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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 

Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan yang menganut 

azas desentralisasi dam menyelenggarakan pemerintahan dengan memberikan 

kesempatan dan keleluasan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi 

daerah. Pembagian daerah di Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan 

bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang. 

Lahirnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 

menjelaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk 

mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan 

pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan 

daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, 

keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. 

Tujuan pemberian Otonomi Daerah adalah untuk memungkinkan 

daerah yang bersangkutan agar mengatur rumah tangga sendiri untuk 

meningkatkan daya guna. Otonomi daerah memberikan pengaruh yang besar 

bagi daerah, dimana daerah mendapat peluang yang besar dari sisi finansial 

dan dalam pengambilan kebijakan pembangunan di daerah, oleh karena itu 

pembangunan desa bagian dari arti penting yang strategis karena secara 

keseluruhan desa merupakan basis ketahanan nasional bagi wilayah kesatuan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keberhasilan desa memungkinkan 
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pemerataan pembangunan desa yang bertujuan tercipta keadilan bagi seluruh 

rakyat. 

Pembangunan sarana dan prasarana dilakukan untuk menunjang 

kegiatan masyarakat dalam pembangunan. pembangunan berlangsung dalam 

masyarakat yang selalu berubah. Pembangunan tidak hanya menghadapi 

tantangan dan memanfaatkanpeluang dalam masyarakat yang berubah tetapi 

juga berperan untuk melakukan perubahan. 

Konsekuensi implementasi otonomi Daerah yang diamanatkan dalam 

UU No. 6 Tahun 2014 tentang pemerintahan desa, yaitu  pasal18 Bab IV 

dimana disebutkan bahwa urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Desa 

sebagai berikut: 

1. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa  

Pemerintahan desa yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa 

dimaksudkan yaitu ketentuan-ketentuan pelaksanaan pemerintahan desa 

yang memang telah ada sejak desa tersebut dibentuk, seperti pelaksanaan 

peraturan-peraturan desa yang menyangkut tradisi adat istiadat desa 

setempat. 

2. Urusan pemerintah yang berdasarkan kewenangan Kabupaten/Kota yang 

diserahkan pengaturannya kepada desa. 

Desa diberikan wewenang untuk menyelenggarakan pemerintahannya 

sendiri dengan tetap terkoordinasi melalui pelimpahan tugas dan wewenang 

yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten/Kota. 
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3. Tugas pemantauan dari pemerintah, pemerintah Propinsi, dan/atau 

pemerintah Kabupaten/Kota yaitu tugas-tugas yang bersifat pemantauan 

baik perkembangan penduduk , dan lain sebagainya, dengan demikian desa 

adalah penyelenggara pemerintahan terendah didalam susunan 

kepemerintahan. 

4. Urusan pemerintah lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan 

diserahkan kepada desa. 

Desa memiliki hak dan wewenang dalam membuat dan menetapkan 

peraturan desa yang disusun dan dibahas bersama Badan permusyawaratan 

Desa (BPD) yang diharapkan dengan ditetapkannya peraturan desa tersebut 

dapat memenuhi keinginan masyarakat desa. 

Dalam UU No. 6 Tahun 2014 yaitu pasal 26 yang berbunyi: Tugas dan 

kewajiban Kepala Desa dalam memimpin penyelenggaraan pemerintah Desa 

diatur lebih lanjut dengan Perda berdasarkan Peraturan Pemerintah,  peraturan 

pemerintah tersebut terdapat dalam Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 

Tentang Pemerintahan Desa yaitu pasal 8 yang isinya Urusan Pemerintah 

pengaturannya yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota yang diserahkan 

pengaturannya kepada desa sebagai mana dalam pasal 7 huruf b adalah 

urusan pemerintah yang secara lansung dapat meningkatkan pelayanan dan 

pemberdayaan masyarakat. 

Untuk mewujudkan kegiatan pembangunan yang lebih demokratis 

sebagai upaya dalam mendukung berjalannya roda pemerintah, pemerintah 

pusat telah memberikan wewenang kepada daerah untuk lebih menentukan 
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nasib pembangunan daerah itu sendiri melalui UU No. 23 Tahun 2014 

tentang pemerintah daerah, maksud dan tujuaan UU tersebut menciptakan 

pemerataan pembangunan nasional dalam mengatasi kesenjangan daerah, 

karena dengan pembangunan daerah itulah yang akan dapat menjangkau 

pelosok negeri. 

