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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Good Governance telah lama dilaksanakan oleh semua pihak yaitu 

Pemerintah, Swasta dan Masyarakat, namun demikian masih banyak yang rancu 

memahami konsep Governance.Secara sederhana, banyak pihak menerjemahkan 

governance sebagai Tata Pemerintahan.Tata pemerintahan disini bukan hanya 

dalam pengertian struktur dan manajemen lembaga yang disebut eksekutif, karena 

pemerintah (government) hanyalah salah satu dari tiga aktor besar yang 

membentuk lembaga yang disebut governance. Dua aktor lain adalah private 

sektor (sektor swasta) dan civil society (masyarakat madani). Karenanya 

memahami governance adalah memahami bagaimana integrasi peran antara 

pemerintah (birokrasi), sektor swasta dan civil society dalam suatu aturan main 

yang disepakati bersama.Lembaga pemerintah harus mampu menciptakan 

lingkungan ekonomi, politik, sosial budaya, hukum dan keamanan yang kondusif. 

Sektor swasta berperan aktif dalam menumbuhkan kegiatan perekonomian yang 

akan memperluas lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan, sedangkan civil 

society harus mampu berinteraksi secara aktif dengan berbagai macam aktifitas 

perekonomian, sosial dan politik termasuk bagaimana melakukan kontrol terhadap 

jalannya aktifitas-aktifitas tersebut.
1
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Sejak di perkenalkannya isu Good Governance oleh UNDP (United 

National Development Program) pada era 1990an, pemerintah Indonesia telah 

menentukan prinsip Governance tersebut yang harus semakin terbukanya ruang 

bagi aperatur untuk terbuka dalam proses penyelenggaraan pemerintah.United 

National Development Program (UNDP) mendefinisikan governance sebagai 

“penggunaan wewenang ekonomi, politik dan administrasi guna mengelola 

urusan-urusan negara pada semua tingkat.Tata pemerintahan mencakup seluruh 

mekanisme, proses dan lembaga-lembaga dimana warga dan kelompok-kelompok 

masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, 

mematuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan-perbedaan diantara 

mereka”.Selanjutnya berdasarkan pemahaman kita atas pengertian governance 

tadi maka penambahan kata sifat good dalam governance bisa diartikan sebagai 

tata pemerintahan yang baik atau positif.Letak sifat baik atau positif itu adalah 

manakala ada pengerahan sumber daya secara maksimal dari potensi yang 

dimiliki dari masing-masing aktor tersebut atas dasar kesadaran dan kesepakatan 

bersama terhadap visi yang ingin dicapai.aktor tersebut atas dasar kesadaran dan 

kesepakatan bersama terhadap visi yang ingin dicapai. 

Keterlibatan actor Non Pemerintah di perjelas melalui UU No 32 tahun 2004 

tenteng kerjasama antara Pemerintah daerah dan Swasta adalah sebagaimana 

diketahui bahwa seiring dengan dinamisnya pelaksanaan otonomi daerah 

maka pemerintah (daerah) memiliki peluang yang sangat besar untuk 

melaksanakan kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dijamin dalam 

pasal 195 Undang-Undang No 32 Tahun 2004, sebagai berikut :  
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1. Dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat, daerah dapat 

mengadakan kerjasama dengan daerah lain yang didasarkan pada 

pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan public sinergi dan 

saling menguntungkan. 

2. Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan 

dalam bentuk badan kejasama antar daerah yang diatur dengan 

keputusan bersama. 

3. Dalam penyediaan pelayanan public, daerah dapat kerjasama dengan 

pihak ketiga. 

4. Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) yang 

membebani masyarakat dan daerah harus dapat persetujuan DPRD.
2
 

Perjanjian antara pemerintah daerah dengan swsta dimungkinkan sepanjang yang 

menyangkut, public services dicirikan dengan dua ciri, yaitu: 

1. Non excludability, yaitu orang yang membayar diharapkan dapat 

dinikmati barang itu dan tidak dapat dipisahkan dengan orang-orang yang 

tidak membayar. 

2. Non rivalry consumption, yaitu seorang yang mengkonsumsi barang itu, 

dan orang laen yang mengkonsumsinya pula. Berhubung pemerintah tidak 

memiliki kemampuan untuk menghasilkan barang public services yang 

akan dapat dinikmati oleh seluruh rakyat diatas  maka pemerintah harus 

                                                             
2 Pasal 195, Undang-Undang, No,32 Tahun 2004. Tentang kerjasama antara pemerintah dan 

sector swasta 
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menyediakannya agar kesejahteraan seluruh masyarakat dapat 

ditingkatkan.
3
 

Karena kemempuan pemerintah terbatas maka tidak tertutup kemungkinan 

terjadinya government failure dimana investasi prifat dapat dimungkinkan dengan 

alasan sebagai berikut: 

1. Meningkatnya produk diperkotaan sementara sumber keuangan 

pemerintah terbatas. 

