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BAB II 

TELAAH PUSTAKA 

2.1 Konsep Partisipasi 

Beal 1964 (dalam Poerwoko, 2013:81) menyatakan bahwa partisipasi, 

khususnya partisipasi yang tumbuh karena pengaruh atau karena tumbuh adanya 

rangsangan dari luar, merupakan gejala yang dapat diindikasikan sebagai proses 

perubahan sosial yang eksogen (exogeneous change). 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 diinginkan. Karena itu, partisipasi sebagai proses 

akan menciptakan akan menciptakan jaringan sosial baru yang masing-masing 

berusaha untuk melaksanakan tahapan-tahapan kegiatan demi tercapainya tujuan akhir 

yang diinginkan masyarakat atau struktur sosial yang bersangkutan. 

Davis yang dikutip oleh Tonny (1988) mengemukakan bahwa partisipasi adalah 

keterlibatan emosi dan mental seseorang dalam situasi kelompok yaitu adanya 

ketersediaan untuk mengambil bagian dalam menetapkan tujuan bersama, serta kesediaan 

memikul tanggung jawab bagi pencapaian tujuan bersama. Menurut Soekanto yang 

dikutip oleh Abdussamad (1991) partisipasi adalah kegiatan secara nyata masyarakat 

secara aktif yang dilandasi oleh sikap, kehendak, dan kesadaran untuk mencapai 

kehidupan yang lebih baik. 
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Mubyarto (dalam Ndaraha, 1987:102) mendefenisikan partisipasi sebagai  

kesediaan untuk membantu berhasilnya setiap orang tanpa berarti mengorbankan 

kepentingan diri sendiri. Partisipasi menimbulkan harapan diri dan kemampuan 

pribadi untuk turut serta dalam menentukan keputusan yang menyangkut masyarakyat, 

dengan kata lain partisipasi adalah bentuk memanusiakan manusia. 

Verhangen (1979) menyatakan bahwa, partisipasi merupakan suatu bentuk 

khusus dari interaksi dan komunikasi yang berkaitan dengan pembagian kewenangan, 

tanggung jawab, dan manfaat. Tumbuhnya interaksi dan komunikasi tersebut, 

dilandasi oleh adanya kesadaran yang dimiliki oleh yang bersangkutan mengenai 

kondisi yang tidak memuaskan, kondisi tersebut dapat diperbaiki melalui kegiatan 

manusia atau masyarakatnya sendiri, kemampuannya untuk berpartisipasi dalam 

kegiatan yang dapat dilakukan, dan adanya kepercayaan diri, bahwa  ia dapat 

memberikan sumbangan yang bermanfaat bagi kegiatan yang bersangkutan 

Menurut Bornby 1974 (dalam Totok, 2013:81) partisipasi adalah sebagai 

tindakan untuk “mengambil bagian” yaitu kegiatan atau pernyataan untuk mengambil 

bagian dari kegiatan dengan maksud memperoleh manfaat. 

Dalam kegiatan pembangunan, partisipasi masyarakat merupakan perwujudan 

dari kesadaran dan kepedulian serta tanggung jawab masyarakat terhadapa pentingnya 

pembangunan yang bertujuan untuk memperbaiki mutu-hidup mereka. Artinya, 

melalui partisipasi yang diberikan, berarti benar-benar menyadari bahwa kegiatan 

pembangunan bukanlah sekedar kewajiban yang harus dilaksanakan oleh (aparat) 
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pemerintah sendiri, tetapi juga menuntut keterlibatan masyarakat yang akan diperbaiki 

mutu-hidupnya. 

Dawam Raharjo (2014), mendefenisikan partisipasi sebagai hal keikutsertaan 

seseorang dalam suatu kegiatan. Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan seseorang 

atau sekelompok orang yang mendiami suatu wilayah tertentu yang mempunyai 

kepentingan yang sama, satu ikatan dan saling berhubungan satu sama lain untuk 

mengambil bagian dan bertanggung jawab dalam suatu kegiatan tertentu baik secara 

fisik maupun non fisik. 

Dengan adanya kerjasama tersebut maka masyarakat akan merasa memiliki 

hubungan yang lebih dekat sehingga akan merasa memiliki tanggung jawab dan tugas 

yang sama dalam mengembangkan tempat tinggal dan lingkungan tersebut 

Keikutsertaan masyarakat secara aktif dalam menyumbang dana, pikiran, dan 

tenaga meyakini bahwa partisipasi masyarakat dalam pmbangunan merupakan salah 

satu kunci keberhasilan dari setiap upaya pembangunan. Dari sini dapat diyakini oleh 

pemerintah bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan salah satu 

syarat utama untuk keberhasilan proses pembangunan tersebut. Partisipasi masyarakat 

dianggap sebagai tolak ukur dalam menilai apakah kegiatan pembangunan desa dapat 

berjalan dengan baik atau tidak. 

Lijan Poltak Sinambela (2006:37), pemahaman konsep partisipasi dalam 

banyak hal sering diartikan secara sederhana sebagai peran serta dalam suatu 
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lingkungan kegiatan. Tujuan dari partisipasi masyarakat adalah untuk mempertemukan 

seluruh kepentingan yang sama dan berbeda dalam suatu proses perumusan dan 

penempatan kebijakan (keputusan) secara profesional untuk semua pihak yang terlibat 

dan terpengaruh oleh kebijakan yang akan ditetapkan di dalamnya. 

Syahyuti (dalam Miftha, 2000:145) partisipasi adalah proses tumbuhnya 

kesadaran terhadap kesalinghubungan di antara stakeholders yang berbeda dalam 

masyarakat, yaitu antara kelompok-kelompok sosial dan komunitas dengan pengambil 

kebijakan dan lembaga-lembaga jasa lain. Partisipasi juga dapat didefenisikan sebagai 

proses dimana seluruh pihak dapat membentuk dan terlibat dalam seluruh inisiatif 

pembangunan. 

2.2 Partisipasi Masyarakat Desa 

Yadav (UNAPDI), dalam Poerwoko dan Soebiato mengemukakan tentang 

adanya empat macam kegiatan yang menunjukkan partisipasi masyarakat di dalam 

kegiatan pembangunan, yaitu: 

1. Partisipasi Dalam Pengambilan Keputusan (perencanaan) 

Pada umumnya, setiap progam pembangunan masyarakat 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 ditumbuhkan melalui dibukanya forum yang memungkinkan 
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masyarakat banyak berpartisipasi langsung didalam proses pengambilan keputusan 

tentang progam-program pembangunan di wilayah setempat atau di tingkat lokal. 

2. Partisipasi Dalam Pelaksanaan Kegiatan 

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan, seringkali diartikan sebagai 

partisipasi masyarakat banyak (yang umumnya lebih miskin) untuk secara sukarela 

menyumbangkan tenaganya di dalam kegiatan pembangunan. Di lain pihak, lapisan 

yang di atasnya (yang umumnya terdiri atas orang-orang kaya) dalam banyak hal lebih 

banyak memperoleh manfaat dari hasil pembangunan, tidak dituntut sumbangannya 

secara proporsional. 

Karena itu, partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan harus 

diartikan sebagai pemerataan sumbangan masyarakat dalam bentuk tenaga kerja, 

uang-tunai, dan atau beragam bentuk korbanan lainnya yang sepadan dengan manfaat 

yang akan diterima oleh masing-masing warga masyarakat yang bersangkutan. 

Disamping itu, yang sering dilupakan dalam pelaksanaan pembangunan 

adalah, partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan proyek-proyek pembangunan 

kemasyarakatan yang telah berhasil diselesaikan. Oleh sebab itu, perlu adanya 

kegiatan khusus untuk mengorganisir warga masyarakat guna memelihara hasil-hasil 

pembangunan agar manfaatnya dapat terus dinikmati (tanpa penurunan kualitasnya) 

dalam jangka panjang. 

