
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Secara historis desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat 

politik dan pemerintahan jauh sebelum negara Indonesia terbentuk. Sebelum masa 

kolonial, di berbagai daerah telah dikenal kelompok masyarakat yang bermukim 

di suatu wilayah atau daerah tertentu dengan ikatan kekerabatan atau keturunan. 

Pola pemukiman berdasarkan keturunan atau ikatan emosional kekerabatan 

berkembang terus baik dalam ukuran maupun jumlah yang membentuk gugus atau 

kesatuan pemukiman. “Desa atau yang disebut dengan nama lain merupakan suatu 

kesatuan masyarakat hukum yang bertempat tinggal pada suatu lingkungan 

tertentu dan memiliki wewenang untuk mengatur dan memutuskan suatu 

kepentingan masyarakat yang bersangkutan”. 1  Sedangkan Pemerintahan Desa 

adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan 

Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat 

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

dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Dalam PP Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan 

mengenai Desa dinyatakan bahwa desa sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum 

yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa, 

sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945. 

Dalam Bab 1, Ketentuan Umum, Pasal 1, dinyatakan bahwa desa adalah kesatuan 

                                                        
1 Nasution Zulkarnaen. 2009. Solidaritas Sosial dan Partisipasi Masyarakat Desa Transisi. Malang: 
UMM Press. Hal 1 
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masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus 

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat 

yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten. 

Pergeseran paradigma sistem pemerintahan dari sistem sentralisasi 

menjadi sistem desentralisasi memberikan implikasi terhadap perubahan sistem 

manajemen pembangunan daerah. Pada era otonomi daerah pelaksanaan 

pembangunan desa yang meliputi segi kehidupan, baik politik, ekonomi, dan 

sosial budaya akan berhasil apabila solidaritas sosial tetap terpelihara dan 

melibatkan partisipasi masyarakat secara bottom up (dari bawah ke atas). Untuk 

mendorong kekuatan masyarakat dari bawah menjadi kekuatan pembaharuan 

menuju keadaan dan kondisi yang lebih baik dalam upaya mendorong 

keberhasilan pembangunan, diperlukannya pengkajian kewenangan yang dimiliki 

masyarakat itu sendiri yaitu kewenangan yang telah ada berdasarkan asal usul 

nilai budayanya, dan kewenangan yang berasal dari nilai lokal positif yang 

berlaku. 

Perencanaan dari atas ke bawah merupakan pendekatan perencanaan 

yang menerapkan cara penjabaran rencana induk ke dalam rencana rinci. Rencana 

rinci yang berada di bawah adalah penjabaran rencana induk yang berada di atas. 

Pendekatan perencanaan sektoral seringkali dipandang sebagai pendekatan 

perencanaan dari atas ke bawah, karena target yang ditentukan secara nasional 

dijabarkan ke dalam rencana kegiatan di berbagai daerah di seluruh Indonesia 

yang mengacu kepada pencapaian target nasional. 

 Otonomi daerah merupakan fenomena yang sangat dibutuhkan dalam era 

globalisasi, demokratisasi, terlebih pada era reformasi. Bangsa dan negara 
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Indonesia menumbuhkan manusia-manusia yang bermental pembangunan yang 

berkualitas. Otonomi daerah merupakan bagian sistem politik yang diharapkan 

memberi peluang bagi warga negara untuk lebih mampu mengembangkan daya 

kreativitasnya, dengan demikian Otonomi Daerah merupakan kebutuhan dalam 

era reformasi dan globalisasi. Berkaitan dengan proses pembangunan yang dapat 

menjadi patokan dalam pengambilan keputusan politik, misalnya ideology dan 

konstitusi, undang-undang, tersedia anggaran dan sumber daya manusia, 

efektivitas dan efisiensi, etika dan moral yang hidup dalam masyarakat dan 

agama. 

 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 menegaskan bahwa landasan 

pemikiran dalam pengaturan menegenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, 

otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat. Penjelasan ini telah  

menjadi titik terang bagi masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam 

pembangunan, hal ini untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam 

pembangunan daerah sehingga hasil yang dicapai sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat di daerah itu sendiri. Dalam pembangunan masyarakat perlu diberikan 

rangsangan untuk ikut memikirkan masalah-masalah pembangunan yang dihadapi 

dan turut merumuskan jalan keluar masalah tersebut. Keterlibatan masyarakat 

dalam proses pembangunan tidak hanya sekedar pada tataran formulasi bagi 

keputusan-keputusan yang di keluarkan pemerintah atau kebijakan publik, tetapi 

terlibat juga dalam implementasinya. 

Menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 dan PP Nomor 72 Tahun 2005 

disebutkan sumber-sumber pendapatan desa meliputi : 
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a. Pendapatan asli desa, terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan 

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

lain pendapatan asli desa yang sah. 

b. Bagi hasil pajak daerah Kabupaten atau Kota untuk desa dan dari 

retribusi Kabupaten atau Kota sebagian diperuntukkan bagi desa. 

c. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang 

diterima oleh Kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10%, 

yang pembagiannya untuk setiap Desa secara proporsional yang 

merupakan alokasi dana desa. 

d. Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan 

Pemerintah Kabupaten atau Kota dalam rangka pelaksanaan urusan 

pemerintahan 

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

  Perencanaan pembanggunan pada dasarnya merupakan suatu tahapan 

dalam proses pembangunan selanjutnya. Oleh karena itu, dalam menyusun 

perencanaan pembangunan hendaknya diperhatikan berbagai faktor yang 

berpengaruh terhadap berhasil atau tidaknya pelaksanaan pembangunan. 

