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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Penelitian Terdahulu 

Penelitian Arianto (2011) yang berjudul: “Partisipasi masyarakat dalam 

perencanaan pembangunan Pulo Dogom Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten 

Labuhan Batu Utara”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa: Dengan adanya 

partisipasi warga menekan pada partisipasi langsung dalam pengambilan 

keputusan pada lembaga dan proses kepemerintahan. Partisipasi warga di Pulo 

Dogom Kecamatan Kualah Hulu Kabupaten Labuhan Batu Utara telah 

mengalihkan Pengertian partisipasi dari sekedar kepedulian terhadap kaum tersisi. 

Penelitian lain dilakukan oleh Wahyuni (2011) yang berjudul: “Evaluasi 

Partisipasi Masyarakat pada Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan 

di Pekon Kutodalom Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus”. Penelitian 

tersebut menunjukkan partisipasi masyarakat sangat penting dan berperan dalam 

pelaksanaan dan pencapaian hasil program pengembangan usaha agribisnis 

perdesaan di Pekon Kutodalom Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus, terdiri 

dari: (1) adanya ketepatan sasaran (target grup) penerima dana PUAP yaitu rumah 

tangga tani miskin, petani/peternak (pemilik dan atau penggarap) skala kecil dan 

buruh tani serta pelaku usaha agribisnis yang mempunyai transaksi hasil usaha 

harian, mingguan maupun musiman. (2) Peningkatan akses pembiayaan kepada 

anggota Gapoktan Guyub Tani, yaitu adanya kemudahan bagi penerima BLM 

PUAP dalam mengakses bantuan yang disalurkan pada Gapoktan. 
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B. Tinjauan tentang Partisipasi 

1. Konsep Partisipasi 

Partisipasi berasal dari kata “Participation” (Bahasa Inggris), yang artinya 

ikut berperan dan “Partisipatie” (Bahasa Belanda) artinya mengambil bagian 

dalam suatu kegiatan yang dimana maknai juga oleh Poerwadarminta, sebagai 

ikut berperan serta dalam kegiatan. Dalam perkataan yang lebih luas partisipasi 

pada hakekatnya adalah ikut sertanya seseorang atau sekelompok orang dalam 

suatu aktivitas yang lebih besar.
1 

Secara etimologi arti kata partisipasi berasal dari bahasa latin, pars artinya 

bagian dan capare berarti mengambil bagian atau dapat juga disebut peran serta 

atau keikutsertaan. dapat disimpilkan bahwa partisipasi adalah: 
2
 

“Keikutsertaan atau keterlibatan secara sukarela oleh masyarakat 

dalam perubahan yang ditentukannya sendiri. Pengertian yang secara 

umum dapat ditangkap dari istilah partisipasi adalah keikutsertaan 

seseorang atau sekelompok anggota masyarakat dalam suatu kegiatan. 

Pengertian seperti itu, nampaknya selaras dengan pengertian yang juga 

dikemukakan oleh kamus bahasa sosiologi” 

 

Karakteristik dari proses partisipasi ini adalah, semakin mantapnya 

jaringan sosial (social network) yang “baru” yang membentuk suatu jaringan 

sosial bagi terwujudnya suatu kegiatan untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang 

                                                             
1 Kamarulzaman. 2005. dalam Agus Suharyanto, Partisipasi Politik Masyarakat Tionghoa dalam Pemilihan 

Kepala Daerah, Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik, Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik 2 

(2) (2014): 151-160, Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 

Medan Area, Indonesiah., hlm., 4. 
2 Supriyadi dalam Fitriyanti Nurul, Partisipasi Masyarakat Dalam Program Nasional Pemberdayaan 

Masyarakat (PNPM)-Mandiri.. Makalah Kolokium. Departemen Sains Komunikasi Dan Pengembangan 

Masyarakat. diakses di Http://Skpm.Ipb.Ac.Id/Karyailmiah/Index.Php/Kolokium/Article/Downloadsuppfil 

%20e/667/253 pada tgl: 06/04/19, hlm., 4. 

http://skpm.ipb.ac.id/Karyailmiah/Index.Php/Kolokium/Article/Downloadsuppfil%20%20e/667/253
http://skpm.ipb.ac.id/Karyailmiah/Index.Php/Kolokium/Article/Downloadsuppfil%20%20e/667/253
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diinginkan. Tumbuhnya komunikasi dan interaksi tersebut, dilandasi oleh adanya 

kesadaran yang dimiliki oleh yang bersangkutan terhadap:
 3

 

a. Kondisi yang kurang sesuai dan harus diperbaiki. 

b. Kondisi tersebut hanya dapat diperbaiki melalui keterlibatan. 

c. Kemampuan untuk mengintervensi situasi yang kurang sesuai. 

d. Kepercayaan diri untuk melakukan perubahan. 

 

Pada dasarnya beberapa pendapat tentang partisipasi mempunyai arti yang 

hampir sama, ialah upaya terorganisasi untuk meningkatkan pengawasan terhadap 

sumber daya dan lembaga pengatur dalam keadaan tertentu, oleh berbagai 

kelompok dan gerakan yang dikesampingkan dari fungsi pengawasan. Serta suatu 

proses dimana para pemilik kepentingan (Stakeholders) mempengaruhi dan 

berbagi pengawasan atas inisiatif dan keputusan pembangunan serta sumber daya 

yang berdampak pada mereka.
4
 

Ramlan Surbakti menyederhanakan bentuk partisipasi menjadi partisipasi 

pasif dan partisipasi aktif. Partisi tersebut ialah: 
5
 

“Partisipasi aktif merupakan inisiatif mengajukan usul mengenai 

suatu kebijakan umum, mengajukan alternatif kebijakan umum yang 

berlainan dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, mengajukan 

keritik dan perbaikan untuk meluruskan kebijakan, membayar pajak dan 

memilih pemimpin pemerintahan. Sebaliknya, kegiatan yang termasuk 

dalam kegiatan partisipasi pasif berupa kegiatan yang menaati pemerintah, 

menerima, dan melaksanakan saja setiap keputusan pemerintah” 

 

 

 

                                                             
3 Yahya Krisnawansyah. 2019, Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Reuse Reduce Recycle 

Di Kabupaten Solok, Jurnal Dialektika Publik - Vol. 3 No. 2., Universitas Negeri Padang, hlm., 47. 
4 World Bank. 1995 dalam Andi asnudin, pendekatan partisipatif dalam pembangunan proyek infrastruktur 

perDesaan di indonesia, jurnal smartek, vol. 8 no. 3. Agustus 2010: 182 – 190, Jurusan Teknik Sipil 

Fakultas Teknik Universitas Tadulako, Palu, hlm., 2. 
5 Surbakti Ramlan dalam Saiman dkk. 2018. Dinamika Pemerintah, Politikdan Ekonomi Lokal. Malang: 

Inteligensia Media. hlm.,27. 
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2. Bentuk-bentuk Partisipasi 

Bentuk-bentuk partisipasi masyarakat terbagi atas beberapa macam 

bentuk. Adanya pengklasifikasian tersebut diukur dari masing-masing 

kemampuan individu masyarakat dalam memberikan dukungannya dalam 

keterlibatan. Bentuk partisipasi tersebut terdiri dari:
 6
 

a. Partisipasi pikiran yang diberikn partisipan dalam anjang sono, pertemuan 

atau rapat. 

b. Partisipasi tenaga, yang diberikan partisipan dalam berbagai kegiatan 

untuk perbaikan atau pembangunan Desa, pertolongan bagi orang lain dan 

sebagainya. 

c. Partisipasi keterampilan dan kemahiran yang mendorong aneka ragam 

bentuk usaha dan industri. 

d. 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. 

e. Partisipasi sosial, yang diberikan orang sebagai tanda keguyuban. 