2. Pelayanan yang diberikan sector privat/swasta dianggap lebih efisien. 

3. Banyak bidang pelayanan tidak di tangani pemerintah sehingga sector 

swasta/privat dapat memenuhi kebutuhan yang belum ditangani tanpa 

mengambil alihtanggung jawab pemerintah. 

4. Akan terjadi persaingan dan mendorong pendekatan yang bersifat 

kewirasuwastaan dalam pembangunan nasional.
4
 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar I : Alur kerjasama Pemerintah Swasta 
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sumber: Struktur Kerjasama Pemerintah Swasta 

 

Kecamatan Ndori terletak di bagian timur kabupaten Ende Flores NTT, 

yang dimana Kecamatan tersebut memiliki 5 Desa, di antaranya adalah: 

1. Desa Kalisamba 

2. Desa Hubatuwa 

3. Desa Maubasa 

4. Desa Wonda 

5. Desa lunggaria 

Kecamatan tersebut memiliki Luas Wilayah keseluruhan 100.00 

km dan jumlah penduduk sebanyak 4884 orang. Di sebagian jalan yang 

ada di kecamatan Ndori yaitu di Desa Kalisamba, Maubasa dan Serandori 

merupakan jalan Propinsi, yang sebenarnya jalan propinsi harus di 

utamakan dalam pembangunan infrastruktur jalan di daerah, tapi 

berbanding terbalik dengan apa yang sebenarnya. Berdasarkan analisis di 

Kecamatan tersebut kondisi jalan masi kelihatan rusak parah, got saluran 

air tidak ada, sehingga ketika hujan, jalan tersebut di genangi air dan 

lubang dimana-mana. Hal tersebut sangat berdampak pada Masyarakat 

dianntaranya adalah: kurangnya angkutan umum yang masuk di 

kecamatan tersebut, biaya transportasi menjadi mahal, dan mangakibatkan 

lajur perekonomian melambat. Pelayanan yang di lakukan pemerintah 

Civil Sosiety/ 

Masyarakat 

Private 

Sector/ 

Swasta 
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begitu lambat, para stekholder (pemangku kepentingan) lebih 

mengutamakan daerah-daerah tertentu sehingga pembangunan terlihat 

tidak merata. 

Dilihat dari permasalahan terrsebut, apapun yang telah dilakukan oleh 

Pemerintah dengan RPJP, RTRWN, belanja APBN, kerja sama dengan 

swasta, maupun pembentukan lembaga-lembaga pembiayaan dan 

pengelolaan risiko tersebut merupakan langkah-langkah yang strategis, 

tetapi tetap dalam kapasitas yang masih terbatas dan masih banyak 

kendala. Akan lebih elok bila pembangunan infrastruktur itu juga didukung 

sepenuh hati oleh pemerintah daerah.Selama ini pemerintah daerah masih 

saja ada yang terus membebani Pemerintah dengan permintaan bantuan-

bantuan langsung. Alasan daerah bahwasanya dana yang dimiliki sangat 

terbatas untuk memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur bagi 

daerahnya sendiri. 

Memang ada benarnya bahwa dana daerah berupa Belanja Modal bagi 

pembangunan infrastruktur masih sangat kecil. Rata-rata Belanja Modal 

daerah adalah sebesar 20% dari total APBD . Rendahnya Belanja Modal 

ini lebih karena sebagian besar APBD digunakan untuk Belanja 

Operasional seperti gaji pegawai, biaya perjalanan, ATK, dan banyak 

kebutuhan operasional lainnya yang mencapai 80% sehingga hanya tersisa 

20% bagi pembangunan infrastruktur. Angka 20% ini semakin kecil bagi 

pemerintah kota yang rata-rata hanya 13% saja. Gambaran ini 

menunjukkan bahwa pemerintahan di daerah masih kurang efisien karena 

terlalu banyak dana yang dipakai untuk operasional ketimbang 
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pembangunan infrastruktur yang mampu mengangkat ekonomi daerahnya. 