3. Partisipasi Dalam Pemantauan Dan Evaluasi Pembangunan 

Kegiatan pemantauan dan evaluasi program dan proyek pembangunan sangat 

diperlukan. Bukan saja agar tujuannya dapat dicapai seperti yang diharapkan, tetapi 
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juga diperlukan untuk memperoleh umpan balik tentang masalah-masalah dan kendala 

yang muncul dalam pelaksanaan pembangunan yang bersangkutan. 

Dalam hal ini, partisipasi masyarakat untuk mengumpulkan informasi yang 

berkaitan dengan perkembangan kegiatan serta perilaku aparat pembangunan sangat 

diperlukan. 

4. Partisipasi Dalam Pemanfaatan Hasil Pembangunan 

Partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan, merupakan unsur 

terpenting yang sering terlupakan. Sebab, tujuan pembangunan adalah untuk 

memperbaiki mutu hidup masyarakat banyak sehingga pemerataan hasil pembangunan 

merupakan tujuan utama. 

Disamping itu, pemanfaatan hasil pembangunan akan merangsang kemampuan 

dan kesukarelaan masyarakat untuk selalu berpartisipasi dalam setiap program 

pembangunan yang akan datang 

 Mengutip pendapat Hungtinton (1997:270 dalam Erma 2013:12) partisipasi 

masyarakat merupakan ciri khas modernisasi dalam pembangunan kemajuan 

demokrasi dapat dilihat seberapa besar partisipasi masyarakat: 

1. Partisipasi aktif masyarakat berarti keterlibatan dalam proses penentuan arah, 

strategi, dan kebijakan 

2. Keterlibatan dalam memikul hasil dan manfaat pembangunan secara 

berkeadilan. 
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Sebagai keterlibatan seseorang secara sadar ke dalam interaksi sosial dalam 

situasi tertentu. Dengan pengertian itu, seseorang bisa berpartisipasi bila ia 

menemukan dirinya dengan atau dalam kelompok, melalui berbagai proses berbagi 

dengan orang lain dalam hal nilai, tradisi, perasaan, kesetiaan, kepatuhan, dan 

tanggung jawab bersama. 

Partisipasi masyarakat menurut Isbandi (2007:27) adalah keikutsertaan 

masyarakat dalam proses pengidentifikasikan masalah dan potensi yang ada di 

masyarakat, pemilihan dan pengmbilan keputusan tentang alternatif solusi untuk 

menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan 

masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi. 

Dari beberapa pakar yang mengungkapkan defenisi partisipasi di atas dapat 

disimpulkan bahwa partisipasi adalah keterlibatan aktif dari seseorang ataupun 

sekelompok orang secara sadar untuk ikut serta berkontribusi, berkoordinasi secara 

sukarela dalam progam pembangunan dan juga terlibat mulai dari perencanaan, 

pelaksanaan, controlling ataupun pengawasan hingga sampai pada tahap evaluasi. 

Pentingnya partisipasi dikemukakan oleh Conyers (1991: 154-155) sebagai 

berikut: 

1. Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi 

mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa 

kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal. 

2. Bahwa masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program 

pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan atau 
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perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk-beluk proyek 

tersebut dan akan mepunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut. 

3. Bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam 

pembangunan masyarakat mereka sendiri. 

2.3 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Desa 

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam 

suatu program, sifat faktor-faktor tersebut dapat mendukung suatu keberhasilan 

program namun ada juga yang sifatnya dapat menghambat keberhasilan program. 

Misalnya saja faktor usia, terbatasnya harta benda, pendidikan, pekerjaan dan 

penghasilan 

Angell dalam Ross (http://sacafirmansyah.wordpress.com/2009/06/05/partisipasi-

masyarakat), mengatakan partisipasi yang tumbuh dalam masyarakat dipengaruhi oleh 

banyak faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecendrungan seseorang dalam 

berpartisipasi, yaitu: 

1. Usia 

Faktor usia merupakan faktor yang mempengaruhi sikap seseorang terhadap 

kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang ada. Mereka dari kelompok usia menengah ke 

atas dengan keterikatan moral kepada nilai dan norma masyarakat yang lebih mantap, 

cenderung lebih banyak yang berpartisipasi dari pada mereka yang dari kelompok usia 

lainnya. 

2. Jenis Kelamin 
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Nilai yang cukup lama dominan dalam kultur berbagai bangsa mengatakan 

bahwa pada dasarnya tempat perempuan adalah “di dapur” yang berarti bahwa dalam 

banyak masyarakat peranan perempuan yang terutama adalah mengurus rumah tangga, 

akan tetapi semakin lama nilai peran perempuan tersebut telah bergeser dengan adanya 

gerakan emansipasi dan pendidikan perempuan yang semakin baik. 

3. Pendidikan 

Dikatakan sebagai salah satu syarat mutlak untuk berpartisipasi, pendidikan 

dianggap dapat mempengaruhi sikap hidup seseorang terhadap lingkungannya, suatu 

sikap yang diperlukan bagi peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat. 

4. Pekerjaan dan Penghasilan 

Hal ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena pekerjaan seseorang akan 

menentukan berapa penghasilan yang akan diperolehnya. Pekerjaan dan penghasilan 

yang baik dan mencukupi kebutuhan sehari-hari dapat mendorong seseorang untuk 

berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan masyarakat. Pengertiannya bahwa untuk 

berpartisipasi dalam suatu kegiatan, harus didukung oleh suasana yang mapan 

perekonomian. 

5. Lamanya Tinggal 

Lamanya seseorang tinggal dalam lingkungan tertentu dan pengalamannya 

berinteraksi dengan lingkungan tersebut akan berpengaruh pada partisipasi seseorang. 

Semakin lama ia tinggal dalam lingkungan tertentu, maka rasa memiliki terhadap 

lingkungan cenderung lebih terlihat dalam partisipasinya yang besar dalam setiap 

kegiatan lingkungan tersebut. 
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Sedangkan menurut Holil (1980: 9-10), unsur-unsur dasar partisipasi sosial 

yang juga dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat adalah: 

a. Kepercayaan diri masyarakat 

b. Solidaritas dan integritas sosial masyarakat 

c. Tanggungjawab sosial dan komitmen masyarakat 

d. Kemauan dan kemampuan untuk mengubah atau memperbaiki keadaan dan 

membangun atas kekuatan sendiri 

e. Prakarsa masyarakat atau prakarsa perseorangan yang diterima dan diakui 

sebagai/menjadi milik masyarakat 

f. Kepetingan umum murni setidak-tidaknya umum dalam lingkungan 

masyarakat yang bersangkutan, dalam pengertian bukan kepentingan umum 

yang semu karena penunggangan oleh kepentingan perseorangan atau sebagian 

kecil dari masyarakat 

g. Organisasi, keputusan rasional dan efisiensi usaha 

h. Musyawarah untuk mufakat dalam pengambilan keputusan 

i. Kepekaan dan ketanggapan masyarakat terhadap masalah, kebutuhan-

kebutuhan dan kepentingan-kepentingan umum masyarakat 

Faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam suatu program juga dapat 

berasal dari unsur luar/lingkungan. Menurut Holil (1980:10) ada 4 poin yang dapat 

mempengaruhi partisipasi masyarakat yang berasal dari luar/lingkungan, yaitu: 
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a. Komunikasi yang intensif antara sesama warga masyarakat, antara warga 

masyarakat dengan pimpinannya serta antara sistem sosial di dalam 

masyarakat dengan sistem luarnya. 

b. Iklim sosial, ekonomi, politik dan budaya. Baik dalam kehidupan keluarga, 

pergaulan, permainan, sekolah maupun masyarakat dan bangsa yang 

menguntungkan bagi serta mendorong tumbuh dan berkembangnya partisipasi 

masyarakat 

c. Kesempatan untuk berpartisipasi, keadaan lingkunagn serta proses dan struktur 

sosial, sistem nilai dan norma-norma yang memungkinkan dan mendorong 

terjadinya partisipasi sosial. 

d. Kebebasan untuk berprakarsa dan berkreasi. Lingkungan di dalam keluarga 

masyarakat atau ingkungan politik, sosial, budaya yang memungkinkan dan 

mendorong timbul dan berkembangnya prakarsa gagasan, perseorangan atau 

kelompok. 

