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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Partisipasi 

Menurut Windardi dalam Wiguna (2000) partisipasi adalah ikut serta 

seseorang baik secara mental maupun emosional untuk memberikan sumbangan 

kepada proses pembutan keputusan, terutama mengenai persoalan-persoalan 

keterlibatan pribadi orang yang bersangkutan dan orang tersebut melaksanakan 

tanggung jawab untuk melakukan hal tersebut. 

Seperti dimaklumi dalam kegitan atau aktivitasnya tujuan masyarakat yang 

mulia, baru akan tarcapai apabila ada partisipasi anggotanya, sebab didalam 

partisipasi terdiri atas: 

1.  Partisipasi dapat melaksakan dan dapat pula suka rela 

2.  Partisipasi dapat formal dan informal 

3.  Partsipasi bisa bersifat lansung dan bisa bersifat tidak lansung 

Dalam kamus bahasa Indonesia , partisipasi dapat diartikan sebagai hal 

keikut sertaan seseorang dalam suatu kegiatan. Kata parisipasi mengandung 

pengertian aktif, artinya adanya sesuatu yang lebih baik. 

Partisipasi menurut Miriam Budiardjo (2004:185) adalah Kegiatan 

seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan 

politik, dengan jalan memilih pimpinan negara, dan secara langsung atau tidak 

langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (public policy). 

Menutut Santoso (1998:125)keberhasilan pembangunan dalam partisipasi 
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masyarakat dapat di ukur dengan melihat bagaimana keterlibatan masyarakat 

didalam pelaksanaan pembangunan dan seberapa besar kontribusi yang diberikan 

oleh masyarakat terhadap pembangunan dalam pencapaian tujuan pembangunan. 

Keterlibatan masyarakat baik secara langsung ataupun tidak langsung merupakan 

suatu factor pendukung dan penentu arah pembangunan dalam keterlibatan 

masyarakat untuk berpartisipasi yang meliputi beberapa hal atau tahapan yaitu 

dengan : 

1.  Proses pengambilan keputusan 

2.  Menentukan kebutuhan 

3.  Menunjukkan tujuan dan prioritas sedangkan dari kontribusinya sendiri 

dapat berupa ide, tenaga dan dana. 

Dan Jenis partisipasi dalam kontribusi yang dapat dilakukan oleh 

masyarakat yaitu berupa : 

1.  Partisipasi pikiran 

2. Partisipasi tenaga 

3.  Partsipasi ketrampilan 

4.  Partisipasi harta benda 

5.  Partisipasi uang 

Talizuduhu (1981:90) mengatakan partisipasi merupakan kesediaan untuk 

membantu berhasilnya setiap progran sesuai kemampuan setiap orang berarti 

tanpa mengorbankan kepentingan diri sendiri . Partisipasi dapat di bedakan atas 

dua arti: 
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1.  Partisipasi horizontal dilakukan semua warga, antar sesama warga atau 

anggota kelompok. 

2.  Partisipasi vertikal dilakukan oleh bawahan dengan atasan, antar klien 

dengan patron, atau antar masyarakat sebagai suatu keseluruhan dengan 

pemerintah. 

  Alasan pentingnya partisipasi : 

1. Dengan partisipasi lebih banyak hasil kerja yang dicapai 

2. Dengan partisipasi pelayanan dapat diberikan dengan biaya murah 

3.  Partisipasi mendorong timbulnya rasa tanggung jawab 

4.  Partisipasi merupakan katalisator untuk pembangunan selanjutnya 

5.  Partisipasi memiliki nilai dasar yang sangat berarti untuk peserta, karena 

menyangkut kepada harga dirinya 

6.  Partisipasi menjamin bahwa pekerjaan dilaksanakan dengan benar 

7.  Partisipasi menjamin bahwa suatu kebutuhan yang dirasakan oleh 

masyarakat telah dilibatkan 

8.  Partisipasi menghimpun dan memanfaatkan berbagai pengetahuan yang 

terdapat didalam masyarakat sehingga terjadi perpaduan keahlian 

9.  Partisipasi membebaskan orang dari kebergantungan kepada keahlian 

orang lain 

10.  Partisipasi lebih menyadarkan manusia terhadap penyebab dari 

kemiskinan, sehigga menimbulkan kesadaran terhadap usaha untuk 

mengatasinya. 
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Dengan demikian Partisipasi dapat merupakan keluaran dalam 

pembangunan masyarakat, akan tetapi juga dapat berupa sebuah masukan, 

disamping itu partisipasi dapat di anggap sebagai tolak ukur dalam menilai apakah 

suatu proyek merupakan proyek pembangunan atau bukan. Jika masyarakat 

bersangkutan tidak berkesempatan berpartisipasi, proyek tersebut hakekatnya 

bukan proyek pembangunan. 