Partisipasi pada pengertian ini dibagi atas dua bentuk, partisipasi vertikal 

dan partisipasi horizontal yaitu: 
7
 

“Pemisahan tersebut ditujukan agar dapat memudahkan dalam 

menentukan arah yang tepat mengarahkan partisipasi serta sesuai dengan 

lapisan maupun kemampuan masyarakat” 

 

 

                                                             
6 Huraerah. 2008 dalam Nuring Septyasa Laksana Bentuk-Bentuk Partisipasi Masyarakat Desa Dalam 

Program Desa Siaga Di Desa Bandung Kecamatan Playen,Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Daerah 

Istimewa Yogyakarta, Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik, Volume 1, Nomor 1, Januari 2013, 

Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara Tahun 2008, hlm., 61. 
7 Effendi dalam Devi Hernawati dkk, Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Berbasis 3R 

(Reduce, Reuse Dan Recycle) (Studi Pada Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu Di Desa Mulyoagung 

Kecamatan Dau Kabupaten Malang), Jurnal Administrasi Publik (Jap), Vol 1, No.2, Jurusan Administrasi 

Publik, Fakultas Ilmu Administrasi,Universitasn Brawijaya, Malang., hlm., 182. 
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Dua bentuk partisipasi dijabarkan sebagai berikut: 

a. Partisipasi Vertikal 

Partisipasi vertikal mengarah pada sebuah kondisi dimana 

masyarakat terlibat dalam atau mengambil bagian pada sebuah program 

yang dilaksanakan pihak lain pada lingkup masyarakat berposisi bawahan. 

 

b. Partisipasi Horizontal 

Sedangkan partisipasi horizontal adalah dimana masyarakat 

berpeluang untuk memprakarsai sendiri ialah sebuah kondisi dimana 

individu ataupun kelompok masyarakat terlibat antara satu dengan lainnya 

berupa usaha bersama ataupun pada kegiatan-kegiatan lainnya oleh pihak 

lain. 

 

Keith Davis dalam menyikapi perilaku sosial khususnya pada persoalan 

partisipasi memberikan pandangannya berupa beberapa bentuk sarana partisipasi 

yang dapat dilakukan manusia, ialah berupa partisipasi: 
8
 

a. Partisipasi Pikiran (Psychological Participation) adalah keikutsertaan 

masyarakat secara sadar berupa sumbangsi pikiran pada suatu rangkaian 

kegiatan bertujuan mencapai kesepakatan bersama. 

b. Partisipasi Tenaga (Physical Participation) berupa keterlibatan seorang 

individu ataupun kelompok dengan memanfaatkan tenaga yang 

dimilikinya, perlibatan diri pada suatu aktifitas dengan maksud 

merealisasikan kepentingan bersama.  

c. Partisipasi Pikiran dan Tenaga (psychological and physical participation), 

Partisipasi ini sifatnya lebih luas lagi disamping mengikutsertakan aktifitas 

secara fisik dan non fisik secara bersamaan. 

d. Partisipasi Keahlian (Participation With Skill) bentuk partisipasi dari 

seorang individu atau kelompok masyarakat yang memiliki keahlian 

khusus. Cenderung masyarakat tersebut berlatar belakang pendidikan baik 

pendikikan formal maupun non-formal untuk menunjang keahliannya. 

e. Partisipasi Barang (Material Participation) partisipasi berupa pemberian 

atau peminjaman barang pada suatu kegiatan agar dapat membantu 

pelaksanaan kegiatan agar dapat terealisasi. 

f. Partisipasi Uang (Money Participation) berupa partisipasi melalui media 

sumbangsi uang pada sebuah kegiatan, agar dapat menunjang kegiatan 

hingga serta dapat memenuhi kebutuhan pada kegiatan yang berlangsung 

dimasyarakat. 

                                                             
8 Devi Hernawati dkk, Loc.Cit., hlm., 182-183. 
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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, Wilcox berpendapat tingkat partsipasi 

dapat diukur dengan lima tahapan berupa: 
9
 

“Memberikan Informasi (information), Konsultasi (consultation), 

Pengambilan keputusan bersama (deciding together), Bertindak bersama 

(acting together), Memberikan dukungan (supporting).” 

 

 

 

 

 

 

Gambar: Bagan 2.1 Alur Tingkatan Partisipasi Wilcox 

(Sumber: Wilcox dalam Ahmad Sururi)
10 

 

Bentuk partisipasi tersebut dijabarkan sebagai berikut:  

a. Memberikan Informasi (information) dimana terciptanya kondisi 

masyarakat yang saling berbagi informasi berupa ajakan serta bertujuan 

untuk meningkatkan jumlah partisipan. 

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

yang baik untuk memberikan umpan balik, tetapi tidak terlibat dalam 

implementasi ide dan gagasan tersebut. 

                                                             
9 Ahmad Sururi, Loc.Cit., hlm., 17. 

Consultation 

 

Deciding 

Together 

 

Acting 

Together 

 

Supporting 

 

Information 



 

27 

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

memberikan dukungan terhadap ide, gagasan, pilihan-pilihan serta 

mengembangkan peluang yang diperlukan guna pengambilan keputusan. 

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

pengambilan keputusan, tetapi juga terlibat dan menjalin kemitraan dalam 

pelaksanaan kegiatan. 

e. Memberikan dukungan (supporting) dimana kelompok-kelompok lokal 

menawarkan pendanaan, nasehat, dan dukungan lain untuk 

mengembangkan agenda kegiatan. 

Arnstein berpendapat bahwa: 
10

 

“Partisipasi sebagai kekuatan yang dimiliki oleh masyarakat untuk 

mengatasi persoalannya pada masa kini guna mencapai kehidupan yang 

lebih baik pada masa mendatang” 

 

Pernyataan tersebut cenderung beranggapan bahwa partisipasi masyarakat 

identik dengan kekuasaan masyarakat. Sedangkan untuk mengetahui tingkatan 

partisipasi masyarakat digunakan tipologi yang dikenal dengan Delapan 

Tingkatan Partisipasi Masyarakat (Eight Rungs on The Ladder of Citizen 

Participation). Teory tersebut menjelaskan peran serta masyarakat didasarkan 

pada kekuatan masyarakat untuk menentukan suatu produk akhir. Arnstein 

berlandaskan pada metafora tingkatan partisipasi, dimana tiap tingkatan memiliki 

strategi partisipasi berbeda yang mengacu pada distribusi besarnya kekuasaan. 

Berikut Delapan Tingkatan Partisipasi Masyarakat menurut Arnstein: 
11

 

                                                             
10 Arnstein. 1969 dalam Made Heny Urmila Dewi dkk, Pengembangan Desa Wisata Berbasis Partisipasi 

Masyarakat Lokal Di Desa Wisata Jatiluwih Tabanan Bali, Jurnal Kawistara, Vol. 3, No. 2, Agustus 2013: 
129-139, hlm.,133. 

11 Arnstein. 1969 dalam Chairil Nur Siregar, Partisipasi Masyarakat Dan Nelayan Dalam Mengurangi 

Pencemaran Air Laut Di Kawasan Pantai Manado-Sulawesi Utara, Jurnal Sosioteknologi Volume 13, 

Nomor 1, April 2014, hlm., 27. 
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Gambar: Bagan 2.2 Delapan Tingkatan Partisipasi Masyarakat 

(Sumber: Arnstein dalam Chairil Nur Siregar)
12 

 

Tingkatan terbawah merupakan kondisi tanpa partisipasi (Non-

Participation) berupa tingkata 1 manipulasi dan tingkat 2 terapi. Tingkatan 

selanjutnya berupa tingkat 3 menginformasikan, tingkat 4 konsultasi, dan tingkat 

5 penenteraman. Partisipasi pada tingkat 3, 4, dan 5 diartikan sebagai tingkatan 

Tokenism. Dimana pada tingkatan ini diartikan sebagai kebijakan sekadarnya 

dalam artian berupa usaha superfisial atau tindakan formalitas pada suatu kondisi 

untuk mencapai suatu tujuan. Tindakan tersebut hanya sebagai persyaratan yang 

telah ditentukan sehingga kewajiban dianggap telah dilaksanakan. 