Josef Riwu Kawo (2010: 120-133) mengatakan bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa terdiri dari beberapa 

faktor yaitu faktor internal dan eksternal: 

1. Faktor Internal (dari dalam masyarakat)  

Faktor-faktor internal adalah berasal dari dalam kelompok masyarakat 

sendiri, yaitu individu-individu dan kesatuan kelompok didalamnya. Tingkah 

laku individu berhubungan erat atau ditentukan oleh ciri-ciri sosiologis 
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masyarakat tersebut, termasuk didalamnya pekerjaan. Secara teoritis, terdapat 

hubungan anatara ciri-ciri individu dengan tingkat partisipasi, seperti usia, 

tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, lamanya menjadi anggota masyarakat, 

besarnya pendapatan, keterlibatan dalam kegiatan pembangunan akan sangat 

berpengaruh pada partisipasi 

2. Faktor Eksternal 

Faktor eksternal adalah berasal dari luar kelompok masyarakat yang 

dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat yaitu menjelaskan beberapa faktor 

yang mempengaruhi masyarakat untuk mengikuti proses partisipasi adalah 

pelaksana (manusia), peralatan (sarana), keahlian (tingkat pendidikan), 

pekerjaan masyarakat, organisasi dan manajement. 

Menurut Sastropoerto (1985:20), faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi 

masyarakat dalam pembangunan adalah pendidikan, penginterprestasian yang dangkal 

terhdapa agama, tujuan serta organisasi penduduk seperti halnya lebih berorientasi 

pada teknis tingkatan kedudukan sosial. 

Sastropoertro (1988), mengatakan ada lima unsur penting yang menentukan 

gagal dan berhasilnya partisipasi. Yaitu: 

1. Komunikasi yang menumbuhkan pengertian yang efektif atau berhasil. 

2. Perubahan sikap, pendapat dan tingkah laku yang di akibatkan oleh pengertian 

yang menumbuhkan kesadaran. 

3. Kesadaran yang didasarkan pada perhitungan dan pertimbangan. 
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4. Kesediaan melakukan sesuatu yang tumbuh dari dalam lubuk hati sendiri tanpa 

dipaksa orang lain. 

5. Adanya rasa tanggung jawab terhadap kepentingan bersama. 

Hadi dalam Dwiyanti (2005), mengemukakan bahwa faktor penghambat untuk 

meningkatkan partisipasi publik di Indonesia adalah: 

1. Faktor sosial, seperti: tingkat pendidikan, pendapatan dan komunikasi. 

2. Faktor budaya, meliputi: sikap dan perilaku, pengetahuan dan adat istiadat. 

3. Faktor politik 

4. Faktor birokrasi para pengambil keputusan. 

Menurut Mikkelsen (2003), rendahnya partisipasi masyarakat disebabkan oleh 

beberapa faktor yaitu: 

1. Adanya penolakan secara internal dikalangan anggota masyarakat dan 

penolakan eksternal terhadap pemerintah. 

2. Kurangnya dana. 

3. Terbatasnya informasi, pengetahuan atau pendidikan masyarakat. 

4. Kurang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 

Margono dalam Mardikanto (2003), tumbuh dan kembangnya partisipasi 

masyarakat dalam pembangunan dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu: 

1. Adanya kesempatan yang diberikan kepada masyarakat untuk berpartisipasi. 
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Adanya kesempatan yang diberikan, merupakan faktor pendorong 

tumbuhnya kemauan, dan kemauan akan menentukan kemampuannya. 

Sebaliknya, adanya kemauan akan mendorong seseorang untuk meningkatkan 

kemampuan serta memanfaatkan setiap kesempatan. 

2. Adanya kemauan untuk berpartisipasi. 

Kemauan untuk berpartisipasi merupkan kunci utama bagi tumbuhnya 

dan berkembangnya partisipasi masyarakat. Kesempatan dan kemampuan yang 

cukup belum merupakan jaminan bagi tumbuh dan berkembangnya partisipasi 

masyarakat. Jika mereka sendiri tidak memiliki kemauan utnuk membangun. 

3. Adanya kemampuan untuk berpartsipasi. 

Kemampuan untuk berpartisipasi adalah: 

a. Kemampuan untuk menemukan dan memahami  kesempatan-kesempatan 

untuk membangun, atau pengetahuan tentang peluang untuk membanguan 

(memperbaiki mutu hidupnya). 

b. Kemampuan untuk melaksanakan pembangunan, yang dipengaruhi oleh 

tingkat pendidikan dan keterampilan yang dimiliki. 

c. Kemampuan untuk memecahkan masalah yang dihadapi dengan 

menggunakan sumber daya dan kesempatan (peluang) lain yang tersedia 

secara optimal 

Menurut Kartasubrata (1986), dorongan dan rangsangan untuk berpartisipasi 

mencakup faktor-faktor kesempatan, kemauan dan bimbingan. Bila melihat hubungan 
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antara dorongan dan rangsangan dengan intensitas partisipasi dalam pembangunan 

hutan untuk semua implikasinya adalah bila penduduk diberi lebih banyak 

kesempatan, ditingkatkan kemampuannya dengan cara memberi peluang untuk dapat 

memberi lebih banyak pengalaman dan dimotivasi kemauannya untuk berpartisipasi 

maka intensitas dalam pembangunan hutan akan meningkat. Kesempatan untuk 

berpartisipasi hendaknya tidak hanya diberikan pada waktu pelaksanaannya saja tetapi 

juga dimulai dari pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan 

penilaian dan kemudian distribusi hasilnya. 

 

2.4 Jenis-Jenis Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan 

Ada beberapa menurut ahli bentuk-bentuk partisipasi diantaranya menurut  

Cohen dan Uphoff (1977) menegaskan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam 

proses pembangunan terdiri dari: 

1. Keterlibatan Masyarakat Dalam Perencanaan 

Partisipasi dalam perencanaan pembangunan merupakan suatu komponen yang 

sangat penting bagi keberhasilan proyek-proyek pembangunan. Partisipasi dalam 

perencanaan program-program pembangunan dapat mengembangkan kemandirian 

yang dibutuhkan oleh para anggota masyarakat pedesaan demi akselerasi 

pembangunan (lihat Ndraha, 1994). Korten (1981) menyatakan bahwa masyarakat 

penerima program perlu dilibatkan dalam identifikasi masalah pembangunan dan 

dalam proses perencanaan program pembangunan (lihat Supriatna, 2000). Berdasarkan 
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hal tersebut, dapat dikatakan bahwa masyarakat perlu terlibat atau dilibatkan secara 

aktif sejak tahap perencanaan pembangunan sehingga pada tahapan selanjutnya 

diharapkan akan tetap ada partisipasi masyarakat. Indikator dalam rangka mengukur 

dimensi keterlibatan masyarakat dalam perencanaan khususnya dalam perencanaan 

program pembangunan dapat dilihat melalui 5 indikator yaitu, keterlibatan dalam rapat 

atau musyawarah, kesediaan dalam memberikan data dan informasi, keterlibatan 

dalam penyusunan rancangan rencana pembangunan, keterlibatan dalam penentuan 

skala prioritas kebutuhan, dan keterlibatan dalam pengambilan keputusan. 