Terlepas dari persoalan ketidakefisienan pemerintah daerah 

sehingga kurangnya dukungan terhadap pembangunan prasarana, 

pemerintah daerah sebenarnya masih memiliki dana selain dari 

pendapatan, yaitu berupa Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa). Silpa 

umumnya berupa akumulasi Surplus (Pendapatan dikurangi Belanja) tiap 

tahun. Rata-rata Surplus daerah adalah 12,6% dari total APBD tiap tahun 

yang terkumpul dan sebagian digunakan untuk pembiayaan lain dan tersisa 

menjadi Silpa. Karena pembiayaan lain yang dilakukan daerah masih 

relatif kecil, sehingga jumlah Silpa jumlahnya semakin meningkat. Pada 

tahun 2006 yang lalu, dari sekitar 360 kabupaten/kota, jumlah Silpa ini 

mencapai Rp 33,6 triliun dan kabarnya pada tahun 2007 sudah mencapai 

Rp 45 triliun. Dan bila jumlah ini ditambah dengan Silpa milik provinsi 

(33 provinsi), maka bisa mencapai Rp 60 triliun lebih.Silpa ini umumnya 

disimpan dalam bentuk Deposito “On call” di Bank Pembangunan Daerah 

(BPD) setempat dan oleh karenanya banyak yang ditempatkan dalam 

Sertifikat Bank Indonesia (SBI). 

Jadi apabila daerah bekerja efisien dan mampu memanfaatkan dana-

dananya, termasuk Silpa untuk penyertaan modal, pinjam meminjam, 

menutupi defisit, dan kegiatan pembiayaan lainnya yang ditujukan bagi 

pembangunan infrastruktur, maka sebenarnya akan sangat membantu 

Pemerintah dalam mewujudkan strategi pembangunan infrastruktur yang 
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berdaya saing global.
5
 

Sistim politik yang berlaku di Indonesia padaumumnya adalah 

kekuasaan. Dan kekuasaan adalah siapa mendapatkan apa dan apa yang 

dia dapat. Hal ini yang mendorong penulis untuk mengkaji dan meneliti 

secara ilmiah tentang “Kerjasama antara Pemerintah Daerah dan Private 

Sector/Sektor Swasta dalam pembangunan infrastruktur jalan di Daerah”  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimana bentuk-bentuk kerjasama antara Pemerintah Daerah dan 

Sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur jalan di Kecamatan 

Ndori Kabupaten Ende Flores NTT. 

2. Factor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat Kerjasama 

antara Pemerintah Daerah dan Prifat sector (swasta) dalam 

pembangunan infrastruktur jalan di Daerah kususnya di Kecamatan 

Ndori Kabupaten Ende Flores NTT.  

 

C. Tujuan Penelitian 

Setiap penelitian pada dasarnya mempunyai tujuan yang ingin dicapai, 

yang dimaksud untuk memberikan arah kepada setiap penyusun dalam 

                                                             
5
http://perencanaankota.blogspot.com/2012/01/kerja-sama-pemerintah-swasta-dalam.html di akses 

23 juni 2014 

 

http://perencanaankota.blogspot.com/2012/01/kerja-sama-pemerintah-swasta-dalam.html
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menjalankan tugasnya. Berdasarkan perumusan masalah yang telah 

dikekemukakan, maka tujuan ini adalah: 

1. Untuk mengetahui Kerjasama antara Pemerintah Daerah dan Prifat sector 

(Swasta) dalam pembangunan infrastruktur jalan di Kecamatan Ndori 

Kabupaten Ende Floren NTT. 

2. Untuk mengetahui factor pendukung dan penghambat Kerjasama antara 

Pemerintah Daerah dan Prifat sector (swasta) dalam pembangunan 

infrastruktur jalan di Daerah kususnya di Kecamatan Ndori Kabupaten 

Ende Flores NTT.  

D. Manfaat Penelitian 

Dalam penelitian ini peneliti mengharapkan akan adanya manfaat yang 

positif. Adapun manfaat yang bisa diambil dari penelitian ini, diantaranya: 

 

1. Secara akademis 

Secara akademis penelitian ini dapat digunakan untuk menambah, 

memperdalam wawasan, mengembangkan pengetahuan bagi penulis, 

dan sebagai pembelajaran dalam penyusunan dan menganalisis 

masalah yang ada dalam kejasama antara pemerintah daerah dan 

Prifat sector (swasta) dalam pembangunan infrastruktrur jalan di 

daerah kususnya di Kecamatan Ndori, Kabupaten Ende Flores NTT. 

2. Secara praktis 

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan rekomendasi bagi 

pemerintah, masyarakat maupun lembaga swasta lain dan masyarakat 
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dapat mengerti mengenai pentingnya kerjasama antara Pemerintah 

Daerah dan Prifat sector (Swasta) dalam pembangunan infrastruktur 

jalan di Daerah kususnya di Kecamatan Ndori, Kabupaten Ende 

Flores NTT. 