Tingkatan selanjutnya ialah tingkat 6 kemitraan, tingkat 7 pendelegasian 

wewenang/kekuasaan dan tingkat 8 pengendalian masyarakat. Ketiga tingkatan 

tersebut 6, 7, dan 8 menunjukkan terjadinya perubahan pada kekuatan sebuah 

kekuasaan. Sehingga Arnstein beranggapan bahwa kondisi tersebut merupakan 

bentuk sesungguhnya partisipasi masyarakat.
12

 

 

                                                             
12 Chairil Nur Siregar, Loc.Cit, hlm., 27. 
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Yadav mengukur partisipasi pada kegiatan pembangunan sendiri dapat 

dilihat dengan empat macam/bentuk kegiatan ialah: 
13

 

“Kegiatan yang menunjukkan partisipasi masyarakat pada kegiatan 

pembangunan, berupa partisipasi dalam Pengambilan keputusan, 

pelaksanaan kegiatan, pemantauan dan evaluasi, serta partisipasi dalam 

pemanfaatan hasil-hasil pembangunan” 

 

Empat bentuk partisipasi dijabarkan sebagai berikut:  

a. Partisipasi pada Pengambilan Keputusan 

Pada umumnya, setiap program pembangunan masyarakat berupa 

pemanfaatan sumberdaya lokal dan alokasi anggrannya, selalu ditetapkan  

sendiri oleh pemerintah pusat yang dalam banyak hal lebih mencerminkan 

sifat kebutuhan kelompok-kelompok kecil elit yang berkuasa dan kurang 

mencerminkan keinginan dan kebutuhan masyarakat banyak. Karena itu, 

partisipasi masyarakat dalam pembangunan perlu ditimbuhkan melalui 

dibukanya forum yang memungkinkan masyarakat banyak berpartisipasi 

langsung di dalam proses pengambilan keputusan tentang program-

program pembangunan di wilayah setempat atau di tingkat lokal. 

b. Partisipasi pada Pelaksanaan Kegiatan 

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan, seringkali diartikan 

sebagai keterlibatan masyarakat banyak yang cenderung berpartisipasi 

ialah masyarakat menengah kebawah secara sukarela menyumbangkan 

tenaganya di dalam kegiatan pembangunan. Di pihak lain, lapisan 

masyarakat menengah keatas cenderung dalam banyak hal memperoleh 

manfaat dari hasil pembagunan serta tidak dituntut sumbangsinya secara 

                                                             
13 Yadav. 1980 dalam Susi Yurlian Sibu Dkk, Partisipasi Masyarakat Pada Perencanaan Pembangunan Di 

Desa Igo Kecamatan Loloda Utara Kabupaten Halmahera Utara, Jurnal Administrasi Publik Volume 04 

No. 048, hlm., 4-5. 
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proporsional. Karena itu, partisipasi dalam pelaksanaan pembangunan 

diartikan sebagai pemerataan sumbangsi masyarakat dalam bentuk tenaga 

kerja, materil, dan/atau beragam bentuk pengorbanan lainnya yang 

sepadan dengan manfaat yang akan diterima oleh masing-masing 

masyarakat yang bersangkutan. 

c. Partisipasi pada Pemantauan dan Evaluasi 

Pertisipasi pada kegiatan pemantauan dan evaluasi sebuah program 

pembangunan sangat dibutuhkan. Tidak saja agar dapat tercapainya sebuah  

tujuan sebuah program, namun juga diperlukan untuk memperoleh 

masukan terhadap masalah serta kendala yang timbul pada pelaksanaan 

sebuah perogram yang berlangsung. Partisipasi dalam menampung 

informasi yang berkaitan terhadap perkembangan sebuah program sangat 

diperlukan agar dapat mendorong peningkata pada perencanaan serta 

pelaksana sebuah program. 

d. Partisipasi pada Pemanfaatan Hasil 

Partisipasi dalam pemanafaatan hasil pembangunan ialah unsur 

terpenting yang sering dikesampingkan. Tujuan dari pembangunan itu 

sendiri adalah untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat umum, maka 

dari itu pemerataan pembangunan merupakan tujuan utama yang 

seharusnya dicapai. Tidak hanya pada persoalan pemerataan 

pembangunan, pemanfaatan hasil pembangunan juga berdampak pada 

tumbuhnya kemauan serta meningkatnya sukarela masyarakat untu 

berpartisipasi dalam setiap program pembangunan. 
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4. Faktor Pendukugn Partisipasi 

Dukungan pemerintah khususnya Desa merupakan salah satu faktor utama 

terciptanya partisipasi pembangunan oleh masyarakat yang biasa disebut dengan 

pemberdayaan masyarakat. Sumodiningrat  menyatakan bahwa: 
14

 

“Pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan adalah bahwa 

masyarakat tidak dijadikan objek dari berbagai proyek pembangunan, 

tetapi merupakan subjek dari upaya pembangunannya sendiri” 

 

Sejalan dengan yang diungkapkan oleh Siagian, peranan pemerintah dalam 

mendukung pembangunan yang mengedepankan partisipatif terlihat dalam lima 

wujud utama yaitu: 
15

 

a. Sebagai Modernisator, bahwa pemerintah bertindak untuk mengantarkan 

masyarakat yang sedang membangun menuju modernisasi dan 

meninggalkan cara dan gaya hidup tradisional yang sudah tidak sesuai lagi 

dengan tata kehidupan modern. 

b. Sebagai Katalisator, bahwa pemerintah harus dapat memperhitungkan 

seluruh faktor yang berpengaruh dalam pembangunan nasional, 

mengendalikan faktor negatif yang cenderung menjadi penghalang 

sehingga dampaknya dapat diminimalisir dan dapat mengenali faktor-

faktor yang sifatnya mendorong laju pembangunan nasional sehingga 

mampu menarik manfaat yang sebesar-besarnya. 

c. Sebagai Dinamisator, bahwa peran pemerintah bertindak sebagai pemberi 

bimbingan dan pengarahan kepada masyarakat yang ditunjukkan dengan 

                                                             
14 Sumodiningrat, G, 1999, Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengaman Sosial. Jakarta: Gramedia 

Pustaka Utama. hlm., 56. 
15 Siagian dalam Dian Kurnia Pribadiningtyas, dkk. 2013. Partisipasi Masyarakat dalam Rehabilitasi Hutan 

Mangrove (Studi Tentang Peran Pemerintah dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Untuk 

Rehabilitasi Hutan Mangrove di Badan Lingkungan Hidup Kota Probolinggo). Jurnal Administrasi 

Publik, Vol.1. No.3. 70-79. hlm., 73. 
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sikap cara bekerja yang baik serta dapat dijadikan sebagai panutan bagi 

masyarakat dalam melaksanakan sebuah kegiatan. 

d. Sebagai Stabilisator, yang bertujuan untuk menjaga kesetabilan agar tetap 

stabil dan terkendali, sehingga proses perancangan hingga pelaksanaan 

kebijakan dapat direalisasikan dengan baik serta peluang keberhasilan 

sebuah program dapat lebih meningkat, terarah dan lancar. 

e. Sebagai Pelopor, dalam hal ini pemerintah tidak hanya berperan sebagai 

perumus kebijakan ataupun perancang sebuah pembangunan, namun juga 

berperan sebagai implementor pembangunan yang inovatif serta mampu 

memberikan solusi dalam menghadapi tantangan dan keterbatasan. 