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu aspek penting demokrasi, karena 

keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut 

dalam proses pembangunan daerahnya. “Kegiatan masyarakat yang menyangkut 

dalam proses pembangunan daerahnya, pada dasarnya dibagi dua yakni 

mempengaruhi kebijakan umum dan ikut serta menentukan pembuat dan 
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pelaksanaan keputusan, dengan kata lain partisipasi masyarakat merupakan 

prilaku akan tetapi prilaku tidak selalu berupa partisipasi”.2 

  Globalisasi dan paradigma pembangun modern cenderung menetapkan 

suatu tatanan kehidupan masyarakat dalam prespektif keterbukaan dan pasar tanpa 

batas yang jelas. Kemampuan suatu komunitas sangat tergantung pada produk 

unggulan yang mampu bersaing ditingkat global. Penerapan standar ganda dalam 

pembangunan dunia ketiga banyak menimbulkan kesenjangan dan 

ketidakmampuan sebagian besar negara berkembang dalam menata sistem 

ekonomi yang dapat diterima dan bertahan. “Kelemahan yang dihadapi oleh 

berbagai negara berkembang terletak pada tingkat partisipasi dan keterlibatan 

masyarakat dalam pengambilan keputusan dalam perencanaan pembangunan. 

Pandangan dan gerakan baru muncul sebagai akibat sistem yang cenderung 

sentralistik, ketergantungan masyarakat terhadap kebijakan pusat yang cenderung 

tidak menyentuh, kebutuhan pembangunan itu sendiri mendorong percepatan dan 

reformasi dalam aspek kehidupan terutama peran yang dimainkan secara 

proporsional oleh berbagai elemen masyarakat”.3 

Gagasan otonomi desa berpijak pada semangat good governance dengan 

berpedoman pada efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan 

demokratisasi nilai-nilai kerakyatan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan. 

Pada sisi mekanisme pendanaan pemerintahan desa, proses yang dikerjakan 

adalah bagaimana desa mengelola aset sumberdaya alam secara bijaksana dan 

berkelanjutan. Pilihan tersebut juga di ambil untuk menciptakan ruang bagi peran 

masyarakat dalam proses pembangunan. “Prinsip utama otonomi desa adalah 
                                                        
2 Subakti Ramlan. 1992. Memahami Ilmu Politik. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia. 
Hal : 141 
3 Opcit, Sumpeno Wahjudin, Hal : 23 
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kewenangan membuat keputusan sendiri melalui semangat keswadayaan yang 

telah lama dimiliki oleh desa, dalam satu kesatuan wilayah perdesaan. Selayaknya 

desa dipercaya untuk mengurus dirinya dalam unit wilayah kelola desa  melalui 

peraturan yang dibuat secara mandiri. Semenjak masa  lampau, ciri paling kuat 

pemerintahan desa tradisional di Indonesia adalah adanya peranan dana swadaya 

dan gotongroyong”.4 

 Otonomi daerah merupakan suatu konsep yang menekankan pada aspek 

kemandirian daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. 

Sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

dijelaskan bahwa otonomi daerah dipahami sebagai sebuah proses devolusi dalam 

sektor publik dimana terjadi pengalihan wewenang dari pemerintah pusat kepada 

pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota. Dengan kata lain, dalam konteks 

Indonesia, otonomi daerah diartikan sebagai proses pelimpahan kekuasaan dari 

pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota. Menurut 

Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang desa, disebut bahwa desa 

adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang 

berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat 

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

sistem Pemerintahan Kesatuan Republik Indonesia.  

Mengerucutnya kebijakan otonomi daerah menuju desa seharusnya 

diikuti dengan pengembangan ekonomi rakyat dan pengelolaan sumberdaya alam 

berkelanjutan untuk mencukupi pendapatan asli desa. Hal ini merupakan 

kewajiban untuk meyakinkan pemerintah agar memberi otonomi murni agar desa 

                                                        
4  Ibid, Hal : 26 
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dapat mengurus dirinya sendiri. “Perencanaan desa merupakan bagian integral 

dari sistem perencanaan pembangunan daerah yang diwujudkan dalam bentuk 

dukungan sebagai berikut; (a) Penyediaan data dan informasi perencanaan 

menyangkut permasalah, kebutuhan, potensi sumber daya, dan peluang mulai dari 

tingkat RT, RW/dusun dan desa, (b) Daftar usulan program pembangunan yang 

mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat desa, (c) Informasi tentang 

kapasitas kelembagaan masyarakat yang akan terlibat dalam pembangunan”.5 

 Dalam Peraturan Pemerintah yang diterbitkan untuk menjabarkan 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan Pemerintah 

Nomor 72 ini dianggap sangat strategis. Kestrategisan Peraturan Pemerintah ini 

terletak pada substansi materi yang dikandungnya. Peraturan Pemerintah Nomor 

72 Tahun 2005 mengatur tentang desa, di mana Pemerintahan Desa merupakan 

struktur pemerintahan terbawah yang secara langsung berinteraksi dengan 

masyarakat. 