Untuk menumbuhkan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam 

pelaksanaan diperlukan usaha-usaha yang nyata dengan berbagai cara dan jalan 

dengan harapan lama-kelamaan partisipasi masyarakat akan tumbuh sendirinya. 

(Taliziduhu Ndraha, 2000 : 18 ) Usaha-usaha tersebut adalah seperti dibawah ini : 

a.  Proyek pembangunan desa dirancang secara sederhana dan mudah 

dikelolah oleh masyarakat. 

b.  Peningkatan peranan masyarakat dalam pembangunan. 

c.  Partisipasi itu memberikan mamfaat lansung kepada masyarakat yang 

bersangkutan. 

d.  Organisasi dan lembaga kemasyarakatan yang mampu menggerakkan 

dan menyalurkan aspirasi masyarakat. 

Dilihat dari pengamatan diatas bahwa partisipasi masyarakat dalam 

pelaksanaan pembangunan kepada masyarakat haruslah diberikan informasi 

tentang arti penting pembangunan melalui kegitan komunikasi, adaptasi, kerja 

sama sehigga dengan demikian masyarakat diharapkan dapat memahami dan pada 

hakekatnya ikut berpatisipasi dalam pelaksanaan pembangunan. 
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Partisipasi berasal dari bahasa Inggris, “participation” yaitu pengambilan 

bagian atau pengikutsertaan. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 

mendefinisikan partisipasi sebagai “keikutsertaan masyarakat untuk 

mengakomodasikan kepentingan mereka dalam proses penyusunan rencana 

pembangunan”.  Tjokrowinoto (1995:48) mengemukakan alasan pembenar bagi 

partisipasi masyarakat dalam pembangunan sebagai berikut. 

1)  Rakyat adalah fokus sentral dan tujuan akhir pembangunan,partisipasi 

merupakan akibat logis dari dalil tersebut; 

2)  Partisipasi menimbulkan rasa harga diri dan kemampuan pribadi untuk 

dapat turut serta dalam keputusan penting yangmenyangkut masyarakat; 

3)  Partisipasi menciptakan suatu lingkaran umpan balik arus informasi 

tetang sikap, aspirasi, kebutuhan dan kondisi daerah yang tanpa 

keberadaannya akan tidak terungkap. Arus informasi ini tidak dapat 

dihindari untuk berhasilnya pembangunan; 

4)  Pembangunan dilaksanakan lebih baik dengan dimulai dari dimana rakyat 

berada dan dari apa yang mereka miliki; 

5)  Partisipasi memperluas zone (kawasan) penerimaan pembangunan; 

6)  Ia akan memperluas jangkauan pelayanan pemerintah kepada seluruh 

masyarakat; 

7)  Partisipasi menopang pembangunan; 

8)  Partisipasi menyediakan lingkungan yang kondusif baik bagi aktualisasi 

potensi manusia maupun pertumbuhan manusia; 
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9)  Partisipasi merupakan cara yang efektif membangun kemampuan 

masyarakat untuk pengelolaan program pembangunan guna memenuhi 

kebutuhan khas daerah; 

10) Terakhir, tapi tidak kalah pentingnya, patisipasi dipandang sebagai 

pencerminan hak-hak demokratis individu untuk dilibatkan dalam 

pembangunan mereka sendiri. 

Dari penjelasan di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa partisipasi 

adalah keikutsertaan maupun keterlibatan masyarakat dalam suatu kegiatan. 

Dalam konteks pembangunan, partisipasi masyarakat berarti keterlibatan 

masyarakat dalam proses pembangunan, baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan 

maupun evaluasi terhadap pembangunan itu sendiri. Meskipun tidak benar-benar 

sangat menetukan kebijakan yang dihasilkan namun partisipasi masyarakat sangat 

penting dalam pembangunan karena dengan partisipasi masyarakat diharapkan 

pembangunan akan benar-benar sesuai dengan kebutuhan serta diorientasikan 

untuk meningkatkan derajat hidup masyarakat itu sendiri. 

