
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MENDUKUNG PROGRAM 
PEMBANGUNAN PARTISIPATIF (BLOCK GRANT) DESA  

 

 

Oleh: SUNDARI INDAH NURMALASARI ( 02230069 )  
Goverment Science 
Dibuat: 2007-04-10 , dengan 3 file(s).  

 

Keywords: partisipasi masyrakat , program pembangunan 

Pembangunan Partisipatif yang disebut dengan Block Grant pada dasarnya merupakan dana 

stimulant untuk mempercepat akselerasi pembangunan sarana prasarana dipedesaaan, sehingga 

Block Grant ini pada hakekatnya merupakan dana pancingan untuk menumbuhkembangkan 

kontribusi atau sharing masyarakat yang berupa dana, material dan atau tenaga serta pikiran, 

yang nilai besaran partisipasinya sesuai dengan proposal yang diajukan kepada Bupati dengan 

proposal serta pertimbangan hasil monitoring dan evaluasi. Dalam kata lain bahwa pembangunan 

partisipatif yang dipacu melalui Block Grant pada dasarnya masyarakat menjadi aktor utama 

pembangunan itu sendiri. Karena pembangunan partisipasi yang dilaksanakan sendiri oleh 

masyarakat tersebut inputnya berasal dari Pemerintah Daerah dan Masyarakat, dan 

masyarakatlah yang menerima langsung dana Block Grant tersebut. Sehingga dengan adanya 

sinergitas input pembangunan tersebut dana Block Grant akan semakin mempercepat 

peningkatan kalitas dan kuantitas sarana prasarana pedesaan yang lebih baik dan berkualitas.  

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian dengan jenis penelitian deskriptif 

dan analisa kualitatif, dengan tujuan ini peneliti akan mendapatkan gambaran secara sisematis, 

faktual dan akurat mengenai fakta-fakta antara fenomena yang diselidiki. Penelitian ini dilakukan 

di Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo tepatnya pada masyarakat. Untuk mendapatkan 

hasil penelitian yang maksimal maka peneliti menggunakan subyek penelitian adalah masyarakat 

khususnya Desa Bangah, Desa Ganting dan Desa Sawotratap. Dan sumber data primer data 

primer dan sekunder yang mana terbagi pada observasi, dokumentasi, interview tidak tersruktur 

tentang fakta-fakta yang mengarah pada fenomena Peran Masyrakat Dalam Mendukung 

Pembangunan Partisipatif (Block Grant) di Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo.  

Sedangkan mendeskripsikan tentang lima hal pembahasan pertama, mengenai rencana atau 

perencanaan kegiatan pembangunan partisipatif (Block Grant), kedua, mengenai pelaksanaan 

kegiatan program pembangunan partisipatif (Block Grant), ketiga, rincian biaya atau pendanaan 

kegiatan pembangunan partisipatif (Block Grant), keempat, monitoring atau pengawasan serta 

pengembangan kegiatan program pembangunan partisipatif (Blok Grant), kelima, pelaporan 

kagiatan program pembangunan partisipatif (Block Grant). 

Dari keseluruhan kajian studi yang dikerjakan tersebut, akhirnya secara sederhana dapat 

disimpulkan bahwa peran masyarakat dalam pembangunan partisipatif (Block Grant) bahwa 

masyarakat mendukung sepenuhnya program pemerintah yang lebih dikenal dengan sebutan 

Block Grant. Mengingat bahwa dana pembangunan partisipatif ini merupakan dana pancingan 

atau yang bersifat stimulan maka setiap desa berpartisipatif berlomba-lomba dengan 

mengumpulkan anggaran pembangunan partisipatif untuk mendapatkan dana bantuan dari 

pemerintah. Dengan kata lain bahwa dana swadaya yang terbanyak, akan mendapatkan dana 

bantuan yang cukup banyak.  

 