 

E. Definisi Konsep 

Definisi konsep menguraikan tentang beberapa istilah atau konsep yang 

terkait pada penelitian yang dilakukan. Adapun konsep-konsep yang dibuat dalam 

penelitian ini agar tetap focus sesuai dengan tujuan yang dicapai oleh peneliti, dan 

tetap berada pada batasan-batasan tanpa harus keluar dari konteksnya guna untuk 

menghindari dari kesalah pahaman dari suatu penelitian. Berdasarkan penelitian 

yang mengangkat tentang  “Kerjasama antara pemerintah daerah dan Prifat 

sector (swasta) dalam pembangunan infrastruktur jalan didaerah kususnya di 

Kecamatan Ndori, Kabupaten Ende Flores NTT”maka defenisi konsep yang 

perlu dijabarkan adalah : 

1. Kerjasama Pemerintah Swasta  

PPP (Public Private Partnership)/KPS (Kerjasama Pemerintah Swasta) 

adalah pengolaborasian peran untuk manfaat bersama. Keuntungan yang dapat di 

peroleh dari PPP adalah inovasi; kemudahan pembiayaan; ilmu teknologi; 

evesiensi; semangat entrepreneuship; yang di kombinasikan dengan tanggung 

jawab sosial, kepedulian tehadap lingkungan, pengetahuan dan tanggung jawab 

lokal. 

Pada dasarnya, PPP memiliki tiga karakteristik, yaitu memiliki perjanjian 

kontrak yang menjelaskan peran dan tanggung jawab masing-masing; 
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menanggung resiko bersama; timbal balik finansial kepada swasta sepadan 

dengan pencapaian yang diinginkan pemerintah.Dalam merancang PPP, sangat 

penting untuk memperhatikan tujuan bersama, batasan lingkup hukum / peraturan, 

kerangka institusi, kebutuhan finansial dan sumberdaya, serta kepentingan 

stakeholders. 

Permasalahan yang sering timbul dalam PPP adalah perbedaan budaya 

organisasi. Setiap organisasi cenderung bertindak, bekerjasama dengan organisasi 

lain, sesuai dengan apa yang mereka ketahui. Pemerintah bertindak sebagai sektor 

publik dan swasta bertindak sebagai sektor swasta, meskipun pemerintah dan 

swasta telah lama bekerjasama. Pemerintah berpikir bahwa swasta akan 

mengambil keuntungan dari pemerintah sedangkan swasta berpikir bahwa 

pemerintah terlalu banyak pertimbangan dan menghabiskan waktu. Pemecahan 

permasalahan tersebut adalah pemerintah dan swasta harus menyadari posisinya 

masing-masing, sadar saling mempengaruhi, dan sadar bahwa PPP adalah untuk 

memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat 

Menurut Siregar (2004), persyaratan pelaksanaan kerjasama antara lain 

infrastruktur yang dibangun sejalan dengan tugas pokok, fungsi dan kebutuhan 

pemerintah; tidak membebani APBD/APBN; harus dapat dimanfaatkan langsung 

oleh pemerintah sesuai bidang tugasnya baik masa pengoperasian maupun saat 

penyerahan kembali; swasta harus mempunyai kemampuan keuangan dan 

keahlian; tanah dan bangunan tetap milik pemerintah; penggunaan tanah harus 

sesuai Rencana Umum Tata Ruang Wilayah/Kota (RUTRW/K); 

penggunausahaan paling lama 25 tahun sejak masa pengoperasian. 
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Sedangkan Perpres 67 / 2005 juncto Perpres 13 / 2010 pasal 7, 

menyatakan bahwa Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah selaku penanggung 

jawab proyek kerjasama, harus mempertimbangkan kesesuaian projek dengan 

rencana pembangunan jangka menengah nasional/daerah dan rencana strategis 

sektor infrastruktur; kesesuaian lokasi proyek dengan Rencana Tata Ruang 

Wilayah; keterkaitan antar sektor infrastruktur dan antar wilayah; analisa biaya 

dan manfaat sosial.
6
 

 

2. Infrastruktur 

Pembangunan infrastruktur adalah bagian integral pembangunan 

regional maupun nasional.Infrastruktur merupakan roda penggerak 

pertumbuhan ekonomi. Kegiatan sector transportasi merupakan salah satu 

aspek terpenting untuk meningkatkan productifitas sector produksi. 