 Dimensi yang tidak kalah pentingnya adalah pemahaman desentralisasi 

dan otonomi daerah dari aspek eksternal yaitu menyangkut interaksi antara 

Negara dan masyarakat. Dalam konteks ini desentralisasi dan otonomi daerah 

dipahami sebagai upaya untuk melibatkan rakyat dalam penyelenggaraan 

pemerintah daerah. Sehingga salah satu tolak ukur kualitas penyelenggaraan 

pemerintah daerah adalah tingkat keterlibatan masyarakat dalam penyusunan 

kebijakan publik. Salah satu kebijakan publik yang paling penting dan menjadi 

                                                        
5 Sumpeno Wahjudin. 2011. Perencanaan Desa Terpadu. Banda Aceh: Reinforcament Action and 
Development. Hal : 43 
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fokus dalam penelitian ini adalah partisipasi masyarakat dalam menyusun 

Anggaran Pndapatan dan Belanja Desa (APB-Desa). 

 Oleh sebab itu tanggungjawab penyelenggara pemerintahan di daerah 

atau desa tidak saja di tangan kepala daerah atau kepala desa tetapi juga di tangan 

masyarakat tersebut. Keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah dan desa juga 

tidak terlepas dari adanya peran serta atau partisipasi aktif anggota 

masyarakatnya, baik sebgai kesatuan sistem maupun sebagai individu merupakan 

bagian integral yang sangat penting dari sistem pemerintahan daerah atau desa, 

karena secara prinsip penyelenggaraan otonomi ditujukan guna mewujudkan 

masyarakat sejahtera di daerah atau desa yang bersangkutan. Partisipasi masyarakt 

merupakan pilar penting dalam teori demokrasi. Hal ini sejalan dengan konsep 

governance yang memberikan kesempatan kepada stakeholder lain diluar 

pemerintah untuk terlibat dalam proses perumusan kebijakan publik. Perubahan 

sosial partisipasi masyarakat desa yang terjadi dipengaruhi kebijakan-kebijakan 

yang diterapkan penguasa atau pemerintah. Dari beberapa literature menunjukkan, 

bahwa proses partisipasi mulai dari era Orde Baru sampai era Otonomi Daerah, 

terjadi perubahan dalam hal pengambilan keputusan atau kebijakan dari 

pemerintah yang awalnya partisipasi masyarakat bersifat top down menjadi 

bottom up dan memberi kewenangan pada lembaga-lembaga masyarakat lokal. 

 Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang melibatkan 

seluruh pemangku kepentingan menjadi sangat penting dan menyeimbangkan 

serta menyebarluaskan informasi tentang isu strategis bersama, ketersediaan 

sumber daya, serta alternatif tindakan koleksif yang harus dibangun melalui kerja 

sama pembangunan. salah satu wujud dari prilaku masyarakat terhadap 
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penyelenggaraan APB-Desa antara lain ditunjukkan melalui partisipasi 

masyarakat dalam proses perencanaan, penyusunan, pelaksanaan serta evaluasi 

dalam hasil keputusan bersama yang telak dilaksanakan dalam APB-Desa. 

 Dalam prakteknya partisipasi masyarakat dalam penyusunan APB-Desa 

manghadapi banyak masalah. Masalah tersebut mulai dari prosedur hingga 

praktek dan proses penganggaran itu sendiri, artinya hampir bisa dikatakan bahwa 

penganggaran adalah proses yang tidak partisipatif. Situasi yang menjadi kendala 

partisipasi masyarakat dalam penganggaran dari sisi masyarakat adalah: 

a. Kapasitas warga untuk advokasi masih lemah walaupun telah ada 

inisiasi advokasi anggaran berbasis sumber daya dan kapasitas 

masyarakat, secara makro kontribusinya terhadap perubahan 

kebijakan anggaran masih sangat kecil 

b. Jaringan antar elemen masyarakat sipil belum terbangun sehingga 

kekuatan warga tidak terkonsolidasi dan posisi tawar rakyat menjadi 

lemah dan menimbulkan tidak terkoordinasinya inisiasi yang 

membuat upaya saling mendukung tidak tercipta. 

 Perencanaan merupakan bagian dari satu fungsi manajemen untuk 

mengatur dan mengorganisir orang atau kegiatan yang dilaksanakan. Secara 

umum masyarakat beserta elemen yang menaunginya dapat dikatakan sebagai 

suatu organisasi. Oleh karena itu, fungsi perencanaan melekat dalam dirinya 

sebagai sesuatu yang hidup, dinamis dan berubah. Secara umum perencanaan desa 

dimaksudkan untuk membantu menemukenali kebutuhan, merumuskan strategi 

dan mengelola perubahan masyarakat dalam kerangka perbaikan kesejahteraan 

dan kualitas hidup di masa depan.  
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 Dalam penyelenggaraan pembangunan desa diperlukan pengorganisasian 

yang mampu menggerakan masyarakat untuk mampu berpartisipasi dalam 

melaksanakan pembangunan desa serta melaksanakan administrasi pembangunan 

desa. Dengan demikian diharapkan pembangunan dan pelaksanaan administrasi 

akan berjalan lebih rasional, tidak hanya didasarkan pada tuntutan emosional yang 

sukar dipertanggungjawabkan kebenarannya. Hal ini mengisyaratkan bahwa 

keikutsertaan masyarakat di dalam perencanaan pembangunan memang benar-

benar sangat dibutuhkan untuk mensinkronkan rencana pembangunan desa yang 

akan dilaksanakan dengan apa yang dibutuhkan masyarakat dalam meningkatkan 

kehidupan dan penghidupannya di desa. 