Adapun peran serta masyarakat dan partisipasinya dalam pelaksanaan 

dan pembangunan Desa sangat dibutuhkan untuk tercapainya pembangunan 

secara maksimal, perlunya kerja sama antara pemerintahan Desa dengan 

masyarakat sekitar agar pembangunan berjalan dengan semestinyaa. 

Partisipasi itu selalu dominan bahkan tidak dapat dipisahkan dalam 

segala kehidupan masyarakat ataupun kelompok masyarakat, yang mana 

partisipasi masyarakat merupakan suatu elemen atau proses pembangunan. 

Oleh karena itu, partisipasi masyarakat perlu dibangkitkan, tanpa adanya 

partisipasi masyarakat otomatis pembangunan tidak akan terlaksana dengan 

baik. 

Masyarakat dan Pemerintah Desa yang dimaksud diatas adalah 

Masyarakat dan pemerintah Desa Rantau Panjang Kiri Hilir Kabupaten 

Rokan Hilir. Dimana rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam 

pembangunan desa, dimana program-program pembangunan Desa yang telah 

disusun oleh pemerintah desa belum dapat terlaksana dengan maksimal 

dikarenakan masih rendahnya partisipasi masyarakat untuk ikut serta 

membangun desa. 
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Partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam setiap pelaksanaan 

program pembangunan yang telah disusun oleh pemerintah desa. Adapun 

bentuk partisipasi yang dimaksud seperti keikutsertaan dalam kegiatan gotong 

royong, partisipasi dalam rapat, patisipasi dalam memberikan gagasan dalam 

pembangunan yang akan di laksanakan di desa, akan tetapi realita yang 

terjadi di lapangan menunjukkan masih rendahnya partisipasi masyarakat 

Desa Rantau Panjang Kiri Hilir Kec. Kubu Babussalam Kabupaten Rokan 

Hilir hal ini di tandai dengan rendahnya tingkat kehadiran masyarakat saat di 

adakannya kegiatan gotong royong oleh pemerintah desa. Hal ini dapat dilihat 

dari data berikut:  

Tabel 1.1 Daftar Absensi gotong-royong Desa Rantau Panjang Kiri Hilir 

Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir Tahun 

2017-2018 

No Bulan 

Jumlah Masyarakat 

yang melaksanakan 

gotong royong  (Orang) 

Jumlah masyarakat 

yang diundang (Orang) 

1. Maret 30  390 

2. Mei 40  390 

3. Juli 26 390 

4. Agustus 39  390 

5. Oktober 30  390 

6. Desember 29  390  

7. Januari 20  390  

Sumber: Kantor Kepala Desa Rantau Pajang Kiri Hilir 2018 

Dari tabel 1.1 di atas dapat dilihat bahwa dari 390 yang diundang 

untuk ikut bergotong royong. Masyarakat yang menghadiri gootng royong 

paling banyak 40 orang di bulan Mei 2017, sedangkan pada bulan Januari 

2018 hanya dihadiri oleh 20 orang saja. Hal ini menunjukkan bahwa masih 

rendahnya tingkat kehadiran masyarakat desa Rantau Panjang Kiri Hilir 
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Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir dalam mengikuti 

kegiatan gotong royong. 

Indikasi rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa 

terlihat pada kegiatan rapat bulanan, dimana terdapat kehadiran masyarakat 

rendah. Hal ini dilihat dari absen kehadiran rapat untuk lebih jelas dapat 

dilihat pada Tabel 1.2 dibawah: 

Tabel 1.2 Daftar Absensi Rapat Desa Rantau Panjang Kiri Hilir Tahun 

2017-2018 

No. Bulan 

Jumlah Masyarakat 

yang hadir 

(Orang) 

Jumlah 

masyarakat 

yang diundang 

(Orang) 

1. Juni  30 390 

2. Juli 29 390 

3. Agustustus 40 390 

4. Septepber 37 390 

5. Oktober 37  390 

6. Januari 25  390 

Rata-rata masyarakat 

yang hadir  
33  390 

Sumber: Kantor Kepala Desa Rantau Panjang Kiri Hilir 2018 

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa tingkat kehadiran masyarakat 

untuk ikut serta dalam rapat sangat rendah terlihat dari bulan Juni tahun 2017 

hingga bulan januari tahun 2018 rata-rata hanya 33 orang saja yang hadir dari 

390 orang masyarakat yang di undang. Hal ini mengindikasikan bahwa 

tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan yang di adakan Desa 

masih tergolong rendah, dan kurang peduli terhadap pembangunan desa. 