Ketersediaan infrastruktur yang memadai dan yang 

berkesenambungan merupakan kebutuhan mendesak untuk mendukung 

pelaksanaan pembangunan dalam rangka meningkatkan perekonomian dan 

kesejahteraan masyarakat.Serta untuk meningkatkan daya saing global. 

Disparitas antar daerah juga diidentifikasikan dari kesenjangan 

infrastruktur yang terjadi diantaranya.Dalam konteks ini, Pendekatan 

pembangunan infrastruktur berbasis wilaya semakin penting untuk 

diperhatikan, pengalaman menunjukan infrastruktur transportasi berperan 

besar untuk membuka isolasi wilayah.Penyediaan infrastruktur yang 

memadai merupakan landasan utama pembangunan. 

                                                             
6
Praptono Djunedi Inplementasi Publik Private Partnership 
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Disisi lain, kondisi pelayanan dan penyediaan infrastruktur yang 

meliputi transportasi khususnya infrastruktur jalan mengalami penurunan 

baik kuantitas maupun kualitasnya. Berkurangnya kualitas dan pelayanan, 

dan tertundanya infrastruktur baru dapat menghambat laju pembangunan 

daerah. Karena itu pembangunan dan perbaikan infrastruktur  khususnya 

pada infrastrultur jalan harus memperoleh perhatian serius dalam rangka 

menciptakan pemerataan, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi. 

Pembangunan infrastruktur jalan bertujuan untuk mendukung 

distribusi lalulintas barang maupun manusia dan membentuk struktur ruang 

wilaya( Restra Kementrian PI 2010-2014) Sehingga pembangunan 

infrastruktur memiliki dua sisi yaitu :  Tujuan pembangunan dan dampak 

pembangunan. Setiap kegiatan pembangunan yang dilaksanakan pasti 

menimbulkan dampak terhadap lingkungan baik berdampak positif maupun 

negatif, yang perlu diperhatikan adalah bagaimana melaksanakan 

pembangunan untuk  mendapatkan hasil dan manfaat yang maksimum 

dengan dampak negative terhadap lingkungan yang minimum. 

Para pemangku kepentingan (Stakeholder) yang terlibat dalam 

kegiatan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, yang terdiri dari 

pemerintah sebagai pemilik (owner) sekaligus pembuat kebijakan (politik 

marker), pengusaha/kontraktor sebagai penyedia jasa dan lembaga swadaya 

masyarakat (LSM) yang peduli terhadap jalan dan jembatan, haruslah 

bersama-sama malaksanakan dan mengawasi kegiatan pembangunan 

sehingga infrastruktur pembangunan jalan dan jembatan yang di bangun 

tersebut tidak hanya berfungsi sebagaimana mestinya tapi juga berwawasan 



14 
 

lingkungan sehingga produk infrastruktur yang dihasilkan ramah terhadap 

lingkungan. 

Pemerintah telah banyak mengeluarkan peraturan dan pedoman 

yang mengatur masalah pembangunan jembatan dan jalan yang bewawasan 

lingkungan, dalam onplementasi di peraturan dan pedoman tersebut telah 

dimasukan dalm pasal syarat-syarat kontrak, sehingga kontraktor sebagai 

penyedia jasa wajib melaksanakan pasal-pasl tersebut. 

F. Ruang Lingkup 

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan Kerjasama antara Pemerintah 

Daerah dan sector swasta adalah meliputi: 

1) Investasi terkait kerjasama Pemerintah dan Swasta dalam pembangunan 

infrastruktur jalan di Kecamatan Ndori; 

2) Pelaksanaan Teknis terkait kerjasama Pemerintah Swasta; 

3) Investasi dan Pelaksanaan Teknis; 

G. Metode Penelitian 

Dalam penelitian, metodelogi adalah penting, untuk itu diperlukan suatu 

metode yang tepat dan benar dalam rangka menjawab rumusan-rumusan 

permasalahan secara tepat dan akurat, peneliti akan menentukan 

metodeloginya sebagai berikut: 

1. Jenis penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian 

Deskriptif.Penelitian Deskriptif adalah suatu metode yang dimaksudkan 

untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fonomena atau kenyataan 
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social, dengan jalan mengdeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan 

dengan masalah dan unit yang diteliti.
7
 

Sedangkan menurut Hadari Nawawi mendefinisikan metode 

deskriptif sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan 

menggambarkan/melukiskan keadaan subjek/objek peneliti (seseorang, 

lembaga, masyarakat dll) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang 

tampak atau sebagaimana adanya.
8
 Sehingga peneliti mencoba untuk 

menggambarkan Kerjasama antara Pemerintah Daerah dan Prifate sector 

(swasta) dalam pembangunan infrastruktur di Daerah, kususnya di Desa 

Maubasa, Kecamatan Ndori, Kabupaten Ende Flores NTT 

 