Munculnya perilaku partisipasi ialah sebuah perwujudan dari perilaku 

manusia bertujuan melakukan sebuah tindakan, dimana perilaku tersebut dipicu 

oleh tiga faktor utama, yaitu: 
16

 

“Pertama dimulai dengan kemauan; Kedua didorong dengan 

kemampuan; dan selanjutnya Ketiga adanya kesempatan bagi masyarakat 

untuk berpartisipasi” 

 

Keberhasilan program pengentasan kemiskinan yang menggunakan 

perinsip partisipasi pembangunan, menunjukkan bahwa faktor partisipasi menjadi 

faktor penting dan dominan. Partisipasi dalam pengertian keterlibatan kelompok 

masyarakat miskin dalam seluruh rangkaian proses pengentasan kemiskinan, 

mulai dari identifikasi masalah, kebutuhan, hingga pada pemanfaatan hasil 

pembangunan. Beberapa faktor yang menentukan keberhasilan program 

pembangunan yang berdampak pada pengentasan kemiskinan ialah
 
kesadaran 

                                                             
16 Theresia, A., Et Al. Loc.Cit., 18. 
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akan nilai-nilai lokal, Pendekatan yang terintegrasi dan menyeluruh dan 

Pengembangan sumberdaya manusia.
 17

 

Hasil penelitian Goldsmith dan Blustain menyebutkan bahwa masyarakat 

tergerak untuk berpartisipasi jika: 
18

 

“Partisipasi dilakukan melalui organisasi yang sudah dikenal atau 

yang sudah ada di tengah-tengah masyarakat, Partisipasi memberikan 

manfaat langsung kepada masyarakat yang bersangkutan, Partisipasi dapat 

memberikan manfaat yang dapat memenuhi kepentingan masyarakat 

setempat, Partisipasi itu terjamin adanya kontrol yang dilakukan oleh 

masyarakat” 

 

5. Faktor Penghambat Partisipasi 

Faktor yang dapat menghambat partisipasi masyarakat menurut Watson 

adalah ketergantungan. Ketergantungan masyarakat terhadap pemerintah dalam 

pelaksanaan kegiatan pembangunan merupakan hambatan dalam mewujudkan 

partisipasi atau keterlibatan masyarakat secara aktif, karena rasa ketergantungan 

ini masyarakat tidak memiliki inisiatif untuk melaksanakan pembangunan atau 

prakarsa mereka sendiri. Faktor penghambat partisipasi tersebut dapat kita 

dibedakan berupa faktor internal dan faktor eksternal. 
19

 

a. Penghambat Internal Partisipasi menurut Slamet, berasal dari dalam 

kelompok masyarakat sendiri. Perilaku setiap individu sangat berhubungan 

hingga dipengaruh oleh ciri-ciri sosiologis contohnya seperti umur, jenis 

kelamin, pengetahuan, jenis pekerjaan, besarnya penghasilan dan lamanya 

menjadi anggota masyarakat sangat mempengaruhi masyarakat dalam 

                                                             
17 Hadi, A. P., Agribisnis, Y., & Agrikarya, P. P. M. 2009. Tinjauan terhadap berbagai program 

pemberdayaan masyarakat di Indonesia. Jurnal Yayasan Agribisnis/Pusat Pengembangan Masyarakat 

Agrikarya (PPMA), Vol 1. Jan 2009. hlm., 2. 
18 Dian Kurnia Pribadiningtyas, dkk. Loc.Cit. hlm., 72. 
19 Watson dalam Deviyanti, D. 2013. Studi tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di 

Kelurahan Karang Jati Kecamatan Balikpapan Tengah. Jurnal Administrasi Negara. Vol.1, No.2. hlm., 

384. 
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melibatkan diri pada setiap kegiatan pembangunan khususnya dalam 

perlibatan partisipasi pembangunan. 

b. Penghambat Eksternal Partisipasi menurut Sunarti, pengaruh eksternal 

yang dimaksud ialah stakeholder. Pada kondisi ini stakeholder yang 

memiliki kepentingan pada suatu program cenderung dilakukan oleh 

pemerintah daerah, pengurus desa atau kelurahan, tokoh masyarakat dan 

konsultan atau fasilitator. Seluruh tingkatan jabatan yang berkepentingan 

saling bersaing menjadi siapa yang memiliki pengaruh besar dalam 

mendesain sebuah program atau memiliki posisi penting dalam 

menentukan kesuksesan sebuah program. 

Persoalan partisipasi masyarakat pada pembangunan khususnya di Desa, 

secara umum menghadapi kendala dimana masyarakat dihadapkan dengan 

beragam realitas hidup masing-masing. Santoso Sastropoetro menyebutkan ada 

tiga faktor yang menghambat masyarakat Desa untuk berpartisipasi pada 

pembangunan di Desa, yaitu: 
20

 

“Masih rendahnya kualitas pendidikan masyarakat Desa, Tingkat 

pendapatan masyarakat Desa yang rendah hingga terbatasnya lapangan 

pekerjaan yang tersedia di pedesaan” 

 

Persoalan tersebut dijelaskan sebagai berikut: 

a. Rendahnya kualitas pendidikan 

Sarana pendidikan masyarakat di Desa cenderung rendah. 

Masyarakat di Desa umumnya hanya berpendidikan SD, SMP dan SMA. 

Hal ini disebabkan karena masyarakat belum mengetahui seberapa besar 

pentingnya pendidikan untuk dirinya. Apabilah setelah menyelesaikan 

                                                             
20 Sastropoetro, S dalam Sari, I. P. 2016. Implementasi Pembangunan Partisipatif (Studi Kasus Di Kelurahan 

Andowia Kabupaten Konawe Utara). Jurnal Ekonomi UHO, Vol.1, No.1., hlm., 182. 
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pendidikan hingga SMA atau lebih buruk hanya sampai SD saja orang tua 

akan menikahkan anak-anaknya sehingga masa depan pendidikan generasi 

penurus bangsa menjadi terputus. 

b. Tingkat pendapatan yang rendah 

Produktivitas yang sangat rendah mengakibatkan rendahnya 

pendapatan riil. Pendapatan yang rendah mengakibatkan low saving, dan 

low invesment, dan rendahnya pembentukan modal. Pendapatan yang 

rendah mengakibatkan tabungan rendah pula. Tabungan yang rendah akan 

melemahkan pembentukan modal yang akhirnya kekurangan modal, 

masyarakat terbelakang, kekayaan alam belum dapat diolah, dan 

seterusnya sehingga merupakan lingkungan yang tidak berujung pangkal. 

c. Terbatasnya lapangan pekerjaan di pedesaan 

Indonesia sebagai negara agraris sampai saat ini dapat dilihat dari 

besarnya jumlah penduduk yang masih mengandalkan penghasilanya serta 

menggantungkan harapan hidupnya pada sektor pertanian. Dominasi 

sektor pertanian sebagai mata pencariaan penduduk dapat terlihat nyata di 

daerah pedesaan. Sampai saat ini lapangan kerja yang tersedia di daerah 

pedesaan masih didominasi oleh sektor pertanian usaha bidang pertanian. 