 Dari uraian diatas menunjukkan bahwa sesungguhnya proses 

pengambilan keputusan berkaitan dengan proses pembangunan di daerah harus 

melibatkan masyarakat sebagai bagian dari warga Negara. Musyawarah rencana 

Pembangunan yang dilaksanakan secara bertingkat mulai dari desa, kecamatan 

hingga kabupaten bertujuan untuk menampung aspirasi masyarakat dibidang 

pembangunan. Karena itu, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, pasal 14 

sampai 15 dengan tegas menjelaskan tentang tugas, kewenangan, kebijakan dan 

hak kades. Antara lain, kades mempunyai tugas menyelenggarakan urusan 

pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan. 

 Kewenangan desa jelasnya diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 

32 Tahun 2004. Diataranya kewenangan urusan pemerintah yang sudah ada 

berdasarkan asal usul desa, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 

kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada desa dan tugas pembantuan 

dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten serta urusan 
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pemerintah lain yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa. 

Menurut Undang-Undang 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, pemerintah 

desa terdiri dari Pemerintah Desa dan badan permusyawaratan  Desa. Kedua 

struktur pemerintah di level bawah ini, memegang peranan penting dalam 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat ditingkat paling bawah. APB-Des adalah 

instrumen penting yang sangat menentukan dalam rangka perwujudan tata 

pemerintahan yang baik (Good Governance) di tingkat desa. Keberhasilan 

pelaksanaan pembangunan masyarakat Community Develovment sangat 

bergantung pada peran pemerintah dan masyarakatnya. Keduanya harus mampu 

menciptakan sinergi. 

 Tanpa melibatkan masyarakat, pemerintah tidak akan dapat mencapai 

hasil pembangunan secara optimal. Pembangunan hanya akan menghasilkan 

produk-produk baru yang  kurang berarti bagi masyarakatnya dan tidak sesuai 

dengan masyarakatnya. Begitu pula sebaliknya, tanpa peran optimal dari 

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

yang akhirnya akan menimbulkan permasalahan baru. Peran serta masyarakat 

yang akan aktif lebih menumbuhkan kebersamaan sehingga dapat mempercepat 

peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bagi sebagian kalangan, sebenarnya 

keterlibatan rakyat dalam proses pembangunan, bukan sekedar pada tataran 

formulasi bagi keputusan-keputusan yang dikeluarkan pemerintah, atau berupa 

kebijakan publik, tetapi terlibat juga dalam implementasinya. Sebelum adanya 

implementasi atas kebijakan, terlebih dahulu akan adanya konsep perencanaan 

pembangunan. 
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 Perencanaan pembangunan pada dasarnya merupakan suatu tahapan 

dalam proses pembangunan selanjutnya. Oleh karena itu dalam menyusun 

perencanaan pembangunan hendaknya diperhatikan berbagai faktor yang 

kemungkinan memiliki pengaruh bagi berhasil atau tidaknya pelaksanaan 

pembangunan. 

 Sebagai subjek pembangunan, tentunya warga masyarakat hendaknya 

sudah dilibatkan untuk menentukan perencanaan pembangunan sesuai dengan 

kebutuhan objektif masyarakat yang bersangkutan, dengan kata lain perencanaan 

pembangunan yang akan dilaksanakan dapat menyentuh langsung kebutuhan 

masyarakat sehingga program perencanaan pembangunan desa yang akan 

dicanangkan, masyarakat dapat berpartisipasi secara optimal. Ide-ide 

pembangunan haruslah berdasarkan pada kepentingan masyarakat desa dalam 

memenuhi kebutuhannya yang menunjang terhadap pembangunan nasional.  

 Dari permasalahan di atas, penulis ingin lebih jauh meneliti mengenai 

sejauh mana Partisipasi Masyarakat Dalam Menyusun APB-Desa yang 

difokuskan pada pola hubungan Pemerintah Desa dan masyarakat Desa Kemuning 

Kecamatan Sekongkang Kabupaten Sumbawa Barat).  

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka 

dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam menyusun Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Desa) di Desa Kemuning 

Kecamatan Sekongkang Kabupaten Sumbawa Barat? 
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2. Faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat partisipasi 

masyarakat dalam menyusn Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 

(APB-Desa) tersebut? 

C. Tujuan Penelitian 

 Setiap penelitian pada dasarnya mempunyai tujuan yang ingin dicapai, 

yang dimaksud untuk memberikan arah kepada setiap penyusun dalam 

menjalankan tugasnya. Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan, 

maka tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam 

menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta untuk mengetahui faktor 

pendukung dan penghamabat pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam menyusun 

APB-Desa di Desa Kemuning Kecamatan Sekongkang Kabupaten Sumbawa 

Barat. 