2.1.1 Lingkup Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan 

Yadaf dalam Mardikanto dan Soebiato (2013:82) mengemukakan tentang 

adanya empat macam kegiatan yang menunjukkan patisipasi masyarakat di dalam 

kegiatan pembangunan, yaitu partisipasi dalam pengambilan keputusan, 

pelaksanaan kegiatan, pemantauan dan evaluasi, serta partisipasi dalam 

pemanfaatan hasil-hasil pembangunan. 
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a.  Partisipasi dalam pengambilan keputusan 

Pada umumnya, setiap program pembangunan masyarakat selalu 

ditetapkan sendiri oleh pemerintah pusat dan lebih mencerminkan sifat 

kebutuhan kelompok elit yang berkuasa dan kurang mencerminkan 

kebutuhan masyarakat banyak. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat 

dalam pengambilan keputusan perlu ditumbuhkan terhadap program-

program pembangunan di wilayah setempat atau di tingkat lokal. 

b. Partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan 

Partisipasi dalam pembangunan, seringkali diartikan sebagai 

partisipasi masyarakat miskin yang menyumbangkan tenaganya dalam 

pembangunan sedangkan orang-orang kaya lebih banyak memperoleh 

manfaat dari hasil pembangunan itu sendiri dan tidak dituntut 

sumbangannya secara proporsional. Oleh karena itu, partisipasi 

masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan harus diartikan sebagai 

pemerataan sumbangan masyarakat dalam bentuk tenaga, uang dan lain 

sebagainya yang sepadan dengan manfaat yang akan diperoleh masing-

masing masyarakat. 

c.  Partisipasi dalam pemantaun dan evaluasi pembangunan 

Kegiatan pemantauan dan evaluasi program dan proyek pembangunan 

sangat diperlukan agar tujuan yang telah ditentukan sebelumnya dapat 

dicapai seperti yang diharapkan. Dengan melakukan hal ini diharapkan 

akan memperoleh umpan balik tentang masalah-masalah dan kendala yang 

muncul dalam pelaksanaan pembangunan yang bersangkutan 
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d.  Partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan 

Partisipasi dalam pemfaatan hasil pembangunan juga penting karena 

tujuan pembangunan adalah untuk memperbaiki mutu hidup masyarakat 

sehingga pemerataan hasil pembangunan merupakan tujuan utama. Di 

samping itu, pemanfaatan hasil pembangunan akan merangsang kemauan 

dan kesukarelaan masyarakat untuk selalu berpartisipasi dalam setiap 

program pembangunan yang akan datang. 

2.1.2 Jenis dan Bentuk Partisipasi 

Dusseldorp dalam Mardikanto dan Soebiato (2013:84) mengidentifikasi 

beragam bentuk-bentuk kegiatan partisipasi yang dilakukan oleh setiap warga 

masyarakat sebagai berikut. 

1) Menjadi anggota kelompok-kelompok masyarakat 

2) Melibatkan diri pada kegiatan diskusi kelompok 

3) Melibatkan diri pada kegiatan-kegiatan organisasi untuk menggerakkan 

partisipasi masyarakat lain 

4) Menggerakkan sumberdaya masyarakat 

5) Mengambil bagian dalam proses pengambilan keputusan 

6) Memanfaatkan hasil-hasil yang dicapai dari kegiatan masyarakatnya. 

 Menurut Pasaribu dan Simanjuntak (1986:63) Dalam menggerakkan 

partisipasi masyarakat perlu adanya pengklasifikasian jenis, yaitu semacam 

sumbangan dalam partisipasi, antara lain : 

1. Partisipasi buah pikiran yang diberikan dalam rapat 

2. Partisipasi tenaga yang diberikan dalam pembangunan / perbaikan 
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3. Partisipasi harta benda dan uang yang diberikan dalam menolong 

lancarnya pekerjaan 

 

2.1.3 Tingkatan Partisipasi  

Talidzihidu Ndraha (1987:103) mengatakan jika ditinjau dari proses 

pembangunan itu sendiri maka partisipasi dalam pembangunan terdiri dari 

beberapa tahapan, yaitu: 