 

C. Tinjauan Tentang Masyarakat 

Kata masyarakat berasal dari Bahasa Arab “syaraka” yang artinya ikut 

serta, berpartisipasi, atau “musyaraka”, yang artinya saling bergaul. Dalam bahasa 

Inggris, dipakai istilah “society”. Kata tersebut berasal dari bahasa Latin “socius”, 

yang artinya kawan. Masyarakat terdiri dari berbagai lapisan sosial yang di 

dalamnya terdapat beragam kelas sosial, status sosial, dan strafikasi sosial. Hal ini 
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menjadi pemicu lahirnya implikasi positif dan negatif untuk kelangsungan 

kehidupan masyarakat sendiri, terlebih kehidupan itu dibentuk oleh kompleksitas 

perkotaan yang tidak mampu membendung kemajuan modernisasi, industrialisasi, 

dan globalisasi dari semua sektor kehidupan.
21

 

Emile Durkheim mendefinisikan masyarakat ialah: 
22

 

“Sebagai kenyataan objektif kumpulan individu sebagai struktur 

yang saling membutuhkan, karenanya masyarakat dianggap sebagai 

sesuatu yang sakral, namun pada sisi lain, masyarakat juga merupakan 

kelompok individu yang diorganisasikan mengikuti cara hidup tertentu. 

Dengan realitas baru yang berkembang membentuk kepribadian yang khas 

bagi manusia, sehingga masyarakat sebagai satu kesatuan hidup manusia 

berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat 

continue dan terikat oleh rasa identitas bersama” 

 

Soerjono Soekanto mengatakan interaksi sosial adalah menjadi faktor 

utama sekaligus menjadi syarat utama terbentuknya kehidupan sosial. Tanpa 

interaksi sosial, tidak mungkin ada kehidupan bersama. Interaksi adalah:
 23

 

“Proses hubungan sosial atau relasi sosial (social relation) saat 

manusia saling kontak; mengenal; adaptasi/menyesuaikan sikap, perilaku 

dan pemikiran hingga akhirnya saling mewarnai dan memengaruhi satu 

sama lain. Apabila sistem hidup ini telah terbangun, dengan sendirinya, 

terbentuklah sebuah masyarakat.” 

 

D. Model Pembangunan Partisipatif 

Perlibatan masyarakat pada pembangunan merupakan sebuah konsep 

pembangunan ekonomi yang berfokus pada nilai-nilai sosial dimasyarakat. 

Lahirnya konsep pembangunan partisipasi menjadi sebuah paradigma baru bahwa 

pembangunan bersifat “People Centred, Participatory, Empowering, and 

Sustainable”. Desain dari konsep partisipasi tidak hanya berfokus pada 

                                                             
21 Jamaludin, A. N. 2015. Sosiologi Perkotaan: Memahami Masyarakat Kota Dan Problematikanya. 

Bandung: Cv Pustaka Setia, 2017. hlm., 5. 
22 Ibid. hlm., 19. 
23 Jamaludin, A. N. Op.Cit., hlm., 21. 
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pemenuhan kebutuhan dasar ataupun sebuah konsep yang mencegah proses 

meningkatnya angka kemiskinan. Lahirnya konsep partisipasi berasal dari 

pemikiran dimasa lampau kemudian dikembangkan serta upaya mencari alternatif 

terhadap konsep-konsep pertumbuhan yang telah ada.
24

 

Beberapa contoh model pembangunan yang dapat diterapkan dimasyarakat 

ialah CAP yang dikenal dengan Comunity Action Plan merupakan salah satu 

konsep perencaan pembangunan yang berbasis partisipasi masyarakat (komunitas) 

tujuan dari program ini adalah:
 25

 

“Bertujuan mendorong setiap individu-individu dapat bertindak 

bagi lingkungannya, baik dengan cara mengubah kehidupannya atau 

dengan berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang berbasis komunitas” 

 

Pelaksanaan pada model pembangunan partisipatif CAP (Comunity Action 

Plan) meliputi beberapa kegiatan, berupa: 
26

 

1. Sosialisasi dalam rangka memberikan pemahaman (pemberian muatan 

detail) kepada masyarakat melalui berbagai forum. Pada kegiatan ini 

diharapkan masyarakat paham dan bersedia menerima program. 

2. Pendampingan masyarakat bersama lembaga desa (penggerak 

masyarakat) dalam menggali permasalahan dan potensi yang ada di desa. 

3. Pendampingan masyarakat dalam memfasilitasi penyusunan rencana 

tindak komunitas (CAP) melalui proses prencanaan yang partisipatif 

dengan tahapan sebagai berikut: 

a. Rembuk Warga I, dikenal dengan istilah Focus Group Discussion 

(FGD) bertujuan mengumpulkan aspirasi masyarakat serta membahas 

masalah dan potensi yang ada dilinggkungannya. 

b. Pelaksanaan Survei Kampung Sendiri (SKS) 

c. Rembuk Warga II, dilaksanakan bertujuan untuk merangkum dan 

mendiskusikan ulang masalah dan potensi serta usulan masyarakat 

setelah dilakukan SKS dan membuat prioritas-prioritas. 

 

                                                             
24Chambers, 1995 dalam Hadi, A. P. Konsep Pemberdayaan, Partisipasi dan Kelembagaan Dalam 

Pembangunan. Yayasan Agribisnis/Pusat Pengembangan Masyarakat Agrikarya (PPMA). 2010. hlm.,2. 
25Rinawati, R. 2006. Komunikasi dan Pembangunan Partisipatif. Mediator: Jurnal Komunikasi, Vol.7. No.2. 

hlm., 176. 
26Rinawati, R. 2006., Loc.Cit. hlm.,181 
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Participatory Rural Appraisal (PRA) merupakan konsep pembangunan 

partisipatif yang lebih menekankan pada keterlibatan masyarakat melalui proses 

pemberdayaan dan peningkatan partisipasi masyarakat pada seluruh kegiatan 

pembangunan. Robert Chamber berpendapat: 
27

 

“Pendekatan PRA bercita-cita menjadikan warga masyarakat 

sebagai Peneliti, Perencana dan Pelaksanan dari program pembangunan 

tersebut bukan hanya sekedar objek dari pembangunan” 

 

Konsep pelaksanaan PRA sendiri ditekankan pada keterlibatan masyarakat 

dalam keseluruhan aktivitas kegiatan seta peningkatan kemandirian dan kekuatan 

internal. Untuk mendorong masyarakat dalam berperan pada perencanaan hingga 

tahap pembangunan beberapa prinsip PRA menjadi sebuah indikator 

pencapainnya. Adapun prinsip tersebut sebagai berikut: 
28

 

1. Belajar secara langsung. 

2. Belajar secara cepat dan progresif.  

3. Komunikasi rileks dan bersifat kekeluargaan. 

4. Optimalisasi pertukaran.  

5. Membuat jaringan titik-titik pengukuran. 

6. Mencari keanekaragaman. 

7. Pemberian fasilitas.  

8. Kesadaran dan tanggung jawab diri yang kritis. 

9. Saling berbagi informasi dan gagasan antar sesama masyarakat desa. 

 

Pembangunan partisipatif sendiri merupakan upaya untuk mengubah 

keadaan dari yang kurang dikehendaki menuju keadaan yang lebih baik. Oleh 

karena itu Hadiwijoyo mengatakan partisipasi masyarakat merupakan salah satu 

                                                             
27Robert Chamber. 1996 dalam Muslim, A. Pendekatan Partisipatif Dalam Pemberdayaan 

Masyarakat. Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama, Vol.8 (No.2). Desember 2007. hlm 95. 
28 Muslim, A. Loc.Cit. hlm., 100.101.  
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aspek yang dapat menentukan keberhasilan suatu pembangunan tersebut. 

partisipasi pembangunan ialah:
 29

 

“Partisipasi masyarakat pada kegiatan pembangunan merupakan 

perwujudan dari kesadaran dan kepedulian serta tanggung jawab 

masyarakat terhadap pentingnya pembangunan yang bertujuan untuk 

memperbaiki mutu hidup mereka” 

 

Sedangkan partisipatif pada perencanaan menurut Hadiwijoyo ialah: 
30

 

“Perencanaan partisipatif adalah perencanaan yang dalam 

tujuannya melibatkan kepentingan rakyat, dan dalam prosesnya melibatkan 

rakyat baik secara langsung maupun tidak langsung” 

 

Desa dalam proses pengimplementasian konsep pembangunan partisipatif 

tersebut, diatur melalui asas-asas pembangunan desa yang telah ditetapkan, 

dimana asas tersebut menitikberatkan model pembangunan khususnya desa lebih 

mengedapankan pembangunan yang berorientasi pada keterlibatan masyarakat. 

