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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Kawasan perkotaan dan industri merupakan kawasan yang penting dalam 

proses pembangunan Negara. Namun, pembangunan kawasan desa dan pertanian juga 

perlu dan sama pentingnya dari segi proses pembangunan Negara secara keseluruhan. 

Ini bukan karena wujud kesadaran bahwa kawasan ini ketinggalan berbanding kota, 

bahkan juga karena kawasan pedesaan mempunyai nilai ekonomi, politik dan sosial. 

Pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan 

perubahan yang berencana kearah yang lebih baik atau maju. Adapaun tujuan dari 

pembangunan itu sendiri yaitu untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil, 

makmur, dan sejahtera baik materil maupun spiritual. Agar dalam pelaksanaan 

pembangunan itu berhasil sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka didalam 

melaksanakan pembangunan keberhasilan pembangunan sangat ditunjang oleh 

manajemen pemerintahan yang baik. Salah satu fungsi manajemen adalah perencanaan 

yang terkoordinasi dan merupakan fungsi pertama dari administrasi dan manajemen. 

Karena tanpa adanya rencana maka tidak ada dasar untuk melaksanakan kegiatan-

kegiatan tertentu dalam rangka usaha pencapaian tujuan. 

Pembangunan yang dilaksanakan di daerah merupakan bagian integral dari 

pembangunan nasional. Pembangunan daerah adalah pembangunan yang dilaksanakan 
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berdasarkan prinsip dan jiwa masyarakat daerah dan dilaksanakan sepenuhnya oleh 

segenap komponen masyarakat atas dasar potensi dan kekuatan yang dimiliki daerah 

Tujuan dari pembangunan daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat daerah setempat. Agar dalam pelaksanaan pembangunan di daerah dapat 

tercapai maka perlu adanya kerjasama yang dilakukan yaitu berupa partisipasi 

masyarakat. Dimana masyarakat memberikan atau menyumbangkan tenaga, dana, dan 

pikirannya. 

Dalam sistem pemerintahan indonesia, desa/kelurahan merupakan wilayah 

yang terkecil dimana desa merupakan satu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki 

kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat 

berdasarkan hak asal-usul istimewa (UU No. 32 Tahun 2004) 

Pembangunan desa tidak terlepas dari unsur-unsur atau komponen-komponen 

pembentukan desa sebagai kesatuan kenegaraan dimana unsur-unsur atau kommponen 

tersebut meliputi penduduk atau masyarakat desa, wilayah, dan pemerintahan desa. 

Pembangunan desa bukanlah merupakan tanggung jawab pemerintah semata, 

namun merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat sebagai 

objek dan subjek pembangunan. 

Pembangunan desa dilaksanakan dalam rangka perimbangan kewajiban yang 

sewajarnya anatara pemerintah dengan masyarakat desa. Dimana kewajiban 

pemerintah adalah menyediakan prasarana-prasarana, memberikan bimbingan dan 
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pengawasan sedangkan sebaliknya disandarkan pada kemampuan masyarakat desa itu 

sendiri. Dari pihak pemerintah berusaha untuk dapat memberikan bantuan materil 

kepada desa guna menghimpun dan mengintensifkan pelaksanaan kerja gotong-royong 

dan dilain pihak pemerintah membantu dalam mengusahakan bertanggung jawab 

memupukkan modal bagi kebutuhan-kebutuhan produksi yang nyata di daerah 

pedesaan. 

Selain ditunjang oleh manajemen pemerintahan yang baik, keberhasilan 

pembangunan juga sangat ditunjang oleh partisipasi masyarakat. Partisipasi 

masyarakat dalam pembangunan desa dapat berbentuk tenaga (gotong royong), dana 

dan pikiran (ide-ide). Oleh karena itu, pemerintah mempunyai kewajiban 

meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan melalui 

peningkatan kondisi-kondisi sosial budaya yang meliputi agama, komposisi umur dan 

keberbagaian etnik, sosial ekonomi yang meliputi tingkat pendapatan, tingkat 

pendidikan, jenis pekerjaan dan angkatan kerja. Kemudian kondisi politik dan 

keamanan yang meliputi pendidikan politik, partai politik dan kondisi yang kondusif. 