D. Manfaat Penelitian 

 Dalam penelitian ini peneliti mengharapkan akan adanya manfaat yang 

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

a. Secara Akademis 

 Secara akademis penelitian ini dapat digunakan untuk menambah, 

memperdalam wawasan, mengembangkan pengetahuan bagi penulis, dan sebagai 

pembelajaran dalam penyusunan dan menganalisis masalah secara ilmiah serta 

menemui titik terang atau jawaban dari masalah yang ada dalam proses 

merencanakan penyusunan APB-Desa sebagai upaya meningkatkan kesadaran 

tentang pentingnya pengambilan keputusan secara bersama. 
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b. Secara Praktis 

 Diharapkan dengan penelitian ini dapat memberikan rekomendasi bagi 

pemerintah, masyarakat maupun lembaga swasta lain dan masyarakat dapat 

mengerti mengenai pentingnya berpartisipasi dalam merencanakan pemabngunan 

yang dilaksanakan serta mencari solusinya. 

E. Definisi Konsep dan Definisi Operasional 

1. 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 terfokus sesuai dengan tujuan yang dicapai oleh peneliti, 

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

untuk menghindari kesalah pahaman dari suatu penelitian. Berdasarkan penelitian 

yang mengangkat tentang “Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Menyusun APB-

Desa (Study di Desa Kemuning Kecamatan Sekongkang Kabupaten Sumbawa 

Barat)”, maka definisi konsep yang perlu dijabarkan adalah : 

a. Partisipasi Masyarakat 

 Partisipasi merupakan salah satu aspek penting demokrasi, karena 

keputusan yang ibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan 

mempengaruhi kehidupan warga masyarakat, maka warga berhak ikut serta 

menentukan isi keputusan tersebut. “Menurut Ramlan Subakti yang dimaksud 

partisipasi politik adalah keikutsertaan warga Negara biasa dalam menentukan 

segala keputusan menyangkut atau mempengaruhi hidupnya.” 6 Sedangkan 

menurut Isa Wahyudi, partisipasi merupakan sumber kekayaan ide dan inspirasi 

                                                        
6 Subakti Ramlan. 1992. Memahami Ilmu Politik. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia. 
Hal : 40 
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untuk memecahkkan masalah yang ada dalam praktek pembangunannya, bentuk 

partisipasi yang paling dasar adalah berbagai informasi dimana umumnya para 

praktisi pembangunan memberitahukan kepada masyarakat loal mengenai rencana 

suatu proyek pembangunan tertentu. 

 Pembahasan mengenai masyarakat yang mana merupakan tatanan ideal 

masyarakat partisipatif mempunyai konsep diantaranya menurut Riswandha 

Imawan dimana masyarakat madani merupakan konsep tentang keberadaan satu 

masyarakat yang dalam batas-batas tertentu mampu memajukan diri sendiri 

melalui penciptaan aktivitas mandiri, dalam satu gerak yang tidak memungkinkan 

Negara melakukan intervensi. Dalam hal ini masyarakat yang ikut berpartisipasi 

di dalam pembangunan maupun pembuat kebijakan tahap awal atas pembangunan 

tidak harus selalu dapat dicampuri oleh pemerintah.7 

 Dari pengertian atau pembahasan yang telah diuraikan mengenai 

partisipasi masyarakat dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat 

merupakan keikutsertaan masyarakat dalam pengambilan keputusan maupun 

proses pelaksanaan pembangunan yang dapat mempengaruhi kebijakan 

pemerintah maupun hidupnya yang berdampak pada lingkungan. 

b. Penyusunan APB-Desa 

 Dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, desa memiliki 

kewenangan untuk menyusun rencana pembangunan desa sebagai pola penggalian 

gagasan, kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 

2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang Undang 

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimana rencana 

                                                        
7 Wahyudi Isa. 2006. Metodologi Perencanaan Partisipatif (Best Practise Untuk pelaksanaan 
Musrenbang). Malang: Malang Corruption Watch (MCW) Hal : 25 
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pembangunan menurut undang undang tersebut dibagi menjadi rencana 

pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah dan 

rencana kerja pemerintah desa. Dalam hal ini rencana pemerintah desa yang 

dimaksud adalah mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Desa). 

“APB-Desa (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) merupakan rencana 

operasional tahunan daripada program umum pemerintahan dan pembangunan 

Desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka rupiah, disatu pihak 

mengandung perkiraan target penerimaan dan dilain pihak mengandung perkiraan 

batas tertinggi belanja Desa”.8 

 APB-Desa merupakan instrumen penting yang sangat menentukan dalam 

rangka perwujudan tata pemerintahan yang baik di tingkat desa. Tata 

pemerintahan yang baik diantaranya diukur dari proses penyusunan dan 

pertanggungjawaban APB-Desa. Memahami proses pada seluruh tahapan 

pengelolaan APB-Desa. Proses pengelolaan APB-Desa yang didasarkan pada 

prinsip partisipasi, transparansi dan akuntabel akan memberikan arti dan nilai 

bahwa pemerintahan desa dijalan kan dengan baik. Adanya Alokasi Dana Desa 

yang memadai untuk menunjang sumber penerimaan APB-Desa, diharapkan akan 

mampu mendorong roda pemerintahan di tingkat desa, termasuk untuk 

menanggapi kebutuhan-kebutuhan yang mampu ditangani di tingkat desa yang 

merupakan kewenangan desa. 