Asas-asas tersebut tertuang pada pasal (3) bahwa; 
31

 

“Implementasi program pembangunan desa haruslah berasaskan 

pada Rekognisi, Subsidiaritas, Keberagaman, Kebersamaan, 

Kegotongroyongan, Kekeluargaan, Musyawarah, Demokrasi, 

Kemandirian, Partisipasi, Kesetaraan, Pemberdayaan dan Keberlanjutan” 

 

Model pembangunan partisipatif merupakan model yang utama untuk 

membangun suatu daerah/desa, dengan adanya konsep tentang pembangunan 

ekonomi yang bertujuan merangkum nilai-niai sosial. Selain dari pada itu konsep 

dari pembangunan partisipatif ini tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar atau 

mencegah kemiskinan, tapi dengan konsep pembangunan partisipatif berupaya 

                                                             
29Hadiwijoyo. 2012 dalam Gita Febi Putri Purwandari, Perencanaan Partisipatif Dalam Penyusunan 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Di Kabupaten Pangandaran, Jurnal Moderat, Volume 4, 

Nomor 3, Agustus 2018, hlm., 91. 
30Hadiwijoyo. 2012 dalam Gita Febi Putri Purwandari, Perencanaan Partisipatif Dalam Penyusunan 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Di Kabupaten Pangandaran, Jurnal Moderat, Volume 4, 

Nomor (3), Agustus 2018, hlm., 91. 
31Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 3. 
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untuk menemukan alternatif dengan mengemukakan cara dengan menerapkan 

strategi CAP (Comunity Action Plan), PRA (Participatory Rural Appraisal). 

Cap (Comunity Action Plan) sendiri merupakan konsep yang 

menggunakan komunitas untuk berpartisipasi dalam hal pembangunan, karena 

dengan begitu pembangunan partisipasi yang menggunakan konsep CAP (cap 

comunty action Plan) maka mudah untuk melibatkan masyaraka berpartisipasi 

dalam pembangunan baik fisik maupun non-fisik. Karena komunitas dapat 

membantu untuk menggerakan individu-individu lainnya dalam perencanaan 

maupun pelaksanaanya. Dengan demikian dapat kita terapkan menggunakan 

konsep PRA (Participatory Rural Appraisal) yang lebih menekankan dengan 

adanya keterlibatan masyarakat dalam pemberdayaan maupun proses 

pembangunan. 

Mengacu pada strategi pembangunan partisipatif, instrument yang dapat 

dimanfaatkan antara pemerintah dan masyarakat terhadap perlibatan diri ataupun 

peran partisipatif masyarakat, khususnya pada pembangunan yang ada di desa 

dapat dilakukan melalui kegiatan musyawarah pembangunan desa yang 

diselenggarakan oleh pemerintah desa. Mengacu pada UU No.6/2014 Tentang 

Desa, disebutkan bahwa pembangunan desa: 
32

 

“Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang 

diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur 

masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis 

dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa” 

  

 Perundang-undangan tersebut secara tegas menjabarkan bahwa 

pembangunan desa harus melibatkan seluruh element masyarakat, lembaga 

ataupun organisasi desa yang saling bekerja sama dengan pemerintah desa selaku 

                                                             
32 Pasal 54 ayat (1). 
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penyelenggara pemerintah desa yang bersifat strategis. Adapun pada persoalan 

yang strategis tersebut dijabarkan pada ayat selanjutnya ialah meliputi: 
33

 

“Penataan Desa; Perencanaan Desa; Kerja Sama Desa; Rencana 

Investasi yang Masuk ke desa; Pembentukan BUM Desa; Penambahan dan 

Pelepasan Aset Desa; dan Kejadian Luar Biasa” 

 

Serta pada pelaksanaan musyawarah tersebut diwajibkan bagi setiap desa 

dapat menyelenggarakan forum musyarawah pembangunan desa dilaksanakan 

minimal satu kali dalam setahun, ataupun satu kali pelaksanaan tahun anggaran 

pembentukan APBDes dan pendanaannya dibiayai dari Anggaran Pendapatan 

Belanja Desa. 
34

 

Adapun beberapa manfaat yang dapat dirasakan khususnya oleh 

masyarakat sendiri dari konsep pembangunan partisipatif itu sendiri, adalah 

sebagai berikut: 
35

 

“Mampu merangsang timbulnya swadaya masyarakat, mampu 

meningkatkan motivasi dan keterampilan masyarakat, pelaksanaan 

pembangunan semakin sesuai kebutuhan masyarakat., jangkauan 

pembangunan menjadi luas meskipun pendanaan terbatas dan tidak 

menciptakan ketergantungan masyarakat terhadap pemerintah” 

 

Maka dari itu pemerintah desa dalam hal ini dituntut menciptakan desain 

ataupun konsep pembangunan sekreatif mungkin, agar sejalan dengan peraturan 

perundang-undangan yang telah ditetapkan. Jika ditelaah lebih jauh sejatinya 

konsep pembangunan partisipatif tersebut bertujuan agar memudahkan 

pemerintah desa dalam proses pengelolaan desa, dikarenakan pada proses 

tersebut, pemerintah dengan akan lebih mudah menentukan prioritas 

pembangunan yang efektif dan efesien bagi masyarakat desa, sehingga akan 

                                                             
33 Pasal 54 ayat (2). 
34 Pasal 54 ayat (3) dan (4). 
35 Andi Asnudin, Loc.Cit., hlm., 4. 
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terciptanya korelasi pembangunan antara kebutuhan masyarakat dan peran 

pemerintah serta berdampak pada peningkatan kesejahtraan masyarakat desa 

secara bertahap dan berkepanjangan. 

 

E. Jenis Pembangunan Infrastruktur 

Sistem Infrastruktur merupakan pendukung utama fungsi-fungsi sistem 

sosial dan sistem ekonomi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Sistem 

infrastruktur dapat didefinisikan sebagai fasilitas-fasilitas atau struktur-struktur 

dasar, peralatan instalasi yang dibangun serta yang dibutuhkan agar dapat 

memfungsikan sistem sosial ekonomi dimasyarakat. The World Bank memisah 

infrastruktur menjadi tiga bagian, barupa: 
36

 

1. Infrastruktur Ekonomi, merupakan infrastruktur fisik yang dibutuhkan 

agar dapat menunjang aktivitas ekonomi, meliputi: 

a. Public utilities. 

b. Public work. 

c. Public transportation. 

2. Infrastruktur Sosial, meliputi infrastruktur yang dapat menunjang 

pendidikan, peningkatan kesehatan, perumahan serta rekreasi. 

3. Infrastruktur Administrasi, meliputi penegakan hukum yang berlaku, 

kontroling administrasi yang baik serta koordinasi antar element 

pemerintah dan masyarakat. 