2. Keterlibatan Masyarakat Dalam Pelaksanaan. 

Mengenai partisipasi dalam pelaksanaan pembangunan, Cohen dan Uphoff 

(1977) menyatakan bahwa partisipasi dalam pembangunan meliputi partisipasi dalam 

sumber daya, partisipasi dalam administrasi dan koordinasi, dan partisipasi dalam 

pendaftaran program. Dikemukakan lebih lanjut oleh Ndraha (1994) bahwa partisipasi 

dalam pelaksanaan meliputi mengarahkan daya dan dana, administrasi dan koordinasi, 

dan 3) penjabaran dalam program. Berdasarkan uraian tersebut, maka dalam rangka 

mengukur dimensi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan 

ditetapkan 4 indikator meliputi keaktifan masyarakat dalam pelaksanaan 

pembangunan, kesediaan memberikan sumbangan berupa pikiran, keahlian dan 

ketrampilan, kesediaan memberikan sumbangan berupa uang, materi dan bahan-bahan, 

dan tanggung jawab terhadap keberhasilan pembangunan. 

3. Keterlibatan Dalam Penerimaan Dan Pemanfaatan Hasil. 
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Cohen dan Uphoff (1977) menyatakan bahwa partisipasi dalam penerimaan 

dan pemanfaatan hasil pembangunan dapat dibedakan menjadi, pertama, manfaat 

material seperti peningkatan pendapatan atau aset lain yang penting bagi kepentingan 

pribadi. Kedua, manfaat sosial, pendidikan, kesehatan dan jasa-jasa lain. Ketiga, 

manfaat individual seperti pengembangan diri, kekuasaan politik, dan kepercayaan 

umum bahwa seseorang mulai dapat mengendalikan kuasanya. Keempat, konsekuensi 

yang diharapkan. Ndraha (1989) menyatakan bahwa partisipasi dalam menerima hasil 

pembangunan berarti yaitu menerima setiap hasil pembangunan seolah-olah milik 

sendiri,  menggunakan, memanfaatkan setiap hasil pembangunan, mengusahakan 

(menjadikan suatu lapangan usaha dan mengeksploitasikannya) misalnya pembangkit 

tenaga listrik, perusahaan desa dan sebagainya, memelihara secara rutin dan 

sistematis, tidak dibiarkan rusak dengan anggapan bahwa kelak ada bantuan 

pemerintah untuk pembangunan baru,  mengatur penggunaan dan pemanfaatannya, 

pengusahaan dan pengamanannya. Berdasarkan uraian tersebut, maka indikator dari 

dimensi keterlibatan dalam menerima, memanfaatkan dan memelihara serta 

mengembangkan hasil-hasil pembangunan meliputi pemahaman tentang hakikat 

pembangunan, kesediaan dalam menerima dan memanfaatkan hasil pembangunan, 

kesediaan dalam melestarikan hasil-hasil pembangunan, kesediaan dalam 

mengembangkan hasil pembangunan. 

4. Keterlibatan Dalam Pengawasan Dan Penilaian Hasil. 

Setiap usaha pembangunan yang dilaksanakan tentunya memerlukan suatu 

pengawasan sehingga pelaksanaan kegiatan pembangunan tersebut dapat sesuai 
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dengan rencana yang ditetapkan sebelumnya dan bila terjadi penyimpangan segera 

diperbaiki. Dalam kaitannya dengan partisipasi masyarakat dalam mengawasi 

pembangunan, Kartasasmita (1997) menyatakan bahwa “tanpa pengawasan dan 

pengendalian, apa yang direncanakan dan dilaksanakan dapat menuju ke arah yang 

bertentangan dengan tujuan yang telah digariskan”. Hal ini menunjukan bahwa 

pengawasan masyarakat dalam pembangunan mutlak dilakukan sehingga selain apa 

yang dikerjakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan, juga untuk menjamin agar 

hasil pembangunan, baik fisik maupun non fisik mampu memenuhi kebutuhan 

masyarakat. Ndraha (1989) mengatakan bahwa agar pengawasan dapat berlangsung, 

diperlukan beberapa syarat atau kondisi, yaitu,  adanya norma, aturan dan standar yang 

jelas, adanya usaha pemantauan kegiatan yang diatur dengan norma atau aturan 

tersebut,  adanya informasi yang cukup, dapat dipercaya, dan tersedia pada waktunya, 

tentang kegiatan dan hasil kegiatan yang dimaksud, adanya evaluasi kegiatan, yaitu 

sebagai pembanding antara norma dengan informasi, adanya keputusan guna 

menetapkan hasil evalusasi tersebut,  adanya tindakan pelaksanaan keputusan. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka dalam rangka mengukur dimensi keterlibatan 

masyarakat dalam pengawasan pembangunan ditetapkan 7 indikator yang meliputi  

adanya norma atau aturan standar, adanya kesempatan bagi masyarakat untuk 

melakukan pengawasan, keaktifan dalam melakukan pengawasan, dampak pendapatan 

negara dan daerah, dampak terhadap penciptaan lapangan kerja dan penyerapan tenaga 

kerja, dampak terhadap pengembangan sektor lain, pemberian saran dan kritik dari 

masyarakat. 
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Ada beberapa bentuk partisipasi yang dapat diberikan oleh masyarakat dalam 

suatu program pembangunan diantaranya sebagai berikut: 

a. Partisipasi uang 

b. Partisipasi harta benda 

c. Partisipasi tenaga 

d. Partisipasi keterampilan 

e. Partisipasi buah pikiran 

f. Partisipasi sosial 

g. Partisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan 

h. Partisipasi refresentasif 

Dengan berbagai bentuk partisipasi yang telah disebutkan diatas, maka bentuk 

partisipasi dapat dikelompokkan menjadi 2 jenis, yaitu bentuk partisipasi yang 

diberikan dalam bentuk nyata (memiliki wujud) dan juga bentuk partisipasi yang 

diberikan dalam bentuk tidak nyata (abstrak).  

Dusseldrop, (1981) mengidentifikasi beragam bentuk-bentuk kegiatan 

partisipasi yang dilakukan oleh setiap warga masyarakat dapat berupa: 

1. Menjadi anggota kelompok-kelompok masyarakat 

2. Melibatkan diri pada kegiatan diskusi kelompok 

3. Melibatkan diri pada kegiatan-kegiatan organisasi untuk menggerakkan partisipasi 

masyarakat yang lain 

4. Menggerakkan sumberdaya masyarakat 
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5. Mengambil bagian dalam proses pengambilan keputusan 

6. Memanfaatkan hasil-hasil yang dicapai dari kegiatan masyarakatnya 

Selain itu, Slamet (1985) juga mengemukakan adanya keragaman partisipasi 

berdasarkan input yang disumbangkan seperti berikut: 

1. Ikut memberikan input, menerima imbalan atas input yang diberikan, serta ikut 

pula memanfaatkan hasil pembangunan. Partisipasi semacam ini dapat dilihat 

pada keterlibatan masyarakat pelaksana proyek-proyek padat-karya untuk 

perbaikan jalan atau saluran pengairan oleh masyarakat setempat. 

