ini dapat dilakukan dengan cara memberikan motivasi dan 

memberikan pengetahuan mengenai pentingnya keterlibatan mereka dalam 

mensukseskan setiap program pembangunan. Pemerintah sebagai pelaksana 

kegiatan yang ada di Desa Sinarsari harus lebih berupaya untuk merangsang dan 

mengoptimalkan keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan musyawarah, 

khususnya musyawarah dusun dan rapat diakhir tahun.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 Saran  
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