 

Pemerintah melalui Peraturan Presiden No.42/2005 tentang Komite 

Percepatan Penyediaan Infrastruktur menjabarkan jenis infrastruktur yang 

penyediaanya diatur pemerintah berupa infrastruktur telematika, infrastruktur 

jalan, infrastruktur pengairan, infrastruktur ketenagalistrikan, infrastruktur pasar, 

infrastruktur air minum dan sanitasi, infrastruktur transportasi, serta infrastruktur 

pengangkutan minyak dan gas bumi.
37

 Infrastruktur tersebut merupakan menjadi 

sebuah prioritas oleh pemerintah sebab merupakan infrastruktur dasar yang 

                                                             
36 Ibid., hlm., 226. 
37 Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2005 tentang Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur.  Pasal 4 

dan 5. 
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dimana bersifat sangat dibutuhkan oleh masyarakat luas sehingga perlu menjadi 

tanggung jawab pemerintah. 

 

F. Tinjauan tentang Desa 

Desa sebagai setruktur pemerintahan terkecil di Indonesia secara politis 

maupun secara sosiolgis memiliki posisi yang sangat strategis, mengingat 

posisinya paling dekat dengan masyarakat.
38

 Mengacu pada UU No.6/2014 

Tentang Desa, Desa adalah: 
39

 

“Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, 

selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang 

memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus 

urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan 

prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui 

dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia” 

 

Secara etimologi kata Desa berasal dari bahasa sansekerta, Desa yang 

berarti tanah air, tanah asal atau tanah kelahiran. Menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia Desa adalah satu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga 

yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri yang juga merupakan kelompok 

rumah luar kota yang merupakan kesatuan dan dipimpin oleh seorang Kepala 

Desa.
40

 Sedangkan Kushashandajani berpendapat bahwa: 
41

 

“Desa dalam realitasnya adalah pemilik otonomi asli, yang 

berabad-abad menjadi unsur dinamis masyarakat Indonesia. Dengan 

otonomi yang dimilikinya maka Desa di Indonesia memiliki begitu 

banyak, keragaman, yang sadar atau tidak telah menjadi sumber kekayaan 

kultural bagi Indonesia” 

 

                                                             
38Kushansddajani., 2018. Kewenangan Desa dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam Perspektif UU 

No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Semarang: Department Politik dan Pemerintahan FISIP. Universitas 
Deponegoro. (Cet.1). hlm., 1. 

39UU No.6/2014. Pasal 1 ayat (1). 
40Kamus Besar Bahasa Indonesia, Medan: Bitra Indonesia, 2013, hlm., 12. 
41Kushandajani. Op.Cit. hlm., 9. 
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Dalam hierarki pemerintah Indonesia, Desa terletak dibawah pemerintah 

kabupaten, dan umumnya terbagi dalam dusun, lalu Rukun Warga (RW) dan 

Rukun Tetangga (RT) seperti pada bagan berikut: 
42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar: Bagan 2.3 Hierarki Pemerintahan Indonesia 

(Sumber: Kushandajani.2018)
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Gambar: Bagan 2.4 Hierarki Pemerintah Desa 

(Sumber: Kushandajani 2018)
40 

 

                                                             
42Kushandajani. Op.Cit. hlm., 2. 
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1. Pemerintahan Desa 

Langkah pemerintah dengan melahirkan undang-undang No.6/2014 

tentang desa, merupakan menjadi sebuah bentuk perhatian pemerinhan terhadap 

desa. Undang-undang tersebut melahirkan perubahan besar yang kuat terhadap 

kedudukan dan relasi pemerintahan desa dengan daerah dan pemerintah meliputi 

aspek kewenangan, perencanaan, pembangunan, keuangan dan demokrasi Desa.
43

 

Mengacu pada UU No.6/2014 disebutkan bahwa: 
44

 

“Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan 

nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Desa dan Kepala Desa bertugas menyelenggarakan 

Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan 

kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa” 

 

Undang-undang No.6/2014 tentang desa, memberikan keleluasaan pada 

pemerintah desa dalam mengatur dan merencanakan pembangunan yang 

berdasarkan pada kebutuhan utama masyarakat desa serta tanpa adanya 

pembebanan dari program kerja dari berbagai instansi pemerintah yang kemudian 

disebut sebagai “Otonomi Desa”. Widjaja berpendapat bahwa esensi dari 

otonomis desa ialah:
 45

 

“Otonomi Desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh serta 

bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah 

berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh Desa tersebut” 

 

Pelimpahan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat terbilang 

sangat luas, langkah tersebut diberikan sejatinya untuk mendukung percepatan  

                                                             
43 Aziz, N. L. L. 2016. Otonomi Desa dan Efektivitas Dana Desa. Jurnal Penelitian Politik, 13(2), 193-

211.hlm., 193. 
44 UU No.6/2014. Pasal 26. 
45 HAW Widjaja, Otonomi Desa : Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh, Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada. 2008. hlm., 165. 
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pembangunan di lingkungan masyarakat tingkat paling bawah. Adapun urusan 

Pemerintahan yang dapat menjadi kewenangan Pemerintah Desa, ialah: 
46

 

a. Urusan pemerintah yang berdasarkan hak usul oleh desa. 

b. Urusan pemerintah yang menjadi kewajiban kabupaten/kota kemudian 

dilimpahkan pengaturannya pada desa. 

c. Tugas pembantuan dari pemerintah berupa pembiayaan, sarana, 

prasarana, dan sumber daya manusia. 

d. Urusan pemerintah yang mengacu pada peraturan yang telah 

ditetapkan kemudian diserahkan pada desa. 

 

Apabila kita melihat urusan kewenangan (pada poin 2 dan 3), tampak 

bahwa pemerintah Desa mengalami proses penunggangan kepentingan 

pemerintahan diatasnya. Demikian halnya dengan BPD yang menjadikan proses 

demokrasi di tingkat Desa menjadi terancam. 

2. Bentuk-bentuk Desa 

Mayoritas tipologi desa di Indonesia berupa desa yang bernuansa 

pertanian, namun ada juga di beberapa wilayah desa yang memiliku nuansa 

berbeda. Beberapa tipe desa tersebut disebutkan oleh Saparin, yaitu: 
47

 

a. Desa Tambangan, adalah desa yang aktifitas utama masyarakatnya 

berupa jasa penyebarangan orang atau barang dikarenakan adanya 

sungai besar yang memutus jalur transportasi. 

b. Desa Nelayan, dimana masyarakatnya berprofesi sebagai nelayan 

dikarenakan letak desa berada dipinggir laut. 

c. Desa Pelabuhan, Desa yang cenderung terletak diwilayah perbatasan 

dan menjadi daerah penghubung antar negara dengan dibangunnya 

pelabuhan/dermaga lintas batas. 

d. Desa Perdikan, wilayah desa yang dibebaskan dari pungutan pajak, 

karena desa tersebut diwajibkan merawat/menjaga makam raja. 

e. Desa Usaha, yang dimana mayoritas aktifitas yang terjadi berupa 

industri kerajinan, kegiatan perdagangan dll. 

                                                             
46 J. Kaloh, 2007. Mencari Bentuk Otonomi Daerah: Suatu Solusi dalam Menjawab Kebutuhan Lokal dan 

Tantangan Global.(ed. Revisi), Jakarta: PT Rineka Cipta, hlm. 186. 
47 Murdiyanto, E. Sosiologi PerDesaan: Pengantar Untuk Memahami Masyarakat Desa. (Ed.1). Yogyakarta: 

Wimaya Press, UPN Veteran.  2008. hlm., 53. 
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f. Desa Perintis, Desa yang disebabkan oleh kegiatan perpindahan 

penduduk yang cukup tinggi antara wilayah berupa transmigrasi. 

g. Desa Pariwisata, Desa yang memiliki pesona wisata, ataupun 

kekayaan alam yang dikelola secara kereatif serta mata pencaharian 

penduduknya mayoritas sebagai pengelola pariwisata desa. 