Oleh karena itu, pemerintah mempunyai kewajiban meningkatkan peran serta 

masyarakat dalam pelaksaan pembangunan melalui peningkatan kondisi-kondisi sosial 

budaya, ekonomi dan politik melalui kebijakan-kebijakan penting yang mampu 

mengangkat semaksimal mungkin potensi-potensi yang dimiliki daerah sehingga 

apabila tingkat partisipasi tinggi maka akan tercapai pembangunan yang baik. 



4 
 

Pembangunan pedesaan merupakan pembangunan yang diprakarsai melalui 

inisiatif masyarakat desa dan merupakan pembangunan partisipasi dari seluruh 

anggota masyarakat sehingga terwujudlah tujuan dari pembangunan desa itu sendiri. 

Dari penjelasan diatas, dapat kita ketahui bahwa pembangunan yang 

dilaksanakan tersebut dapat diartikan sebagai Salah satu usaha perubahan kearah 

pembaharuan menuju terciptanya kehidupan yang layak dan lebih baik yakni 

mensejahterahkan kehidupan masyarakat secara adil dan merata. 

Desa gobah terletak dikecamatan tambang kabupaten Kampar. Dimana 

sebagian besar mata pencaharian penduduknya adalah bertani. Yang mana dalam 

pelaksanaan pembangunannya didesa gobah masih sangat kurang jika dibandingkan 

dengan desa-desa lain yang ada di kecamatan tambang tersebut, terutama sekali 

tingkat partisipasi masyarakatnya. Hal ini dapat terlihat pada tabel 1.1 dibawah ini: 
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Tabel 1.1 Jenis Pembangunan Desa Dengan Menggunakan Sumber Dana Desa  

                 Dari Bantuan Pemerintah Dan Swadaya Masayarakat Desa Gobah Di  

                 Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar 

Sumber : Kantor Kepala Desa Gobah 2016 

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa dana pembangunan dari masyarakat 

lebih kecil jika dibandingkan dengan bantuan pemerintah. Dimana dana yang 

diharapkan dari masyarakat seharusnya sebesar Rp. 255.000.000- dalam hal ini per 

KK di targetkan menyumbang dana sebesar Rp 475.000.+-. Cara mengumpulkan dana 

tersebut berupa ditunjuk orang tertentu untuk meminta per-rumah-rumah. tetapi pada 

kenyataanya hanya sebesar Rp. 103.500.000-. hal ini menunjukkan bahwa partisipasi 

Kegiatan 

Sumber Dana 

Jumlah 

Sumber Dana 
Biaya 

(Rp) 

Bantuan 

Pemerintah 

Swadaya 

Masyarakat 

Target 

 (Rp) 

Realisa

si (Rp) 

Target 

 (Rp) 

Realis

asi 

(Rp) 

Pembuatan 

Jalan Usaha 

Tani 

 

Pembangunan 

Masjid Nurul 

Yakin 

 

Pembuatan 

Lapangan 

Olahraga 

 

50.000.

000 

 

 

 

450.000

.000 

 

 

 

45.000.

000 

 

25.000.

000 

 

 

 

150.00

0.000 

 

 

 

15.000.

000 

 

18.000.

000 

 

 

 

80.000.

000 

 

 

 

7.000.0

00 

 

25.000.0

00 

 

 

 

200.000.

000 

 

 

 

30.000.0

00 

 

8.000.

000 

 

 

 

77.000

.000 

 

 

 

18.500

.000 

 

26.000.000 

 

 

 

157.000.000 

 

 

 

25.500.000 

Jumlah 190.00

0.000 

105.00

0.000 

255.000.