1. Partisipasi dalam perencanaan pembangunan, termasuk pengambilan 

keputusan 

2. Partisipasi dalam pelaksanaan operasional pembangunan  

3. Partisipasi dalam memelihara hasil-hasil pembangunan. 

Partisipasi masyarakat tentu saja tidak mungkin bergerak begitu saja tanpa 

adanya hal-hal yang mendorong mereka untuk terlibat dalam pembangunan, 

Masyarakat akan bergerak melakukan partisipasi pembangunan jika : 

1. Partisipasi itu memberi manfaat langsung kepada masyarakat yang 

bersangkutan 

2. Manfaat yang diperoleh melalui partisipasi itu dapat memenuhi 

kepentingan masyarakat 

3. Dalam partisipasi itu terjamin adanya control masyarakat. 

Sedangkan Arnstein dalam Utomo (2008:163) memberikan delapan model 

tangga partisipasi masyarakat yang digunakan untuk mengukur kadar partisipasi 

masyarakat atau yang lebih dikenal dengan ladder of participation (tangga 

partisipasi). Menurutnya, terdapat tiga derajad partisipasi yang kemudian 
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dikerucutkan lagi dan diperinci dalam delapan anak tangga partisipasi sebagai 

berikut. 

a. Derajat pertama dan paling rendah adalah non partisipasi. Aktivitas pada 

tahap ini sebenarnya merupakan distorsi partisipasi, tujuan sebenarnya 

tidak untuk mendukung rakyat berpartisipasi dalam pembuatan rencana 

dan pelaksanaan suatu program, tetapi untuk memungkinkan pemegang 

kuasa sekedar mendidik dan menyenangkan partisipan, dan di dalam 

derajat ini terdapat dua anak tangga yaitu manipulasi dan terapi. 

b. Derajat kedua merupakan derajad yang menunjukkan adanya patisipasi 

Keterlibatan warga, dalam derajad ini lebih tinggi jika dibandingkan 

dengan derajad sebelumnya. Praktik partisipasi dalam pemerintahan 

daerah paling banyak terjadi pada derajad yang melipu titiga anak tangga 

ini, yakni pemberian informasi, konsultasi, dan penentraman (placation). 

c. Derajad ketiga adalah kendali warga yang memberikan peluang 

keterlibatan lebih kuat dalam pembuatan kebijakan. Warga ambil bagian 

secara langsung baik pengambilan keputusan maupun pelayanan publik. 

Derajad ini menunjukkan adanya retribusi kekuasaan dari pemerintah 

kepada masyarakat. Terdapat tiga anak tangga dalam derajad ini mulai dari 

kemitraan, kuasa yang didelegasikan, sampai pada yang tertingi yakni 

kendali warga. Berikut ini model tingkat partisipasi masyarakat menurut 

Arnstein. 
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Gambar 2.1 Tangga Partisipasi Sherry R. Arnstein 

 

Sumber : Utomo (2008:163) 

1. Manipulasi 

Tingkat partisipasi terendah yang memposisikan masyarakat hanya sebagai 

pihak yang memberikan persetujuan dalam berbagai badan penasihat. Tujuan 

sebenarnya tidak untuk mendukung rakyat berpartisipasi dalam pembuatan 

rencana dan pelaksanaan suatu program, tetapi untuk memungkinkan pemegang 

kuasa sekedar mendidik dan menyenangkan partisipan. Dalam hal ini tidak ada 

partisipasi yang sebenarnya dan tulus, tetapi diselewengkan dan dipakai sebagai 

alat publikasi dari pihak penguasa. 

2. Terapi 

Dalam tingkatan ini, para ahli memperlakukan masyarakat seperti proses 

penyembuhan pasien dalam terapi. Meskipun masyarakat terlibat dalam kegiatan 

namun pada kenyataannya kegiatan tersebut lebih banyak untuk mendapatkan 

masukan dari masyarakat demi kepentingan pemerintah 
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3. Pemberian Informasi 

Pemberikan Informasi kepada masyarakat tentang hak-hak mereka, 

tanggungjawab dan berbagai pilihan, dapat menjadi langkah pertama yang sangat 

penting dalam pelaksanaan partisipasi masyarakat. Meskipun yang sering terjadi 

adalah pemberian informasi satu arah dari pihak pemegang kekuasaan kepada 

masyarakat, tanpa adanya kemungkinan untuk memberikan umpan balik atau 

kekuatan untuk negosiasi dari masyarakat. Dalam situasi saat ini terutama 

informasi diberikan pada akhir perencanaan, masyarakat hanya memiliki sedikit 

kesempatan untuk memengaruhi rencana. 