 APB-Desa yang baik dapat mendorong partisipasi warga lebih luas pada 

proses-proses perencanaan dan penganggaran pembangunan, pelaksanaan dan 

monitoring serta evaluasi. Agar terwujud APB-Desa yang baik perlu dilakukan 

                                                        
8 Ibid, Hal : 37 
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penguatan oleh Pemerintahan Desa dalam mengelola keuangan desa, khususnya 

berkaitan dengan penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APB-Desa, 

agar APB-Desa yang disusun berorientasi kepada peningkatan kesejahetraan 

masyarakat desa dan memenuhi prinsip-prinsip good governance seperti 

transparansi, partisipasi, efektifitas dan akuntabel. 

c. Masyarakat Desa  

Dahulu masyarakat desa dalam khasana sosiologi dikenal dengan 

sebutan masyarakat primer. Namun kini proses solidaritas sosial dan tingkat 

partisipasi tidak berjalan sebagaiman semestinya. Proses memudarnya ikatan 

kerjasama itu disebabkan berbagai faktor, misalnya masuknya nilai-nilai 

kapitalisme, perubahan sosial budaya, migrasi, urbanisasi, dan lain-lain. 

Solidaritas sosial adalah perasaan yang secara kelompok memiliki nilai-nilai yang 

sama atau kewajiban moral untuk memenuhi harapan-harapan peran (role 

expectation). Sebab itu prinsip solidaritas sosial masyarakat adalah saling 

membantu, saling peduli, bisa kerjasama, saling membagi hasil panen, dan 

bekerjasama dalam mendukung pembangunan di desa baik secara keuangan 

maupun tenaga dan sebagainya. 

Keberhasilan penyelenggaraan pembangunan pada era otonomi tidak 

terlepas dari partisipasi aktif secara sukarela anggota masyarakat, baik sebagai 

kesatuan sistem maupun sebagai individu, hal itu merupakan bagian integral yang 

sangat penting dari sistem pemerintahan daerah, karena secara prinsip 

penyelenggaraan otonomi ditujukan guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera 

di daerah tersebut. Tanggungjawab perwujudan solidaritas sosial dan partisipasi 

aktif masyarakat dalam penyelenggraan pembangunan di desa tidak hanya di 
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tangan pemerintah desa, tetapi juga berada pada peran dan pertanggungjawaban 

kelembagaan masyarakat desa dan masyarakat itu sendiri.9 

Solidaritas sosial masyarakat dan partisipasi masyarakat dalam 

pembangunan menunjukkan, solidaritas sosial dan partisipasi ini akan mempererat 

hubungan antar sesama manusia, serta meningkatkan hubungan antara masyarakat 

dengan pemimpinnya (kepala desa) dan aparat desa, yang juga akan berdampak 

pada proses keberasilan pembangunan. Masyarakat desa sendiri memiliki makna 

sebagai masyarakat yang kehidupannya masih banyak dikuasai oleh adat istiadat 

lama. Adat istiadat sendiri memiliki pengertian suatu aturan yang mencakup 

segala konsepsi sistem berdaulat yang mengatur tindakan atau perbuatan manusia 

dalam kehidupan sosial budaya yang mengatur tindakan atau perbuatan manusia 

dan kehidupan sosial, kerjasama dan hubungan erat secara tahan lama dengan 

sifat-sifat yang hampir seragam. 

2. Definisi Operasional 

Definisi Operasional merupakan salah satu langkah penting dalam 

penelitian karena berperan sebagai alat untuk mengukur variable. Dalam 

menangani masalah yang berhubungan dengan proses partisipasi masyarakat 

dalam menyusun Anggaran Pendapatn dan Belanja Desa, perlu adanya 

pembatasan serta penganalisisan masalah. “Membatasi masalah itu dengan 

menentukan luas ruang lingkup masalah, seingga menjadi jelas batasan-

batasannya. Hal ini perlu bagi penemuan langkah-langkah penelitian dan arahnya 

yang jelas”.10 

                                                        
9 Nasution Zulkarnaen. 2009. Solidaritas Sosial dan Partisipasi Masyarakat Desa Transisi. Malan: 
UMM Press. Hal : 4 
10 Kartono, dr Kartini. 1990. Pengantar Metodologi Riset Sosial. Bandung : Mandar Maju. Hal : 19 
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Dalam penelitian ini variabel penelitiannya dalah partisipasi masyarakat 

dalam menyusun APB-Desa dan dan faktor penghambat serta pendukung 

pelaksanaan wewenang Badan Permusyawaratan Desa dalam menetapkan APB-

Desa. Untuk melihat bagaimana masyarakat terlibat dalam penyusunan APB-Desa 

serta faktor pendukung dan penghambatnya maka ditetapkan beberapa indikator 

sebagai berikut: 

1. Partisipasi masyarakat dalam penyusunan dan pelaksanaan APB-Desa di 

Desa Kemuning Kecamatan Sekongkang Kabupaten Sumbawa Barat 

a. Partisipasi masyarakat 

b. Bentuk partisipasi masyarakat dalam penyusunan APB-Desa 

c. Evaluasi hasil pelaksanaan APB-Desa. 