000 

103.50

0.000 

208.500.000 
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masyarakat dalam pembangunan desa masih kurang terlebih dalam pemberian 

sumbangan dana. 

Pada tabel 1.1 dapat dilihat pada sumber dana pembuatan jalan usaha tani 

terdiri dari pembelian semen sebanyak 150 sak dengan biaya Rp. 9.300.000, pasir 

sebanyak 15 mobil dengan biaya Rp. 6.000.000, kerikil sebanyak 15 mobil dengan 

biaya Rp. 7.500.000, sewa molen dengan biaya Rp. 2.200.000, dan konsumsi dengan 

biaya Rp. 1.000.000. Untuk sumber dana dari pembangunan masjid nurul yakin 

dilakukan pembelian atap dan pembelian rangka baja atap masjid dengan biaya Rp. 

157.000.000, dan untuk sumber dana dari pembuatan lapangan olahraga dimanfaatkan 

untuk pembelian net badminton, net voli, bola badminton, bola voli, net takraw, bola 

takraw, dan pembelian meja pingpong dengan biaya Rp. 25.500.000. sedangkan 

mekanisme pelaksanaan pembangunan itu sendiri dilakukan secara gotong-royong. 
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Tabel 1.2. Jenis Pembangunan Yang Di Perlukan Masyarakat Desa Gobah 

Sumber: Wawancara Dengan Masyarakat Desa Gobah 2016 

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan warga desa Gobah. Bapak 

Anasrudin Tentang jenis pembangunan yang di perlukan oleh masyarakat desa Gobah. 

Tabel di atas menunjukan bahwa jalan usaha tani, masjid nurul yakin, turap jembatan 

gantung, dan beton parit jalan desa adalah yang dibutuhkan sangat penting dan 

mendesak. 

Selain kurangnya pasrtisipasi masyarakat dalam pemberian sumbangan dana, 

pasrtisipasi masyarakat dalam hal pemberian tenaga (gotong royong) dan 

penyampaian pendapat (ide-ide) juga masih rendah. Ini dapat dilihat pada tabel 1.3 

dibawah ini: 

 

NO PEMBANGUNAN 

SANGAT 

PENTING & 

MENDESAK 

SANGAT 

PENTING & 

KURANG 

MENDESAK 

TIDAK 

PENTING & 

TIDAK 

MENDESAK 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

Jalan Usaha Tani 

Masjid Nurul Yakin 

Jembatan 

Turap Jembatan Gantung 

Lapangan Olahraga 

Parit Beton Jalan Desa 

Fasilitas Kesehatan 

Karang Taruna 

Sekolah 

Rehabilitasi Pasar 
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 Tabel 1.3 Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan 

                    Desa Melalui Kehadiran Dalam Kegiatan Gotong Royong  

Sumber : Kantor Kepala Desa Gobah 2016 

Berdasarkan tabel diatas dapat kita lihat bahwa partisipasi masyarakat dalam  

pembangunan desa melalui kegiatan gotong royong juga masih sangat rendah, dalam 

pelaksanaan gotong royong ini masyarakat yang datang hanya masyarakat yang sering 

hadir pada waktu terdahulu saja. Dulu tidak ada anggaran masyarakat mau untuk 

berpartisipasi, namun setelah ada anggaran partisipasi masyarakat sudah mulai 

menurun, karena masyrakat beranggapan bahwa dana yang telah dianggarkan 

pemerintah di rasa sudah cukup untuk melaksanakan pembangunan. Serta kurangnya 

kesadaran masyarakat untuk ikut gotong royong, dimana pembangunan yang 

dilaksanakan itu nantinya akan bermanfaat bagi masyarakat. 