4. Konsultasi 

Dalam tingkat ini, pemegang kuasa telah memberikan informasi kepada 

masyarakat untuk mengundang opini mereka. Masyarakat juga telah dilibatkan 

dalam dialog dua arah dengan pemegang kuasa namun masih tidak ada jaminan 

bahwa ide maupun gagasan yang disampaikan oleh masyarakat akan diperhatikan. 

Metode yang sering digunakan adalah survei, temu warga, dan dengar pendapat 

masyarakat. 

5. Penentraman 

Pada tingkat ini masyarakat mulai mempunyai beberapa pengaruh 

meskipun beberapa hal masih tetap ditentukan oleh pihak yang mempunyai 

kekuasaan. Dalam pelaksanaannya beberapa anggota masyarakat dianggap 

mampu dimasukkan sebagai anggota dalam badan-badan kerjasama 

pengembangan kelompok masyarakat yang anggota-anggotanya wakil dari 

berbagai instansi pemerintah. Walaupun usulan dari masyarakat diperhatikan 
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sesuai dengan kebutuhannya, namun suara masyarakat seringkali tidak didengar 

karena kedudukannya relatif rendah atau jumlah mereka terlalu sedikit dibanding 

anggota dari instansi pemerintah. 

6. Kemitraan 

Pada tingkat ini, atas kesepakatan bersama, kekuasaan dalam berbagai hal 

dibagi antara pihak masyarakat dengan pihak pemegang kekuasaan. Dalam hal ini 

disepakati bersama untuk saling membagi tanggungjawab dalam perencanaan dan 

pembuatan keputusan serta pemecahan berbagai masalah. Telah ada kesamaan 

kepentingan antara pemerintah dan masyarakat. 

7. Kuasa yang didelegasi 

Pada tingkat ini masyarakat diberi limpahan kewenangan untuk 

memberikan keputusan dominan pada rencana atau program tertentu. Untuk 

memecahkan perbedaan yang ada, pemilik kekuasaan harus mengadakan tawar-

menawar dengan masyarakat dan tidak dapat memberikan tekanan-tekanan dari 

atas. Pada tahap ini masyarakat diberi wewenang untuk membuat keputusan 

rencana dan rencana tersebut kemudian ditetapkan oleh pemerintah. 

8. Kendali warga 

Pada tingkat ini masyarakat memiliki kekuatan untuk mengatur program 

atau kelembagaan yang berkaitan dengan kepentingan mereka. Mereka 

mempunyai kewenangan dan dapat mengadakan negosiasi dengan pihak-pihak 

luar yang hendak melakukan perubahan. Dalam hal ini, usaha bersama warga 

dapat langsung berhubungan dengan sumber-sumber dana untuk mendapat 

bantuan atau pinjaman tanpa melalui pihak ketiga. Jadi masyarakat memiliki 
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kekuasaan untuk merencanakan, melaksanakan dan mengawasi program yang 

dibuatnya sendiri. 

Teori dari Talidzihidu Ndraha dirasa paling cocok untuk mendeskripsikan 

partisipasi pemuda dalam Musyawarah perencanaan pembangunan Desa. Alasan 

peneliti menggunakan teori dari Talidzihidu Ndraha juga didasari karna Partisipasi 

masyarakat tentu saja tidak mungkin bergerak begitu saja tanpa adanya hal-hal 

yang mendorong mereka untuk terlibat dalam pembangunan. Berdasarkan alasan 

tersebut maka peneliti meggunakan teori Talidzihidu Ndraha untuk menganalisa 

partisipasi pemuda dalam Musyawarah perencanaan pembangunan Desa 

(Musrenbang Desa) di Desa Teluk Paman. 