 

2. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian adalah orang yang memberikan informasi tentang 

situasi dan kondisi latar belakang penelitian.
9
Karena sebagai subjek yang 

mampu memberikan informasi yang seluas-luasnya, maka dalam 

penelitian ini peneliti sangat berhati-hati dalam menentukan informan, 

agar mendapatkan informasi yang valid dan lengkap. Untuk itu informan 

penelitian ini adalah: 

1) BupatiEnde Flores NTT, mempunyai wewenang dalam 

kebijakan; 

2) Kepala Bappeda Kabupaten Ende, sebagai Badan 

pembangunan daerah; 

                                                             
7 Sanafiah Faisal, 1981, format-format penelitian social, Rajawali Press, Jakarta, hal: 20. 
8
Hadad Nawawi, 1993, Metode penelitian Bidang social, UGM Press, Yogyakarta, hal: 140 

9
Ibid. Hlm 17  
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3) Kepala Camat Ndori, Kabupaten Ende Flores NTT, sebagai 

penyelenggara Pembangunan; 

4) Kepala Bina Marga PU Kabupaten Ende, sebagai Kepala 

Teknisi Pembangunan; 

5) Pihak Swasta/kontraktor yang terlibat dalam pembangunan 

infrastruktur jalan di Kecamatan Ndoridan sebagai pelaksana 

pambangunan; 

6) Tokoh Masyarakat, sebagai Pembantu penyelenggara 

Pembangunan 

 

3. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan 

penelitian untuk memperoleh informasi dan data sesuai dengan tujuan 

yang telah ditetapka peneliti.Dengan adanya lokasi penelitian diharapkan 

dapat memberikan dukungan yang optimal dalam pengumpulan 

data.Adapun penelitian ini dilakukan di Kecamatan Ndori, Kabupaten 

Ende, Flores NTT. Karena di sebagian jalan yang ada di Kecamatan 

tersebut, merupakan jalan Propinsi, yang sebenarnya jalan propinsi harus 

di utamakan dalam pembangunan infrastruktur jalan di daerah, tapi 

berbanding terbalik dengan apa yang sebenarnya. Berdasarkan 

observasi/survei awal, di  Kecamatan tersebut kondisi jalan terlihat rusak 

parah, got saluran air tidak ada, dan ketika hujan, jalan tersebut di 

genangi air dan lubang dimana-mana. Sehingga sangat berdampak pada 

Masyarakat yang di antaranya adalah kurangnya Angkutan yang masuk 
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di kecamatan tersebut, Biaya transportasi menjadi mahal sehingga 

mempengaruhi laju perekonomian di kecamatan tersebut.  

 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan untuk memperoleh 

atau mengumpulkan data sebaik-baiknya dan di olah serta di analisa 

sesuai dengan kerangka metode penelitian. Adapun metode pengumpulan 

data yang peneliti gunakan untuk memperoleh data yang sesuai dengan 

pokok masalah yang sedang di bahas yaitu sebagai berikut:  

1. Observasi  

Observasi adalah teknik penelitian melalui pejajakan lapangan 

berusa mengenal segala unsur lingkungan social, sedangkan yang 

dimaksud dengan penilaiyan keadaan lapangan adalah untuk menilai 

keadaan, situasi, latar dan konteksnya lebih spesifik lagi, Observasi di 

katakan sebagai penelitian dengan cara pengindaran yaitu 

mengamati.
10

 

Selain itu Observasi adalah cara pengambilan data dengan 

menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk 

keperluantersebut.
11

 

Dari segi proses pelaksanaan pengumpulan data observasi yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi nonpartisipan dimana 

peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat independen 

                                                             
10

Gulo,W. 2002. Metode Penelitian. Jakarta: Gramedia Indonesia. Hlm: 95 
11

Nazir, Moh. 2003 (cetakan kelima).Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia. Hlm 175 
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terhadap gejala yang tampak pada obyek peneliti kemudian dilakukan 

pencatatan. 

 Selanjutnya dari segi instrumentasi yang digunakan, maka peneliti 

ini menggunakan observasi terstruktur yaitu observasi yang dirancang 

secara sistemmatis, tentang apa yang diamati, kapan dan dimana 

tempatnya. 