Untuk mekanisme pengajakan partisipasi masyarakat, aparatur pemerintah baik 

pihak terkait lainnya menggunakan media pengumuman di masjid sedangkan untuk 

No Jenis Kegiatan 

Gotong- Royong 

Masyarakat 

Yang Di Undang 

Masyarakat 

Yang Hadir 

Masyarakat 

Yang Tidak 

Hadir 

1 Pembuatan Jalan 

Usaha Tani 
132 Orang 45 Orang 87 Orang 

2 Pembangunan 

Masjid Nurul 

Yakin 

178 Orang 30 Orang 148 Orang 

3 Pembuatan 

Lapangan 

Olahraga 

100 Orang 30 Orang 70 Orang 
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musyawarah rencana pembangunan desa menggunakan undangan yang diantarkan ke 

rumah warga yang di undang. 

 Dalam bidang pembangunan, partisipasi masyarakat merupakan elemen 

penting dalam proses membawa perubahan. Tanpa partisipasi, masyarakat tidak dapat 

menikmati manfaat pembangunan. Malah tujuan pembangunan itu tidak dapat dicapai. 

Sedangkan sumber dana pembangunan desa berasal dari pemerintah dan swadaya 

maasyarakat. 

 Pada perencanaan kegiatan pembangunan desa (musrenbangdes) SK Nomor 4 

tahun 2016 yang dimusyawarahkan juga terlihat suatu gejala yaitu kurangnya tingkat 

partisipasi masyarakat dalam masalah penyampaian ide-ide atau pendapat. Dalam hal 

musyawarah rencana pembangunan desa juga diikuti oleh pihak aparatur desa dan 

tokoh masyarakat seperti kepala desa, sekretaris desa, badan perwakilan desa, kepala 

dusun, RT, RW, ninik mamak dan masyarakat. 

 Berdasarkan hasil pengamatan yang peneliti lakukan di desa Gobah Kecamatan 

Tambang Kabupaten Kampar, maka peneliti berminat untuk mengangkat judul : 

“Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Gobah 

Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar” 
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1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan yang telah diungkapkan pada latar belakang 

tersebut maka penulis merumuskan suatu pertanyaan penelitian, bagaimana partisipasi 

masyarakat dalam pembangunan di desa Gobah kecamatan Tambang kabupaten 

Kampar? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui partisipasi masyarakat 

dalam pembangunan di desa Gobah kecamatan Tambang kabupaten Kampar 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Menjadikan bahan masukan dan sumbangan fikiran untuk pemerintah 

daerah. 

2. Sebagai bahan informasi bagi para peneliti selanjutnya yang akan 

melakukan penelitian dengan permasalahan yang sama. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Dalam penulisan ini secara umum penulis membagi sistematika penulisan 

dalam tiga BAB dimana masing-masing BAB diuraikan sebagai berikut: 
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BAB I   : PENDAHULUAN 

 Bab ini merupakan bab yang mana dalam bab ini berisi 

latar belakang masalah, tujuan penelitian, kegunaan 

serta sistematika penulisan. 

BAB II : TELAAH PUSTAKA 

  Menguraikan tujuan pustaka mengenai partisipasi, 

faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi, 

pembangunan desa, prinsip-prinsip partisipasi, swadaya 

masyarakat, penduduk yang merupakan teori-teori 

pendukung penulisan ini nantinya, yang merupakan 

deskripsi teori pada bab ini, selain itu dalam bab ini juga 

berisi, defenisi konsep, defenisi operasional dan 

variabel. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

  BAB ini berisi tentang lokasi penelitian, jenis dan 

sumber data, teknik  pengumpulan data, populasi dan 

sampel dan metode analisis data. 
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BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

  Bab ini berisi tentang geografi desa yang akan kita teliti 

Demografi, serta pemerintahan didesa tersebut. 

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

  Didalam bab ini memuat hasil dari penelitian 

pembahasan yang dilakukan. 

BAB VI : PENUTUP 

  Bab ini merupakan bab penutup, yang berisikan tentang 

kesimpulan dari hasil peneliti serta saran-saran yang 

diperlukan 

 

 