Adapaun data mengenai program pembangunan di Desa Rantau 

Panjang Kiri Hilir Kec. Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir dapat 

dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 1.3 Program Pembangunan Fisik dan Non Fisik yang ada di 

DesaRantau Panjang Kiri Hilir 2017 

 

Dari tabel 1.3 di atas dapat dilihat pembangun fisik dan non fisik yang 

dilaksanakan di Desa Rantau Panjang Kiri Hilir tahun 2017. Pembangunan 

fisik tidak seluruhnya terealisasi, seperti pembangunan poskamling dan 

Periode 2017 

No. Kegiatan Jenis Kegitan 
Sumber Daya 

Pembangunan 
Realisasi 

Rencana Program 

Pembangunan 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fisik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Pembuatan 

Bahu Jalan 

 

 

 

b. Pembuatan 

Box Culver 

 

 

 

 

c. Pembangunan 

Pos Kamling 

 

d. Pembangunan 

Gapura 

 

a. Swadaya 

masyarakat 

pemkab 

Kab. Rokan 

Hilir 

b. Swadaya 

masyarakat 

pemkab 

Kab. Rokan 

Hilir 

 

c. Swadaya 

masyarakat 

 

d. Swadaya 

masyarakat 

 

Terealisasi 

 

 

 

 

Terealisasi 

 

 

 

 

 

Belum 

terealisasi 

 

Dalam 

Proses 

 

a. Seminisasi 

Jalan Yudo 

 

 

 

b. Pembangunan 

Poskamling 

 

 

 

 

c. Pembangunan 

Gapura 

(Gerbang Desa) 

2. Non 

Fisik 

a. Keagamaan/

Wirit yasin, 

 

b. Pendidikan/

Belajar 

tambahan 

Belajar 

Membaca 

Al- Qur’an 

 

c. Kesehatan/ 

Berobat 

Gratis 

a.  Swadaya 

masyarakat 

 

b. Swadaya 

Masyarakat 

 

 

 

 

 

c. Pemkab 

Kab. Rokan 

Hilir 

 

Belum 

Terealisasi 

 

Belum 

Terealisasi 

 

 

 

 

 

 

Terealisasi 
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Gapura belum terealisasi pada tahun 2017.  Yang terealisasi hanya pembuatan 

bahu jalan dan pembuatan Box Culver.  

Pembangunan non fisik di bidang keagamaan dan pendidikan juga 

belum terealisasi. Yang terealisasi yaitu kegiatan dalam bidang kesehatan.  

Tabel 1.4 Program Pembangunan Fisik dan Non Fisik yang ada di Desa 

Rantau Panjang Kiri Hilir 2018 

Sumber: Kantor Kepala Desa Rantau Panjang Kiri Hilir 2018 

Dari tabel 1.4 di atas dapat dilihat pembangun fisik dan non fisik 

yang dilaksanakan di Desa Rantau Panjang Kiri Hilir tahun 2018.  

Periode 2018 

No. Kegiatan Jenis Kegitan 
Sumber Daya 

Pembangunan 
Realisasi 

Rencana 

Program 

Pembangunan 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fisik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Pembuatan 

poskamling 

 

b. Seminisasi 

Jalan Yudo 

 

 

 

 

c. Pembangunan 

Gapura 

 

 

a. Swadaya 

masyarakat 

 

b. Swadaya 

Masyarakat 

Pemkab 

Kab. Rokan 

Hilir 

 

c. Swadaya 

Masyarakat 

 

 

Belum 

Terealisasi 

 

Dalam Proses 

Pengerjaan 

 

 

 

 

Terealisasi 

 

 

 

 

2. Non 

Fisik 

a. Keagamaan/ 

Wirit yasin  

 

b. Pendidikan/ 

Belajar 

tambahan 

Belajar 

membaca Al-
Qur’an 

 

c. Kesehatan/ 

Berobat Gratis 

a. Swadaya 

Masyarakat 

 

b. Swadaya 

Masyarakat 

& Pemkab 

Kab. Rokan 

Hilir 
 

c. Pemkab 

Kab. Rokan 

Hilir 

Terealisasi 

 

 

Terealisasi 

 

 

 

 
 

Terealisasi 
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Tahun 2018 pembangunan fisik yang terealisasi hanya pembangunan 

Gapura, seminisasi Jalan Yudo yang direncanakan tahun 2017 masih dalam 

proses pelaksanaan, sedangkan pembangunan poskamling masih belum 

terealisasi sejak tahun 2017. Sedangkan semua pembangunan non fisik sudah 

terealisasi.  