 

2.1.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat 

Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat terdiri dari faktor 

dari dalam masyarakat (internal), yaitu kemampuan dan kesediaan masyarakat 

untuk berpartisipasi, maupun faktor dari luar masyarakat (eksternal) yaitu peran 

aparat dan lembaga formal yang ada. Kemampuan masyarakat akan berkaitan 

dengan stratifikasi sosial dalam masyarakat. Menurut Max Weber dan Zanden 

(1988), mengemukakan pandangan multidimensional tentang stratifikasi 

masyarakat yang mengidentifikasi adanya 3 komponen di dalamnya, yaitu kelas 

(ekonomi), status (prestise) dan kekuasaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi 

partisipasi masyarakat tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a.  Faktor internal 

Untuk faktor-faktor internal adalah berasal dari dalam kelompok 

masyarakat sendiri, yaitu individu-individu dan kesatuan kelompok 
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didalamnya. Tingkah laku individu berhubungan erat atau ditentukan 

oleh ciri-ciri sosiologis seperti umur, jenis kelamin, pengetahuan, 

pekerjaan dan penghasilan (Slamet,1994:97). Secara teoritis, terdapat 

hubungan antara 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 

(Slamet,2004:137-143). 

Menurut Plumer (dalam Suryawan, 2004:27), beberapa faktor 

yang mempengaruhi masyarakat untuk mengikuti proses partisipasi 

adalah: 

1.  Pengetahuan dan keahlian. Dasar pengetahuan yang dimiliki akan 

mempengaruhi seluruh lingkungan dari masyarakat tersebut. Hal 

ini membuat masyarakat memahami ataupun tidak terhadap tahap-

tahap dan bentuk dari partisipasi yang ada; 

2.  Pekerjaan masyarakat. Biasanya orang dengan tingkat pekerjaan 

tertentu akan dapat lebih meluangkan ataupun bahkan tidak 

meluangkan sedikitpunwak tunya untuk berpartisipasi pada suatu 

proyek tertentu. Seringkali alasan yang mendasar pada masyarakat 

adalah adanya pertentangan antara komitmen terhadap pekerjaan 

dengan keinginan untuk berpartisipasi; 

3.  Tingkat pendidikan dan buta huruf. Faktor ini sangat berpengaruh 

bagi keinginan dan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi 
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serta untuk memahami dan melaksanakan tingkatan dan bentuk 

partisipasi yang ada. 

4.  Jenis kelamin. Sudah sangat diketahui bahwa sebagian masyarakat 

masih menganggap faktor inilah yang dapat mempengaruhi 

keinginan dan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi 

beranggapan bahwa laki-laki dan perempuan akan mempunyai 

persepsi dan pandangan berbeda terhadap suatu pokok 

permasalahan; 

b.  Faktor-faktor Eksternal 

Menurut Sunarti (dalam jurnal Tata Loka, 2003:9), faktor-faktor 

eksternal ini dapat dikatakan petaruh (stakeholder), yaitu semua pihak 

yang berkepentingan dan mempunyai pengaruh terhadap program ini. 

Petaruh kunci adalah siapa yang mempunyai pengaruh yang sangat 

signifikan, atau mempunyai posisi penting guna kesuksesan program.  

 

2.2 Pembangunan 

Secara umum, pembangunan diartikan sebagai sebuah proses perubahan 

untuk mencapai suatu kondisi yang lebih baik dari sebelumnya. Di dalam upaya 

perubahan tersebut tidak terlepas dari serangkaian kegiatan yang terencana dan 

agar perubahan yang dilakukan dapat mencapai sasaran maupun tujuan maka 

harus didukung dengan potensi yang ada, di antaranya sumber daya manusia, 

sumber daya alam dan sumber daya modal. Dalam bahasa Inggris, kata 

pembangunan selaras dengan kata “development” yang berasal dari kata kerja 
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“todo develop”, yang artinya “menumbuhkan”, “mengembangkan”, 

“meningkatkan”, atau “mengubah secara bertahap” (to change gradually). 

Menurut Siagian (2000:4), “pembangunan merupakan suatu arah atau 

rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan oleh 

suatu bangsa, negara, dan pemerintah secara sadar menuju modernitas dalam 

rangka pembinaan bangsa (Nation Building).” 

Pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian usaha untuk memajukan 

kehidupan masyarakat dan warganya (Arief Budiman, 2000:1) 

Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pembangunan adalah upaya 

perubahan yang dilakukan oleh suatu bangsa, negara, dan pemerintah secara 

berkesinambungan dan terencana untuk memajukan masyarakat dan mengubah 

keadaan masyarakat menjadi lebih baik dari sebelumnya. Pada umumnya, proses 

pembangunan pada suatu bangsa dilaksanakan berdasarkan paradigma 

pembangunan, dalam buku Tjokrowinoto yang berjudul “Pembangunan: Dilema 

dan Tantangan” pada halaman 216 terdapat tiga paradigma pembangunan sebagai 

berikut. 