2. Ikut memberikan input, tidak menerima imbalan atas input yang diberikan, 

tetapi ikut memanfaatkan hasil pembangunannya. Partisipasi seperti ini dapat 

dijumpai pada petani yang bergotong-royong memperbaiki saluran air 

pengairan, atau anggota masyarakat yang bekerja sama membersihkan 

lingkungannya. Berbeda dengan partisipasi bentuk pertama diatas, pada kasus 

ini warga masyarakat yang terlibat dalam proses pembangunan, tidak 

memperoleh imbalan atas korban yang diberikan 

3. Ikut memberikan input, menerima imbalan atas input yang diberikan tetapi 

tidak ikut memanfaatkan hasilnya. Partisipasi seperti ini dapat dilihat pada para 

pekerja bangunan yang turut dalam pembangunan hotel-hotel berbintang lima, 

namun meskipun para pekerja tersebut turut berpartispasi dalam pembuatan 

hotel, mereka tidak akan turut menikmati hasil pembangunannya, karena tidak 

akan mampu membayar sewa hotelnya 
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4. Ikut menerima imbalan dan menerima hasil pembangunan, tetapi tidak turut 

memberikan input. Partisipasi seperti ini, dapa dijumpai pada “pihak ketiga” 

dalam pelaksanaan pembangunan, meskipun berpartisipasi seperti ini 

sebenarnya tidak dikehendaki dalam proses pembangunan. 

5. Ikut memberikan input, meskipun tidak menerima imbalan atas input yang 

diberikan, dan juga tidak ikut serta menikmati manfaat hasil pembangunan. 

Partispasi seperti ini, bisa dilakukan oleh para penyumbang dana (donator) atau 

sponsor-sponsor kegiatan sosial (penidirian panti asuhan, dan lain-lain). 

Dari kelima macam keragaman partisipasi seperti ini di atas, bentuk partisipasi 

nomor dua seharusnya lebih banyak dikembangkan, dan model satu hanya 

diberlakukan bagi masyarakat “lapis-bawah”, sedang partisipasi model lima 

seharusnya jangan diharapkan dari warga masyarakat lapisan “bawah”. Di samping 

itu, model empat seharusnya tidak boleh terjadi, meskipun dalam praktik akan sangat 

sulit dihindari. 

 Sedangkan tipe partisipasi dibagi menjadi 7 (tujuh) tipe berdasarkan 

karakteristiknya, yaitu partisipasi pasif/manipulative, partisipasi dengan cara 

memberikan informasi, partisipasi melalui konsultasi, partisipasi untuk insentif 

materil, partisipasi fungsional, partisipasi interaktif, dan self mobilization . untuk lebih 

jelasnya lihat tabel 2.1. 
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Tabel 2.1 Tipe Partisipasi 

No Tipologi Karakterisik 

1 Partisipasi 

pasif/manipulative 

a. Masyarakat diberi tahu apa yang sedang atau telah 

terjadi 

b. Pengumuman sepihak oleh pelaksana proyek tanpa 

memperhatikan tanggapan masyarakat 

c. Informasi yang dipertukarkan terbatas pada 

kalangan professional di luar kelompok sasaran 

2 Partisipasi 

informative  

a. Masyarakat menjawab pertanyaan-pertanyaan 

penelitian 

b. Masyarakat tidak di beri kesempatan untuk terlihat 

dan mempengaruhi proses penelitian 

c. Akurasi hasil penelitian tidak dibahas bersama 

masyarakat 

3 Partisipasi 

konsultatif  

a. Masyarakat berpartisipasi dengan cara berkonsultasi 

b. Orang luar mendengarkan, menganalisis masalah 

dan pemecahannya 

c. Tidak ada peluang untuk pembuatan keputusan 

bersama 

d. Para professional tidak berkewajiban untuk 

mengajukan pandangan 
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e. Masyarakat (sebagai masukan) untuk ditindaklanjuti 

4 Partisipasi insentif  a. Masyarakat memberikan korbanan/jasanya untuk 

memperoleh imbalan berupa intensif/upah 

b. Masyarakat tidak dilibatkan dalam proses 

pembelajaran atau eksperimen-eksperimen yang 

dilakukan 

c. Masyarakat tidak memiliki andil untuk melanjutkan 

kegiatan-kegiatan setelah intensif dihentikan 

5 Partisipasi 

fungsional  

a. Masyarakat membentuk kelompok untuk mencapai 

tujuan proyek 

b. Pembentukan kelompok (biasanya) setelah ada 

keputusan-keputusan utama yang disepakati 

c. Pada tahap awal, masyarakat tergantung kepada 

pihak luar, tetapi secara bertahap menunjukkan 

kemandiriannya 

6 Partisipasi 

interaktif  

a. Masyarakat berperan dalam analisis untuk 

perencanaan kegiatan dan pembentukan atau 

penguatan kelembagaan 

b. Cenderung melibatkan metoda interdisipliner yang 

mencari keragaman perspektif dalam proses belajar 

yang terstruktur dan sitematik 
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c. Masyarakat memiliki peran untuk mengontrol atas 

(pelaksanaan) keputusan-keputusan mereka shingga 

memiliki andil dalam proses kegiatan 

7 Self mobilization 

(mandiri) 

a. Masyarakat mengambil inisiatif sendiri secara bebas 

(tidak di pengaruhi oleh pihak luar) untuk 

mengubah sistem atau nilai-nilai yang mereka 

miliki 

b. Masyarakat mengembangkan kontak dengan 

lembaga-lembaga lain untuk mendapatkan bantuan 

teknis dan sumberdaya yang diperlukan 

c. Masyarakat memgang kendali atas pemanfaatan 

sumber daya yang ada dan atau digunakan 

Sumber: Poerwoko, 2015, Pemberdayaan Masyarakat, ALFABETA, Bandung. 

 Artinya tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat memberikan 

indikasi adanya pengakuan (aparat) pemerintah bahwa masyarakat bukanlah sekadar 

obyek atau penikmat hasil pembangunan, melainkan subyek atau pelaku pembangunan 

yang memiliki kemanpuan dan kemauan yang dapat diandalkan sejak perencanaan, 

pelaksanaan, pengawasan, dan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan. 
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2.5 Konsep Pembangunan Pedesaan 

2.5.1  Konsep Pembangunan 

Riyadi (dalam Krisnha, 2015) Pembangunan adalah suatu usaha atau proses 

perubahan, demi tercapainya tingkat kesejahteraan atau mutu hidup suatu masyarakat 

(dan individu-individu didalamnya) yang berkehendak dan melaksanakan 

pembangunan itu. 

 Mardikanto, (dalam Aprilia, 2015) pembangunan adalah upaya yang dilakukan 

secara sadar dan terencana, dilaksanakan terus-menerus oleh pemerintah bersama-

sama segenap warga masyarakatnya atau dilaksanakan oleh masyarakat dengan 

difasilitasi oleh pemerintah, dengan menggunakan teknologi yang terpilih, untuk 

memenuhi segala kebutuhan atau memecahkan masalah-masalah yang sedang dan 

akan dihadapi, demi tercapainya mutu hidup atau kesejahteraan seluruh warga 

masyarakat dari suatu bangsa yang merencanakan dan melaksanakan pembangunan 

tersebut. 