 

Murdiyanto dalam bukunya “Sosiologi Pedesaan” mengatakan bahwa: 
48

 

“Penggolongan tipe Desa dilakukan dengan melihat tingkat 

perkembangan masyarakatnya. Berdasarkan perkembangan masyarakatnya 

Desa-Desa di Indonesia dapat dibagi menjadi lima, yaitu Pertama dari 

Desa Tradisional, Desa Swadaya, Desa Swasembada dan terakhir menjadi 

Desa Pancasila” 

 

Tingkat perkembangan tersebut dijelaskan Murdiyanto sebagai berikut: 
49

 

a. Desa Tradisional, cenderung jauh dari wilayah perkotaan serta 

penduduknya merupakan masyarakat suku pedalaman. Seluruh 

aktifitas keseharian masyarakatnya bergantung pada alam sekeliling 

mereka dengan cara berburu dan bercocok tanam. 

b. Desa Swadaya, Desa relatif memiliki kondisi statis tradisional dimana 

masyarakatnya bergantung dengan ketrampilan/keahlian serta 

kemampuan pemimpinnya. 

c. Desa Swakarya, yaitu desa yang secara bertahap mulai merasakan 

serta tersentuh oleh budaya luar desa berupa pembaharuan atapun 

pembangunan. 

d. Desa Swasembada, dimana desa ini dianggap telah maju dikarenakan 

masyarakatnya telah mengenal dan menerapkan mekanisme pertanian 

yang lebih maju. Pemanfaatan teknologi oleh desa tersebut juga selalu 

berubah yang sejalan dengan perubahan. 

e. Desa Pancasila, Merupakan desa ideal yang menjadi sebuah tujuan 

sebuah pembangunan khusunya bagi Indonesia dikarenakan 

terciptanya masyarakat adil dan makmur. 

 

3. Masyarakat Desa 

Masyarakat Desa sendiri merupakan masyarakat community (masyarakat 

setempat). Maksud dari masyarakat setempat tersebut ialah:
 50

 

                                                             
48 Murdiyanto, E. Op.Cit. hlm., 63. 
49 Murdiyanto, E. Op.Cit. hlm., 68. 
50 Jamaludin, A. N. Op.Cit., hlm., 40. 
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“Suatu kelompok teritoral yang menyelenggarakan kegiatan hidup 

disuatu wilayah sesuai dengan tingkat peradabannya” 

 

Sedangkan karakteristik masyarakat desa tersebut dapat dilihat sebagai berikut:
 51

 

a. Pola hidup masyarakat Desa erat hubungannya dengan alam. Mata 

pencahariannya bergantung pada alam, hidup sederhana, rukun, dan 

gotong royong. 

b. Masyarakat religius/animisme/dinamisme. Masyarakat Desa sebagian 

besar masih bertautan dengan adat-istiadat, kaidah kuno, benda-benda 

gaib atau magis dan mereka tidak pernah meninggalkan ritualnya 

karena takut akan sanksi atau hukuman. 

c. Mata pencaharian sebagian besar hidup dengan mata pencaharian 

agraris. Mereka yang pemberani merantau ke kota besar untuk 

mencari nafkah. 

 

Kehidupan masyarakat desa kebanyakan adalah keluarga, sanak kerabat, 

atau family sehingga kekerabatan di Desa sangat kuat dan terpelihara karena 

didasarkan pada persaudaraan yang sedarah dan sama. Keluarga luas ini akhirnya 

membentuk satuan atau kelompok besar dalam suatu tempat yang membentuk 

satuan masyarakat. 
52

 

 

G. Kerangka Pikir 

Kerangka Pikir Merupakan alur Pikiran (flow of logic) peneliti/penulis 

tentang masalah yang ditelitinya. Isi kerangka pemikiran adalah:
 53

 

“Uraian pandangan peneliti tentang topik/permasalahan berserta 

variabel-varibel di dalamnya, termasuk kerangka pemecahan masalahnya 

secara lengkap dan teoritis Teoritis disini mengacu pada bangunan teori 

yang dikembangkan berdasarkan pandangan peneliti sendiri” 

 

                                                             
51Jamaludin, A. N. Op.Cit., hlm., 46. 
52Ibid., hlm., 37. 
53Penyusun, T. (2013). Panduan Tugas Akhir (Skripsi) Artikel Penelitian. Palu: FKIP UNTAD. Hlm.,9. 
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Fokus pembahasan yang dikaji pada penelitian ini ialah partisipasi 

masyarakat Desa Wiyu terhadap pembangunan infrastruktur yang telah rampung 

dikerjakan pada tahun 2018 oleh pemerintah Desa Wiyu. Adapun bukti data 

pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah Desa Wiyu dapat kita 

lihat pada transparansi APBDes tahun 2018 Desa Wiyu. Melihat hipotesis pada 

penelitian sangat minimnya partisipasi masyarakat Desa pada pembangunan 

infrastruktur tersebut. Agar penelitian dapat mendapatkan hasil penelitian secara 

konfrehensip/mendalam dan terfokus maka dibuatlah kerangka pikir agar 

memudahkan penelitian ini dalam menguak fakta lapangan secara bertahap dan 

relevan serta adanya pembatasan pada pembahasan. 

Langkah awal ialah mengetahiu landasan hukum partisipasi masyarakat 

pada pembangunan infrastruktur oleh pemerintah khususnya di Desa Wiyu, yang 

tercantum pada UU No.6/2014 Tentang Desa, serta diperkuat dengan PERDA 

Kab.Mojokerto No.8/2011 Tentang RPJMD 2011-2015 dan No.17/2006 Tentang  

Tata Cara, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Desa dan Rencana 

Pembangunan Desa (RPJM-DES) Desa Wiyu, Kec.Pacet, Kab.Mojokerto. Dari 

landasan hukum tersebut maka pencarian informasi terhadap partisipasi 

masyarakat pada pembangunan dilanjut dengan menggunan metode tertentu yang 

berfokus pada pencarian informasi perihal partisipasi masyarakat pada 

pembangunan infrastruktur yang tercantum pada Transparansi APBDes, Desa 

Wiyu, Kec. Pacet, Kab. Mojokerto, Tahun Anggaran 2018 oleh pemerintah Desa 

yang dilakukan Bidang Pelaksanaan Pembangunan. 

Tahap pertama adalah mengukur tingkat partisipasi yang dilakukan dengan 

menggunakan teory Yadav. Tahap kedua penelitian akan menganalisis data 
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tentang bentuk-bentuk partisipasi yang berlandaskan pada teory yang 

dikemukakan oleh Keith Davis. Tahap ketiga menganalisis faktor penghambat dan 

pendukung yang timbul terhadap partisipasi pembangunan infrastruktur desa oleh 

masyarakat. 

Output dari keseluruhan tahap yang dilakukan akan mengoptimalkan 

penelitian serta mampu menjawab rumusan masalah. Untuk lebih jelasnya 

keterkaitan variabel dan sub-variabel pada penelitian ini sebagaimana yang 

digambarkan, dapat dilihat pada bagan kerangka Pikir berikut: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar: Bagan 2.5 Analisis Kerangka Pikir Partisipasi Masyarakat pada 

Pembangunan Infrastruktur Desa Wiyu. 

(Sumber: Keith Davis dan Yadav)
54

 

                                                             
54 Yadav dalam Susi Yurlian Sibu dkk. Op.Cit., 4-5. 
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