2. Faktor pendukung dan penghambat peran serta masyarakat dalam 

menyusun APB-Desa 

a) Faktor Pendukung 

 Kesadaran akan pentingnya partisipasi 

 Besarnya peran pemerintah setempat dalam memberikan 

sosialisasi 

 Perlunya dilakukan pendekatan secara efektif oleh pemerintah 

lokal kepada masyarakat 

 Adanaya pengawasan dari pemerintah dah tokoh-tokoh 

masyarakat 

 Adanya media atau wadah untuk berpartisipasi. 

b) Faktor Penghambat 

 Terbatasnya waktu dalam menentukan skala prioritas 
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 Kurangnya sarana dan prasarana partisipasi 

 Terbatasnya alokasi dana 

 Lemahnya kelembagaan atau organisasi berbasis masyarakat 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

 Jenis Penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif, dengan alasan agar 

dapat menggali informasi yang mendalam mengenai objek yang diteliti. Metode 

deskriptif sebagai prosedur pemecahan masalah yang diteliti berdasarkan fakta-

fakta, sehingga tujuan dari metode deskriptif adalah untuk menggambarkan 

tentang suatu masyarakat atau kelompok tertentu atau gambaran tentang gejala 

sosial. Digunakan metode deskriptif dengan alasan bahwa dalam penelitian ini 

berupaya menggali data, yaitu data berupa pandangan responden dalam bentuk 

cerita rinci atau asli. 

2. Sumber Data 

  Adapun sumber data dalam penelitian yang dilakukan adalah : 

a. Data Primer 

 Sumber data primer berupa data kata-kata dan tindakan tentang (a). 

bentuk partisipasi masyarakat dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Desa (APB-Desa) di Desa Kemuning Kecamatan Sekongkang Kabupaten 

Sumbawa Barat, (b). Pola hubungan pemerintah dan masyarakat desa, (c). Data 

tentang level pelibatan masyarakat terhadap penyusunan APB-Desa, dan (d). 

faktor pendukung dan penghambat partisipasi masyarakat dalam menyusun APB-

Desa. 
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b. Data Skunder 

 Sumber data Skunder diperoleh dari buku, bahan referensi dan hasil-

hasil yang semuanya mendukung atau memperkaya sumber data primer. Dalam 

penelitian ini informasi diperoleh dari pemerintah desa dan dokumen yang terkait, 

berupa catatan perencanaan pembangunan yang disusun oleh desa. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

 Pada prinsipnya pengumpulan data empirik diawali dengan memahami 

pengaturannya. Teknik pengumpulan data adalah cara yang dipergunakan untuk 

memperoleh atau mengumpulkan data sebaik-baiknya dan diolah serta dianalisa 

sesuai dengan kerangka metode penelitian. Sehubungan dengan penelitian ini, 

maka digunakan teknik pengumpulan data berupa pengamatan (observasi), 

wawancara (interview) dan teknik dokumentasi untuk mencari data sesuai dengan 

permasalahan yang diteliti. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh 

informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Dalam 

penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah: 

a. Observasi 

 Teknik observasi merupakan teknik penelitian mulai penjajakan 

lapangan guna mengenal segala unsur lingkungan sosial, sedangkan yang 

dimaksud dengan penelitian keadaan lapangan adalah untuk menilai keadaan, 

situasi, latar dan konteksnya, lebih spesifik lagi observasi dikatakan sebagai 

penelitian dengan cara pengindraan yaitu mengamati. Secara luas, observasi atau 

pengamatan berarti setiap kegiatan untuk melakukan pengukuran. “Akan tetapi 

observasi atau pengamatan disini diartikan lebih sempit, yaitu alat pengumpulan 

data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat sistematik gejala-gejala 
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yang diselidiki”.11 Jadi dalam penelitian ini observasi digunakan untuk melakukan 

pengamatan tentang partisipasi masyarakat dalam menyusun anggaran pendapatan 

dan belanja desa. 

b. Wawancara  

 Teknik pengumpulan data berikutnya yang digunakan adalah teknik 

wawancara. Dalam penelitian ini sengaja menggiunakan teknik wawancara 

mendalam dan terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara yang 

merupakan suatu cara pengumpulan data secara langsung dengan informan, 

dengan maksud mendapatkan gambaran lengkap tentang masalah yang diteliti. 

 “Wawancara (interview) adalah kegiatan mencari bahan (keterangan, 

pendapat) melalui Tanya jawab lisan dengan siapa saja yang diperlukan. 

Wawancara diadakan untuk mengungkapkan latar belakang, motif-motif yang ada 

disekitar masalah yang diobservasi. Wawancara dilakukan apabila keterangan atau 

pendapat dengan jalan lain sudah tidak dapat diperoleh atau jalan dianggap terlalu 

sulit diperoleh”.12Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan wawancara secara 

face to face dengan piak-pihak yang dianggap dapat memberikan data maupun 

penjelasan dengan tujuan agar data yang diperoleh valid dan objektif. 

c. Dokumentasi  

 Teknik dokumentasi merupakan penelusuran dokumen-dokumen resmi 

dalam menjajaki sumber tertulis tersebut, sehingga akan memperkaya data dan 

dapat membantu dalam menganalisa. “Study dokumentasi merupakan teknik 

pengumpulan data yang tidak langsung diajukan kepada subjek penelitian. 