 Pengertian tentang pembangunan tersebut sebagaimana telah dikemukan dalam 

perumusan di atas, memberi arahan bahwa: 

a. Pembangunan, merupakan proses yang dilakukan oleh banyak pihak, dalam 

upayanya untuk terus-menerus memperbaiki mutu hidup masyarakat dan individu-

individu yang menjadi anggotanya. 
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b. Dalam rangka mencapai tujuan yang dikehendaki itu, kegiatan pembangunan 

senantiasa memanfaatkan teknologi yang terpilih, yang diyakini paling baik dalam 

arti berhasil guna dan berdaya guna 

c. Di dalam pengertian tujuan pembangunan untuk memperbaiki mutu hidup 

masyarakat dan individu yang menjadi anggotanya tersebut, terkandung 

pemahaman tentang upaya pemenuhan kebutuhan dan atau pemecahan masalah 

yang akan dihadapi atau yang telah dirasakan oleh pelaku-pelaku pembangunan 

tersebut 

Goulet (dalam Soebiato, 2015) mengemukakan adanya tiga inti nilai-nilai yang 

terkandung dalam pengertian pembangunan yaitu: 

a. Swa-sembada, dalam artian kemampuan masyarakat dalam memenuhi atau 

mencukupi kebutuhan-kebutuhan dasar yang mencakup: sandang, pangan, 

perumahan, kesehatan, pendidikan dasar, dan keamanan. 

b. Harga diri, dalam artian kepercayaan diri untuk tidk dimanfaatkan pleh pihak 

lain untuk kepentingan mereka atau hidup dalam penindasan 

c. Kebebasan, dalam artian kemampuan untuk memilih alternative-alternatif bagi 

perbaikan mutu hidup atau kesejahteraan masyarakatnya 

Karena itu kesejahteraan yang dimaksud disini, bukanlah sekadar dalam arti 

ekonomi (pendapatan) bagi tercukupinya sandang, pangan, sosial, fisik, maupun 

mental dan spiritual yang secara sederhana dapat dirumuskan (UPKM-YAKKUM, 

1997) sebagai: 
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a. Enak makan, dalam arti tersedianya cukup pangan. 

b. Enak tidur, dalam arti tidak memiliki beban psikologis 

c. Enak jalan-jalan, dalam arti sehat secara fisik 

d. Enak berpartsipasi, dalam arti memperoleh pengakuan sosial di tengah-tengah 

kehidupan masyarakat 

Menurut Soekanto (1997:53) bahwa keberhasilan suatu proyek pembangunan 

dapat dilihat: 

1. Dari segi waktu 

2. Dari segi biaya 

3. Dari segi tenaga 

Menurut Sufian Hamin (2003) pembangunan ialah sebagai suatu kegiatan atau 

usaha secara sadar usaha secara radar terancam serta berkelanjutan untuk menibah sari 

suatu kondisi ke kondisi yang lebiih baik 

Mengutip pendapat dari Soermarwoto (dalam Erma, 2013) pembangunan dapat 

dicermati sebagai berikut: pembangunan pada dasarnya untuk meningkatkan taraf 

hidup atau tingkat kehidupan, dan pula dikatakan bahwa pembangunan bertujuan 

untuk menaikkan mutu kehidupan karena mutu kehidupan dapat diartikan sebagai 

derajat untuk memenuhi kebutuhan dasar. 

Rahim (Schram dan Lerner, 1976) mengunkapkan bahwa, di dalam setiap proses 

pembangunan, pada dasarnya terdapat dua kelompok atau sub-sistem pelaku-pelaku 

pembangunan yang terdiri atas: 
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a. Sekelompok kecil warga masyarakat yang merumuskan perencanaan dan 

berkewajiban untuk mengorganisasi dan menggerakkan warga masyarakat yang 

lain untuk berpartisipasi dalam pemabagunan. 

Pengertian merumuskan perencanaan pembangunan itu sendiri tidak bearti 

bahwa ide-ide yang berkaitan dengan rumusan kegiatan dan cara mencapai tujuan 

hanya dilakukan sendiri oleh kelompok ini, akan tetapi mereka sekedar merumuskan 

semua ide-ide atau aspirasi yang dikehendaki oleh seluruh warga masyarakat melalui 

suatu mekanisme yang telah disepakati. Sedang perencanaan pembangunan di arus 

yang paling bawah, disalurkan melalui pertemuan kelompok atau permusyawaratan 

pada lembaga yang terbawah, secara formal maunpun informal 

b. Masyarakat luas yang berpartisipasi dalam proses pembangunan, baik dalam 

bentuk: pemberian input (ide, biaya, tenaga), pelaksanaan kegiatan, pemantaun, 

dan pengawasan, serta pemanfaatan hasil pembangunan. Dalam kenyataan, 

pelaksana utama kegiatan pembangunan justru terdiri dari kelomok ini, sedang 

kelompok elit masyarakat hanya berfungsi sebagai penerjemah kebijakan dan 

perencanaan pembangunan sekaligus mengorganisr dan menggerakkan partisipasi 

masyarakat. 

Pembangunan juga dapat di artikan sebagai perubahan menuju pola-pola 

masyarakat yang memungkinkan realisasi yang lebih baik dari nilai-nilai kemanusiaan 

yang memungkinkan suatu masyarakat mempunyai control yang lebih besar terhadap 
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lingkungannya dan terhadap tujuan politiknya, dan yang memungkinkan warganya 

memperoleh control yang lebih terhadap mereka sendiri. 

Ini berarti bahwa dalam pembangunan terdapat beberapa persyaratan. Adapaun 

diantara persyaratan pembangunan yaitu: 

a. Tujuan dari perubahan sosial dapat diakomoder oleh sistem nilai dan tradisi yang 

ada yang dianggap cukup memuaskan. 

b. Tujuan pembangunan akan diterima masyarakat bila pembangunan tersebut dapat 

secara nyata memberikan keunungan pada saat sekarang maupun pada saat 

mendatang. 

c. Tujuan pembangunan akan lebih cepat diterima masyarakat bila pembangunan 

tersebut di usulkan melalui orang-orang yang dihormati 

d. Tujuan pembangunan akan diterima bila hal itu secara menyeluruh sinkron dengan 

pola-pola kepribadian individu anggota masyarakat 

e. Tujuan pembangunan akan diterima bila dirasakan pembangunan tersebut mudah 

diterima mealui proses belajar yang ada. 

Pelaksanaan pembangunan akan berhasil apabila persyaratan tersebut telah 

dapat terpenuhi. Hal ini tidak lepas dari peranan pemimpinnya. Pembangunan desa 

dilaksanakan dalam rangka imbangan kewajiban yang sewajarnya antara pemerintah 

dan masyarakat desa. Kewajiban pemerintahan adalah menyediakan prasarana-

prasarana, bimbingan, dan pengawasaan didasarkan kepada keterangan masyarakat itu 

sendiri. Dalam pembangunan desa bahwa pembangunan fisik sangat erat kaitannya 
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dengan tujuan diadakan pembangunan ituu sendiri yakni perubahan taraf hidup dalam 

masyarakat desa khusunya secara ekonomi, dimana ketersediaannya prasarana sebagai 

salah satu bagian penting dari proses produksi, konsumsi dan distribusi dalam sisi 

kehidupan ekonomi masyarakat desa 

Defenisi tersebut secara imflisit menunjukkan bahwa upaya dan kegiata-

kegiatan pembangunan merupakan upaya nasional. Artinya menyelenggrakan kegiatan 

pembangunan bukan hanya tugas dan tanggung jawab pemerintah desa dengan segala 

aparat dan seluruh jajaran meskipun harus diakui bahwa peranan pemerintah desa 

cukup dominan. 

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa derasnya laju pembangunan 

di desa adalah kelincahan daya inisiatif dan keterampilan pemerintah desa dan 

dilaksanakan dalam rangka keseimbangan yang sewajarnya antara lain pemerintah dan 

masyarakat 

2.5.2. Konsep Desa Dalam UU No. 6 Tahun 2014 

Defenisi desa menurut UU Nomor 6 Tahun 2014, 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. 
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Semenjak diberlakukannya otonomi daerah, penggunaan istilah desa dapat 

menggunakan istilah lain sesuai dengan nama lain sesuai karakteristik adat istiadat 

setempat, begitu juga dengan segala istilah dan institusi di desa tersebut. Hal ini 

merupakan salah satu pengakuan dan penghormatan dari Pemerintah terhadap asal 

usul dan adat istiadat setempat. Contohnya adalah istilah desa di Sumatera Barat 

disebut dengan istilah nagari, di Aceh dengan istilah gampong, di Papua dan Kutai 

Barat, Kalimantan Timur disebut dengan istilah kampung. Menurut data yang dikutip 

dari BPS (2013), di Indonesia terdapat ribuan desa yang letaknya menyebar di seluruh 

provinsi yang ada di Indonesia, lebih tepatnya 80.714 desa yang berada menyebar di 

seluruh Indonesia. 