Dari tabel 1.3 dan 1.4 dapat dilihat bahwa kegiatan-kegiatan yang 

terealisasi sebagian besar sumber daya pembangunannya adalah swadaya 

masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat kendala yang didapati 

dalam pelaksanaan program-program pembangunan di Desa Rantau Panjang 

Kiri Hilir  Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir yaitu 

partisipasi masyarakat. 

Berdasarkan gejala-gejala di atas, kurangnya partisipasi masyarakat di 

Desa Rantau Panjang Kiri Hilir Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten 

Rokan Hilir dilihat pada gejala-gejala adalah sebagai berikut: 

1. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan terutama 

partisipasi pada kegiatan Gotong royong 

2. Kurangnya partisipasi dalam memberikan pemikiran-pemikiran untuk 

pembangunan desa. 

3. Masyarakat bersikap kurang peduli terhadap pembangunan desa. 

4. Permasalahan lain waktu rapat desa, dilihat dari absen rapat, terlihat masih 

enggan menghadiri kegitan rapat atau musyawarah di desa.. 

Dari fenomena tersebut di atas, peneliti tertarik untuk melakukan 

Analisa dengan judul penelitian yaitu “Analisis Partisipasi Masyarakat 
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dalam Pembangunan di Desa Rantau Panjang Kiri Hilir Kecamatan 

Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir” 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka 

dapat dirumuskan suatu rumusan masalah penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di 

Desa Rantau Panjang Kiri Hilir Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten 

Rokan Hilir? 

2.  Apa saja faktor penghambat dari masyarakat untuk berpartisipasi dalam 

pembangunan Desa Rantau Panjang Kiri Hilir Kecamatan Kubu 

Babussalam Kabupaten Rokan Hilir 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka, tujuan penelitian yang akan 

dianalisis adalah: 

1. Untuk Menganalisa partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan 

pembangunan di Desa Rantau Panjang Kiri Hilir Kecamatan Kubu 

Babussalam Kabupaten Rokan Hilir. 

2. Untuk menganalisis hambatan-hambatan partisipasi masyarakat dalam 

pembangunan di Desa Rantau Panjang Kiri Hiir Kecamatan Kubu 

Babussalam Kabupaten Rokan Hilir. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan  tujuan penelitian diatas maka, penelitian ini diharapkan 

dapat memberikan manfaat kepada: 
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1. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat dijadikan suatu bahan studi 

perbandingan selanjutnya dan dapat menjadi sumbangan pemikiran ilmiah, 

serta dapat melengkapi kajian-kajian yang mengarah pada pengembangan 

ilmu pengetahuan, khususnya menyangkut masalah pembangunan desa. 

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

masukan bagi Pemerintah Desa dalam usaha meningkatkan partisipasi 

masyarakat diberbagai bidang khususnya pada pembangunan di Desa 

Rantau Panjang Kiri Hilir Kecamatan Kubu Babusalam Kabupaten Rokan 

Hilir. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Secara garis besar pembahasan dalam penulisan ini dibagi menjadi 

enam pokok bahasan (BAB) dan masing-masing bab dibagi menjadi sub-sub, 

seperti berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

 Bab ini merupakan bab pertama yang mana dalam bab ini berisi 

latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuaan penelitian, 

kegunaan penelitian serta sistematika penulisan. 

 BAB II : KERANGKA TEORI 

   Menguraikan tinjauan pustaka, mengenai pembangunan, 

pembangunan desa, prinsip-prinsip partisipasi, swadaya 

masyarakat, penduduk yang merupakan teori-teori pendukung 

penulisan ini nantinya, yang merupakan deskripsi teori pada bab 
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ini, selain itu, dalam bab ini juga berisi, kerangka berpikir 

hipotesis, konsep operasional atau variabel. 

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

  Menguraikan tentang jenis penelitan, tempat dan waktu 

penulisan, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, teknis 

pengunpulan data, serta analisis data. 

BAB IV : GAMBARAN UMUM TENTANG LOKASI PENELITIAN 

 Bab ini berisi tentang Tofografi Desa, Demografi, Pemerintahan 

Desa Rantau Panjang Kiri Hilir Kabupaten Rokan Hilir. 

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 Didalam bab ini memuat hasil penelitian pembahasan yang harus 

dilakukan. 

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN 

 Bab ini merupakan bab penutup, yang berisikan tentang 

kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran yang 

diperlukan. 

 

 

 

 

 