 Menurut Patton dalam Nasution (1988), dinyatakan bahwa manfaat 

obsevasi adalah sebagai berikut: 

1) Dengan observasi di lapangan peneliti akan lebih mampu 

memahami konteks data dalam keseluruhan situasi social, jadi 

akan dapat diperoleh pandangan yang holistic atau 

menyeluruh. 

2) Dengan observasi maka akan diperoleh pengalaman langsung, 

sehingga memungkinkan peneliti menggunakan pendekatan 

induktif, jadi tidak di pengaruhi oleh konsep pandangan 

sebelumnya. Pendekatan induktif mebuka kemungkinan 

melakukan penemuan atau discovery. 

3) Dengan observasi, peneliti dapat melihat hal-hal yang kurang 

atau tidak diamati orang lain, kususnya orang yang berbeda 

dalam lingkunagan itu, karena telah di anggap biasa dan 

karena itu tidak akan terungkap dalam wawancara.
12

 

 

2. Wawancara 

                                                             
12

Prof. Dr. Sugiyono. 2009 (cetakan kedelapan). Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif dsn R 

& D. Bandung: Alfabeta. Hlm 228 
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Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan 

penelitian dengan cara Tanya jawab, sambil bertatap muka antara si 

penanya atau pewawancara si penjawab atau responden dengan 

menggunakan alat yang dinamakan interview guide(panduan 

wawancara).
13

 

Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara terstruktur, 

yaitu wawancara disususn secara terperinci atau jelas menggunakan 

draf pertanyaan dengan pihak-pihak yang dapa memberikan 

penjelasan yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti. 

Dengan maksud wawancara yang dilakukan peneliti ini akan tetap 

dalam lingkup peneliti, dan tidak meluas pada masalah-masalah lain. 

Dengan wawancara maka peneliti akan mengetahui hal-hal yang 

lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterprestasikan situasi 

dan fenomena yang terjadi, dmana hal ini tidak bias ditemukan 

melalui observasi.
14

 

Dalam pelaksanaannya penyusun malakukan wawancara secara 

terstruktur dan dilakukan dalam wawancara tatap muka (face to 

faceinterview) dengan objek yang diteliti, yakni Pemerintah Daerah 

kabupaten Ende dan sector swasta yang melaksanakan dan 

menjalankan pembangunan infrastruktur tersebut. 

3. Dokumentasi 

Metode dokumentasi yaitu pengumpulan data yang tidak langsung 

ditunjukan kepada subjek penelitian.Dokumen yang diteliti dapat 

                                                             
13

Ibid. Hlm 193 
14

Prof. Dr. Sugiyono. 2009 (cetakan kedelapan).Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif dsn R & 

D. Bandung: Alfabeta. Hlm 232 
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berupa berbagai macam, tidak hanya dokumentasi resmi. Dokumen 

dapat berupa buku harian, surat pribadi, laporan, notulen rapat, 

catatan kasus di dalam pekerjaan social, dan dokumen lainnya
15

 

 

5. Teknik Analisa Data 

Setelah data dikumpulkan, maka langkah selanjutnya adalah analisa 

data.Analisa data menunjukan pada kegiatan mengorganisasikan data 

kedalam susunan-susunan tertentu dalam rangka pengiterpertasian data, 

sesuai dengan susunan sajian data yang dibutuhkan untuk menjawab 

masing-masing masalah atau hipotesis penelitian. 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analissis 

Kualitatif dengan jenis Deskriptif, merupakan teknik analisis data yang 

digunakan untuk menafsirkan data yang menginterpretasikan data yang 

di dapat dari wawancara, dokumentasi dan observasi.Data yang di dapat 

dibuat dalam bentuk laporan deskriptif yang berisi narasi kualitatif, 

dengantujuan untuk mendeskripsikan Kerjasma Pemerintah Daerah dan 

sector Swasta dalam pembangunan Infrastruktur jalan di Daerah 

kususnya di Kecamatan Ndori, Kabupaten Ende, Flores NTT. 

Dalam analisa data adapun pendapat-pendapat yang di kemukakan oleh 

para pakar teori di antaranya adalah: 

Menurut Miles dan Huberman,  

                                                             
15

Faisal,sanipah.2003. format-format penelitian social. cetakan ke-6.PT. Raja Grafindo Persada 

Jakarta 
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kegiatan analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara 

bersamaan, yaitu reduksi data, panyajian data, dan penarikan kesimpulan.
16

 

a. Tahap Pengumpulan Data 

Pada tahap ini penyusun malakukan proses pengumpulan data dengan 

menggunakan teknik pengumpulan data yang telah ditentukan. Proses 

pengumpulan data lebih melibatkan sisi actor (informal), aktivitas, atau 

konteks terjadinya peristiwa. Data penelitian kualitatif bukan hanya 

sekedar terkait dengan data, tetapi sesungguhnya yang dimaksud 

dengan data dalam penelitian kualitatif adalah segala sesuatu yang 

diperoleh dari yang dilihat, di dengar dan diamati. 