Secara Umum, kondisi desa di Indonesia memiliki ciri-ciri yang relatif sama, 

yaitu: desa dan masyarakat memiliki hubungan yang erat dengan lingkungan alam; 

iklim dan cuaca mempunyai pengaruh besar terhadap petani sehingga warga desa 

banyak tergantung pada peruhahan musim; keluarga desa merupakan unit sosial dan 

unit kerja; Jumlah penduduk dan luas wilayah desa tidak begitu besar; kegiatan 

ekonomi mayoritas agraris; masyarakat desa merupakan suatu paguyuban; proses 

sosial di desa umumnya berjalan lambat; warga desa pada umumnva berpendidikan 

rendah. Desa mempunyal tiga unsur penting, yaltu: daerah. meliputi lokasi, luas, dan 

batas wilayah serta penggunaannya penduduk. berkaitan erat dengan kualitas dan 

kuantitas penduduk, meliputi jumlah, pertumbuhan, kepadatan, persebaran, dan mata 
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pencaharian; tata kehidupan. dalam hal ini pola tata pergaulan dan ikatan pergaulan 

sesama warga desa, biasanya hubungan antaranggota masyarakat masih sangat erat. 

Jenis-jenis desa menurut perkembangan masyarakatnya, yaitu: 

1. Desa tradisional: adalah desa yang terdapat pada daerah terpencil dan terasing. 

Seluruh kehidupan masyarakatnya termasuk teknologi bercocok tanam, cara 

pemeliharaan kesehatan, dan dan memasak tergantung pada pemberian alam 

sekitar. Dengan kata lain, desa ini keseluruhan hidupnya menggantungkan 

pada alam sekitarnya. 

2. Desa swadaya: adalah desa di mana sebagian besar masyarakat memenuhi 

kebutuhan sendiri. Desa ini umumnya terpencil dan masyarakatnya jarang 

berhubungan dengan masyarakat luar sehingga proses kemajuannya sangat 

lamban karena kurang berinteraksi dengan wilayah lain atau bahkan tidak sama 

sekali. 

3. Desa Swakarya: adalah keadaannya sudah lebih maju dibandingkan desa 

swadaya. Masyarakatnya sudah mampu menjual kelebihan hail produksi ke 

daerah lain, selain untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Interaksi dengan 

masyarakat luar sudah mulai tampak, walaupun intensitasnya belum terlalu 

sering. 

4. Desa swasembada: adalah desa yang sudah mampu mengembangkan semua 

potensi yang dimiliki secara optimal. Hal ini ditandai oleh kemampuan 

masyarakatnya untuk melakukan tukar-menukar barang dengan wilayah lain 
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(fungsi perdagangan), din kemampuan untuk saling memengaruhi dengan 

penduduk di wilayah lain. Dan hasil interaksi tersebut, masyarakat dapat 

menyerap teknologi baru untuk memanfaatkan sumber dayanya sehingga 

proses pembangunan berjalan dengan baik. 

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, desa di bentuk atas 

prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul desa dan kondisi sosial budaya 

masyarakat stetmpat. Para ahli sejarah memandang desa sebagai sumber kekuatan dan 

ketahanan dasar dalam mempertahankan kemerdekaan. 

Mengutip pendapat dari Muhadan (dalam Erma, 2013:24) desa dianggap 

sebagai sumber nilai luhur yang memiliku karakteristik seperti gotong royong, 

musyawarah mufakat dan kekeluargaan sehingga menimbulkan semboyan. Lahirnya 

pelembagaan politik ditingkat local (desa) yang merupakan organisasi formal 

diharapkan memberikan dinamika dan suasana politik yang lebih demokratis, otonom, 

independen, dan sekaliguus prospektif dalam pengembangan demokrasi di tingkat 

desa 

Komunitas desa merupakan bagian integral dalam wilayah Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selain sebagai tempat 

tinggal masyarakatya sekaligus wadah terselenggaranya kekuasaan yang merupakan 

berlangsungnya pemerintahan yang berdasarkan hak istimewanya yaitu adat-istiadat 

yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Nilai-nilai adat inilah yang 

menjadi landasan bagi otonomi daerah yang di akui dalam sistem pemerintahan 

nasional yang berada dalam wilayah kabupaten. 



46 
 

Adapun kewenangan desa yang terdapat dalam pasal 99 UU No. 32 Tahun 

2004, kewenangan desa mencakup: 

a) Kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa  

b) Kewenangan yang oleh peraturan perundang-undangan berlaku yang belum 

dilaksanakan oleh daerah atau pemerintah  

c) Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan atau pemerintah 

kabupaten 

 

1.6 Pembangunan Fisik Dan Non-Fisik Pedesaan 

1.6.1 Pembangunan Fisik 

Pembangunan fisik yang dimaksud adalah pembangunan sarana dan prasarana 

yang dilakukan di Kecamatan Bontomatene Kabupaten Kepulauan Selayar,. Setiap 

kegiatan atau rentetan dari usaha proses pembangunan harus dikembangkan untuk 

meningkatkan nilai-nilai dan objek yang dilaksanakan agar dapat berubah kearah yang 

lebih baik sesuai dengan tujuan yang dikehendaki. Jadi pembangunan fisik adalah 

rentetan kegiatan atau proses yang bisa meningkatkan nilai-nilai suatu objek yang 

lebih tinggi dengan mengarah kepada hal yang lebih tinggi lagi baik itu berupa 

pengadaan prasarana di desa Gobah kecamatan Tambang kabupaten Kampar.  

Untuk mencapai target dan sasaran yang telah ditentukan dalam pembagunan 

fisik harus memperhatikan dan menentukan sifat dan bentuk dari objek, demikian pula 

dengan informasi yang jelas tentang hal-hal yang menyangkut tentang pembangunan 



47 
 

fisik. Setiap pembangunan fisik yang dilaksanakan harus memperhatikan hal-hal yang 

terdapat dalam perencanaan seperti dana, lokasi dan waktu pelaksanaan, keuntungan 

yang diterima masyarakat, sifat dan bentuk dari proyek itu sendiri, agar apa yang 

diharapkan dalam pelaksanaan kegatan akan berdaya guna dan berhasil guna bagi 

masyarakat. 

1.6.2 Pembangunan Non-Fisik 

Didalam pembangunan suatu wilayah bukan hanya melakukan program 

pembangunan yang bergerak dibidang pembanguan fisik saja tetapi juga harus 

bergerak dibidang pembangunan non fisik atau sosial. Bachtiar Effendi (2002:114) 

oleh karena itu, pembangunan hendaknya harus adanya keseimbangan antara 

pembangunan fisik ataupun pembangunan non fisiknya. Yang menjadi bagian dari 

pembangunan non fisik atau sosial yaitu :  

a. Pembangunan manusia 

b. Ekonomi 

c. Kesehatan 

d. Pendidikan. 