1. Paradigma pembangunan yang berpusat pada pertumbuhan (production 

centered development) 

2. Paradigma pembangunan yang berpusat pada kesejahteraan (welfare 

paradigma) 

3. Paradigma pembangunan yang berpusat pada manusia (people centered 

development). 
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Sedangkan perbedaan di antara ketiga paradigma tersebut adalah sebagai 

berikut: 

Gambar 2.2 Perbandingan Karakteristik Tiga Paradigma Pembangunan 

 
Sumber : Tjokrowinoto (1996:216) 

1.  Tjokrowinoto (1996:216) menyebutkan mengenai karakteristik dari 

paradigma pembangunan yang berpusat pada pertumbuhan 

(productioncentered development) sebagai berikut. 

a.  Berorientasi pada peningkatan taraf hidup yang diukur dari kenaikan 

nilai ekonomi barang dan jasa yang diproduksi serta kenaikan 

tingkatkonsumsi masyarakat 

b.  Konsentrasi pemilikan alat produksi 

c.  Dominasi mekanisme pasar dalam menentukan jenis, kuantitas 

dakualitas barang dan jasa yang diproduksi 

d.  Optimalisasi pemanfaatan kapital 

e.  Sistem perencanaan yang sentralistis. 
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2.  Komitmen dari paradigma pembangunan yang berpusat pada kesejahteraan 

(welfare paradigma) adalah melaksanakan sejumlah besar program 

yangakan mengantarkan buah pembangunan kepada sebagian anggota 

masyarakat dalam waktu yang sesingkat mungkin, melalui jalur yang 

selangsung mungkin, terutama sekali dengan cara meningkatkan akses 

mereka kepada berbagai pelayanan publik dan penyuluhan. Tjokrowinoto 

(1996:217) menyebutkan mengenai kelemahan paradigma kesejahteraan 

sebagai berikut. 

a.  Program-program kesejahteraan yang didesain, dibiayai dan dikelola 

secara sentralistis ini memerlukan biaya yang amat mahal untuk dapat 

berhasil, lebih dari apa yang ditanggung oleh birokrasi. 

b.  Program-program kesejahteraan semacam ini terlalu menguntungkan 

pelaksananya pada manajemen birokrasi yang tegar dan tidak lentur 

yang tidak mempunyai kemampuan untuk memberikan pelayanan yang 

sesuai yang dibutuhkan masyarakat. Sebaiknya rakyat harus 

menyesuaikan diri dengan apa yang akan diberikan oleh birokrasi. 

3. Paradigma pembangunan yang berpusat pada manusia (people centered 

development) memberikan peranan kepada individu bukan sebagai 

subjekakan tetapi sebagai pelaku (aktor) yang menentukan tujuan yang 

hendak dicapai, menguasai sumber-sumber, mengarahkan proses yang 

menentukan hidup mereka (Tjokrowinoto, 1996:218).  

Paradigma ini memberikan tempat yang penting bagi prakarsa dan 

beragaman lokal, selain itu paradigma ini menekankan masyarakat lokal yang 
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mandiri (selfreliant communities) sebagai suatu sistem yang mengorganisir diri 

mereka sendiri, pembangunan yang berorientasi pada pembangunan manusia ini, 

dalam pelaksanaannya sangat mensyaratkan keterlibatan langsung pada 

masyarakat penerima program pembangunan karena hanya dengan partisipasi 

masyarakat penerima program maka hasil pembangunan ini akan sesuai dengan 

aspirasi dan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Dengan adanya kesesuaian ini 

maka hasil pembangunan akan memberi manfaat yang optimal bagi pemenuhan 

kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu salah satu indikator keberhasilan 

pembangunan adalah adanya partisipasi masyarakat penerima program. 