b. Reduksi Data 

Dalam tahap ini penyusun melakukan pemilihan, dan pemusatan 

perhatian untuk penyederhanaan, abstrak, dan transformasi data kasar 

yang diperoleh. Data yang diperoleh dilapangan ditulis dalam bentuk 

uraiyan yang  sangat lengkap dan banyak. Data tersebur dirangkum, 

direduksi, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan kepada hal-hal yang 

penting dan berkaitan dengan masalah, yang telah direduksi member 

gambaran yang lebih tajamtentang hasil pangamatan dan wawancara. 

c. Penyajian Data 

Langkah berikutnya setelah proses reduksi data berlangsung adalah 

penyajian data, yang dimaknai sebagai sekumpulan informasi 

tersususn yang member kemungkinan adanya penarikan kesimpulan 

dan pengambilan tindakan. Dengan mencermati penyajian data ini, 

                                                             
16 Silalahi, Ulber, Metode Penelitian Sosial, Refika Aditama, 2009, hal. 339 
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penyusunan akan lebih mudah memahami apa yang sedabg terjadi dan 

apa yang harus dilakukan. 

d. Veritifikasi dan penarikan kesimpulan 

Pada tahap ini penyusun berusaha menarik kesimpulan dan melakukan 

veritifikasi dengan mencari makna setiap gejala yang diperolehnya dari 

lapangan, mencatat keteraturan dan konfigurasi yang mungkin ada, 

alur kausalitas dari fenomena dan proposisi. 

 

6. Teknik Keabsahan Data 

Keabsahan bentuk bahasan terkait dengan suatu kepastian bahwa yang 

berukur benar kurang lebih benar merupakan variable  yang ingin di 

ukur. Keabsahan ini juga dapat dicapai dengan proses pengumpulan data 

yang tepat. Salasatu caranya adalah dengan proses triangulasi, yaitu 

teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkansesuatu yang lain 

di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding 

terhadap data itu. Metode trigulasi merupakan salahsatu metode yang 

paling umum dipakai dalam uji validilitas penelitian kualitatif.Metode 

triangulasi didasarkan pada fenomenologi.
17

 

Fenomenologi merupakan aliran filsafat yang mengatakan bahwa 

kebenaran bukan terletak pada peneliti, melainkan realisasi objek itu 

sendiri.Untuk memperoleh kebenaran, secara episttimologi harus 

dilakukan penggunaan multiperspektif. Triangulasi adalah proses untuk 

mendapatkan data valid melalui penggunaan fariasi instrument. Ide 

                                                             
17

http://id.scribd.com/doc/56792563/triamgulasi di akses 18juni 2014 
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tentang triangulasi bersumber dari ide tentang multiple operasional yang 

mengesahkan bahwa kesahihan temuan-temuan dan konfidensinya akan 

dipertinggi oleh pemekaian lebih dari satu pendekatan untuk 

pengumpulan data (misalnya, webb dkk,1966) pendapat ini semula di 

rumuskan dalam konteks penelitian kuantitatif yang mana lebih dari satu 

pendekatan operasionalisasi konsep direkomendasikan mengingat Fakta-

Fakta bahwa semua perhitungan cenderung keliru, metode ini merupakan 

cara pengkombinasian antara penelitian kuantitatif dan kualitatif yaitu 

dengan cara mengecek antara satu tipe hasil penelitian (kualitatif 

misalnya) dapat di cek dengan hasil penelitian yang lain (kualitatif), 

Triangulasi ini umumnya dimaksudkan untuk meningkatkan validalitas 

hasil penelitian. Fungsi dari penggunaan metode triangulasi tidak cukup 

hanya dengan menggunakan satu alat ukur saja.Triangulasi menekankan 

digunakannya lebih dari satu metode dan banyak sumber data termasuk 

di antaranya adalah sejumlah peristiwa yang terjadi. 

Triangulasi yang di ambil dalam penelitian ini adalah: 

Triangulasi Data 

Yang dimana Triangulasi ini menggunakan berbagai sumber data seperti 

dokumen, arsip, hasil wawancara hasil observasi atau juga dengan 

mewawancarai lebih dari satu subjek yang dipandang memiliki sudut pandang 

yang berbeda. 

 

 