Pembangunan non fisik berkaitan dengan penggunaan sumber daya manusia itu 

sendiri. Adapun pembangunan antara lain pembangunan di bidang kesehatan, 

pembangunan di bidang pendidikan, pembangunan di bidang   ekonomi dan lain 

sebagainya. Pembangunan non fisik mengedepankan sumberdaya manusia, 

dikarenakan dengan adanya pembangunan non fisik menjadi dasar untuk melakukan 
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pembangunan fisik. Jangan sampai pembangunan bertumpu pada salah satu aspek 

saja, tetapi pembangunan tersebut haruslah bersinergi satu sama lain. Pembangunan 

non fisik dilakukan guna meningkatkan taraf dan kesejahteraan masyarakat pada 

umumnya, baik peningkatan dan kesejahteraan masyarakatnya dalam bidang 

pendidikan, kesejahteraan masyarakat bidang kesehatan maupun kesejahteraan dalam 

bidang lainnya. Oleh karena itu peran manusia dalam pembangunan non-fisik perlu 

diperhatikan. Usaha dibidang pembangunan non fisik dapat dijalankan dengan cara 

membimbing atau guiding,cara persuasi melalui telinga dan mata (audio visual), dan 

dapat dengan cara memberi stimulasi. Ketiga cara tersebut dilakukan 

agar masyarakat dapat tergugah untuk menimbulkan daya gerak serta dapat 

memberikan contoh konkrit pembangunan yang sebenarnya, sehingga pembangunan 

dapat berjalan dengan baik. Kondisi non fisik terdiri dari atas aspek-aspek sosial 

budaya politik, dan religi. Aspek sosial budaya dalam arti sempit merupakan adat 

istiadat, kebiasaan-kebiasaan yang hidup dalam masyarakat yang masih ditaati. 

Misalnya kegiatan gotong royong,yang merupakan kekuatan berproduksi dan kekuatan 

membangun atas dasar kerja sama dan saling berpengertian. Dimana gotong royong 

yang dilakukan sebuah desa tidak hanya terbatas pada kerja sama dibidang pertanian 

saja, tetapi juga mencakup bidang pembangunan rumah dan lain sebagainya. 

1.7 Konsep Otonomi Desa 

Widjaja (2003: 165) menyatakan bahwa otonomi desa merupakan otonomi 

asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya 
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pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. 

Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunya susunan asli berdasarkan hak 

istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum publik maupun hukum 

perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan menuntut di muka 

pengadilan. Dengan dimulai dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 

yang kemudian disempurnakan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan landasan kuat bagi desa dalam 

mewujudkan “Development Community” dimana desa tidak lagi sebagai level 

administrasi atau bawahan daerah tetapi sebaliknya sebagai “Independent Community” 

yaitu desa dan masyarakatnya berhak berbicara atas kepentingan masyarakat sendiri. 

Desa diberi kewenangan untuk mengatur desanya secara mandiri termasuk bidang 

sosial, politik dan ekonomi. Dengan adanya kemandirian ini diharapkan akan dapat 

meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan sosial dan politik. 

Bagi desa, otonomi yang dimiliki berbeda dengan otonomi yang dimiliki oleh daerah 

propinsi maupun daerah kabupaten dan daerah kota. Otonomi yang dimiliki oleh desa 

adalah berdasarkan asal-usul dan adat istiadatnya, bukan berdasarkan penyerahan 

wewenang dari Pemerintah. Desa atau nama  lainnya, yang selanjutnya disebut desa 

adalah kesatuan 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. Landasan pemikiran yang perlu dikembangkan saat ini adalah 

keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi, dan pemberdayaan masyarakat. 
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Pengakuan otonomi di desa, Taliziduhu Ndraha (1997:12) menjelaskan sebagai 

berikut : 

a. Otonomi desa diklasifikasikan, diakui, dipenuhi, dipercaya dan dilindungi oleh 

pemerintah, sehingga ketergantungan masyarakat desa kepada “kemurahan 

hati” pemerintah dapat semakin berkurang. 

b. Posisi dan peran pemerintahan desa dipulihkan, dikembalikan seperti sediakala 

atau dikembangkan sehingga mampu mengantisipasi masa depan. 

Otonomi desa merupakan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan 

mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak 

asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat untuk tumbuh dan 

berkembang mengikuti perkembangan desa tersebut. Urusan pemerintahan 

berdasarkan asal-usul desa, urusan yang menjadi wewenang pemerintahan Kabupaten 

atau Kota diserahkan pengaturannya kepada desa. Namun harus selalu diingat bahwa 

tiada hak tanpa kewajiban, tiada kewenangan tanpa tanggungjawab dan tiada 

kebebasan tanpa batas. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan hak, kewenangan dan 

kebebasan dalam penyelenggaraan otonomi desa harus tetap menjunjung nilai-nilai 

tanggungjawab terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menekankan 

bahwa desa adalah bagian yang tidak terpisahkan dari bangsa dan negara Indonesia. 

Pelaksanaan hak, wewenang dan kebebasan otonomi desa menuntut tanggungjawab 

untuk memelihara integritas, persatuan dan kesatuan bangsa dalam ikatan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia dan tanggungjawab untuk mewujudkan kesejahteraan 
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rakyat yang dilaksanakan dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku 

(Widjaja, 2003:166). 

 

1.8 Defenisi Konsep 

Definisi konsep merupakan suatu hal abstrak yang dibentuk dengan 

menggeneralisasikan hal-hal khusus dan digeneralisasikan sebagai volume. Dalam hal 

ini untuk memberikan batasan yang lebih jelas dari masing-masing konsep yang akan 

diteliti. Adapun defenisi konsepnya yaitu: 

a. Partisipasi sebagai hal keikutsertaan seseorang dalam suatu kegiatan. Partisipasi 

masyarakat adalah keikutsertaan seseorang atau sekelompok orang yang mendiami 

suatu wilayah tertentu yang mempunyai kepentingan yang sama 

b. Masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berintegrasi menurut sistem adat 

istiadat tertentu yang bersifat kontinyu dan terkait oleh suatu identitas bersama.” 

(M. Cholil Mansyur, 1989;21-22) 

c. Pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan 

perubahan berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, Negara dan 

pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa.” (Siagian: 13) 

d. 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 
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tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia 

1.9 Konsep Operasional 

Defenisi operasional merupakan suatu cara untuk mengukur variabel-variabel 

(Masri Siangarimbun, 2006: 46), sehingga dengan pengukuran ini dapat diketahui, 

indikator apa saja yang diketahui sebagai pendukungnya untuk dianalisa dari variabel 

tersebut. Adapun konsep operasional dapat dilihat tabel 2.1 dibawah ini: 
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Tabel 2.2 Konsep Operasional Penelitian “Partisipasi Masyarakat Dalam 

Pembangunan Desa” 

Variabel Indikator Sub Indikator 

Partisipasi 

Masyarakat 

Dalam 

Pembangunan  

Partisipasi Dalam 

keputusan 

(Perencanaan) 

a. Keterlibatan dalam rapat 

b. Kesediaan dalam memberikan data dan 

informasi 

c. Keterlibatan dalam menyusun rancangan 

rencana pembangunan 

d. Keterlibatan dalam pengambilan keputusan 

partisipasi Dalam 

Pelaksanaan 

kegiatan 

a. Keaktifan masyarakat dalam pelaksana 

b. Kesediaan memberikan sumbangan berupa 

pikiran, keahlian dan keterampilan 

c. Kesediaan memberikan sumbangan berupa 

uang, materi dan bahan 

d. Tanggung jawab terhadap keberhasilan 

pembangunan 

Partisipasi dalam 

pemantauan dan 

evaluasi 

pembangunan 

a. Menerima setiap hasil pembangunan seolah-

olah milik sendiri 

b. Menggunakan , memanfaatkan setiap hasil 

pembangunan 

c. Memelihara secara rutin dan sistematis, tidak 

dibiarkan rusak 

d. Mengatur penggunaannya dan 

pemanfaatannya 

Partisipasi dalam  

Pemanfaatan Hasil 

Pembangunan 

a. Adanya norma dan aturan standar 

b. Adanya kesempatan bagi masyarakat dalam 

melakukan pengawasan 

c. Keaktifan dalam melakukan pengawasan 

d. Dampak pendapatan Negara dan daerah 

e. Pemberian saran dan kritik dari masyarakat 

Sumber: Totok dan Poerwoko, Pemberdayaan Masyarakat (2015) 

 