                                                        
11  Rianse, Usman dan Abdi. 2008. Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi (Teori dan 
Aplikasi). Bandung: CV. Alfabeta. Hal : 213 
12  Rianse, Usman dan Abdi. 2008. Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi (Teori dan 
Aplikasi). Bandung : CV. Alfabet. Hal : 219 
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Dokumen yang diteliti dapat berupa berbagai macam, tidak hanya dokumentasi 

resmi”.13 Dengan adanya kegiatan pengambilan data yang nantinya akan diperoleh 

dalam penelitiannya, baik berupa table maupun daftar. 

4. Subyek Penelitian 

 Subyek penelitian adalah orang yang memberikan informasi tentang 

situasi dan kondisi latar penelitian, karena sebagai subyek yang mampu 

memberikan informasi yang seluas-luasnya. Maka dalam penelitian ini peneliti 

sangat berhati-hati dalam menentukan informan, agar didapatkan informasi yang 

valid dan lengkap. Penelitian ini menggunakan intensity sampling karena para 

informan tersebut dipandang dapat memberikan pengalaman yang seluas-luasnya 

terutama berhubungan dengan proses penyusunan APB-Desa di Desa Kemuning 

Kecamatan Sekongkang Kabupaten Sumbawa Barat. Oleh karenanya informan 

dalam penelitian ini diataranya adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, Ketua BPD, 

Tokoh Masyarakat dan Masyarakat. 

5. Lokasi Penelitian 

 Data-data penelitian dirancang dengan pendekatan wawancara 

mendalam, observasi dan dokumentasi. Cara yang dilakukan dengan 

mendeskripsikan partisipasi masyarakat dalam penyusunan APB-Desa melalui 

hubungan Pemirintah Desa dan masyarakat Desa Kemuning Kecamatan 

Sekongkang Kabupaten Sumbawa Barat sekaligus bentuk partisipasi masyarakat 

dalam penyusunan APB-Desa serta level pelibatan masyarakat terhadap proses 

penyusunan APB-Desa. Alasan pemilihan lokasi ini, dikarenakan Desa Kemuning 

baru saja dibentuk melalui pemekaran wilayah dan peneliti ingin mengetahui 

                                                        
13 Ibid, Hal : 70 
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bagaimana bentuk keterlibatan masyarakat dan kerjasamanya dengan aparat 

pemerintah setempat dalam penyusunan APB-Desa. 

6. Teknik Analisa Data 

 Teknik analisa data yang dilakukan peneliti menggunakan analisa 

kulitatif, teknik analisa yang digunakan peneliti berguna sebagai alat untuk 

menafsirkan dan mengimplementasikan data yang di dapat dari wawancara 

dengan responden dan tujuan mendeskripsikan bagaimana partisipasi masyarkat 

dalam menyusun anggaran pendapatan dan belanja desa di Desa Kemuning 

Kecamatan Sekongkang Kabupaten Sumbawa Barat. Dengan melakukan analisa 

data dapat memberikan arti dari makna yang berguna dalam memecahkan 

permasalahan. 

 Teknik analisa data adalah proses mengatur urusan data, pengorgani-

sasian ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar, sehingga dapat 

ditemukan tema yang dirumuskan. Data yang terkumpul terdiri dari catatan 

lapangan, interview, gambar, foto dan dokumen berupa laporan, biografi, artikel, 

kemudian direduksi dan diolah untuk memperoleh kesimpulan informasi tersebut. 

Proses analisa data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari 

berbagai sumber yang kemudian dilakukan reduksi dengan membuat rangkuman 

inti dalam penelitian tersebut. Dalam penelitian ini data dianalisa secara normative 

melalui studi literature dan analisis bersifat kualitatif atau uraian. Adapun tahapan 

dalam menganalisa data ini adalah : 

a. Reduksi Data 

 “Reduksi data adalah bentuk analisa yang mempertegas, memperpendek, 

memfokuskan, membuang hal yang tidak penting dan mengatur sedemikian rupa 
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sehingga kesimpulan akhir dapat dilakukan. Reduksi data berlangsung terus 

menerus selama penelitian berlangsung”.14 

b. Display Data 

“Display data adalah rakitan organisasi yang menungkinkan kesimpulan 

dapat dilakukan yang meliputi gambar atau skema, jaringan kerja berkaitan 

denegan kegiatan dan table. Dengan demikian, maksud peneliti melakukan display 

data bertujuan untuk menyajikan datayang berkaitan ke dalam tabel sesuai dengan 

data yang diperoleh”.15 

c. Pengambilan Keputusan 

 “Akhir dari seluruh kegiatan analisa data kualitatif terletak pada 

pemahaman atau penuturan tentang apa yang berhasil kita mengerti berkenaan 

denagan suatu masalah yang diteliti”.16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                        
14 Ibid, Hal : 72 
15 Ibid, Hal : 72 
16 Ibid, Hal : 72 