Selanjutnya Tjokrowinoto dalam Mardikanto dan Soebiato (2013:18) 

memberikan deskripsi mengenai ciri-ciri pembangunan yang berpusat pada rakyat 

(manusia) sebagai berikut: 

a. Pertama, prakarsa dan proses pengambilan keputusan untuk memenuhi 

kebutuhan masyarakat tahap demi tahap harus diletakkan pada masyarakat 

sendiri; 

b. Kedua, Fokus utamanya adalah meningkatkan kemampuan masyarakat 

untuk mengelola dan memobilisasikan sumber-sumber yang terdapat di 

komunitas untuk memenuhi kebutuhan mereka; 

c. Ketiga, pendekatan ini mentoleransi variasi lokal dan karenanya, sifatnya 

fleksibel menyesuaikan dengan kondisilokal; 

d. Keempat, di dalam melaksanakan pembangunan, pendekatan ini 

menekankan pada proses social learning yang di dalamnya terdapat 

interaksi kolaboratif antara birokrasi dan komunitas mulai dari proses 
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perencanaan sampai evaluasi proyek dengan mendasarkan diri saling 

belajar; 

e. Kelima, proses pembentukan jejaring (networking) antara birokrasi dan 

lembaga swadaya masyarakat, satuan-satuan organisasi tradisional yang 

mandiri, merupakan bagian integral dari pendekatan ini, baik untuk 

meningkatkan kemampuan mereka mengidentifikasi dan mengelola 

berbagai sumber, maupun untuk menjaga keseimbangan antara struktur 

vertical maupun horizontal. Melalui proses networking ini diharapkan 

terjadi simbiose antara struktur-struktur pembangunan ditingkat lokal. 

Pembangunan yang berpusat pada rakyat menekankan bahwa manusia 

adalah sasaran pokok dan sumber paling strategis. Karena itu, pembangunan juga 

meliputi usaha terencana untuk meningkatkan kemampuan dan potensi manusia 

serta mengarahkan minat mereka untuk ikut serta dalam proses pembuatan 

keputusan tentang berbagai hal yang memiliki dampak bagi mereka dan mencoba 

mempromosikan kekuatan manusia, bukan mengabadikan ketergantungan yang 

menciptakan hubungan antara birokrasi negara dengan masyarakat. 

Penjelasan di atas mengindikasikan bahwa inti dari pembangunan yang 

berpusat pada rakyat adalah pemberdayaan yang mengarah pada kemandirian 

masyarakat. Dalam konteks ini, dimensi partisipasi masyarakat menjadi sangat 

penting karena melalui partisipasi, kemampuan masyarakat dan perjuangan 

mereka untuk membangkitkan dan menopang pertumbuhan kolektif menjadi kuat. 

Tetapi partisipasi di sini bukan hanya berarti keterlibatan masyarakat dalam 

pelaksanaan pembangunan atau masyarakat hanya ditempatkan sebagai “obyek”, 
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melainkan harus diikuti keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan dan 

proses perencanaan pembangunan, atau masyarakat juga ditempatkan sebagai 

“subyek” utama yang harus menentukan jalannya pembangunan. Oleh karena itu 

peneliti menggunakan paradigma pembangunan yang berpusat kepada manusia. 

Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa peran serta 

masyarakat sangat dibutuhkan dalam seluruh proses pembangunan. Sedangkan 

pembangunan yang baik memerlukan perencanaan yang matang agar nantinya 

pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dan 

perencanaan sendiri merupakan alur maupun rentetan kegiatan guna mencapai 

tujuan tersebut. Perencanaan pembangunan harus bersifat top down dan bottom 

up, artinya perencanaan di tingkat bawah harus berpedoman pada perencanaan 

ditingkat atasnya dan perencanaan di tingkat bawah sendiri berfungi sebagai 

masukan terhadap penetapan perencanaan di tingkat atas. Dalam penelitian ini, 

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai perencanaan pembangunan 

ditingkat pemerintahan yang paling bawah yaitu desa karena mayoritas 

masyarakat Indonesia bertempat tinggal di desa maka dengan membangun desa 

sama halnya dengan membangun bangsa. 
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2.3  Perencanaan Pembangunan Desa 

2.3.1 Perencanaan 

Menurut Siagian (1994:108), “perencanaan dapat didefinisikan sebagai 

keseluruhan proses pemikiran dan penetuan secara matang dari hal-hal yang akan 

dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah 

ditentukan”.  

Perencanaan menurut Lembaga Administrasi Negara adalah memilih 

prioritas dan cara atau alternatif untuk mencapai tujuan, pengalokasian sumber 

daya, bertujuan mencapai tujuan, berhubungan dengan masa depan, serta kegiatan 

yang terus menerus. Pendapat ini sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh 

Conyers (1994:4) bahwa planning atau perencanaan adalah sebagai: suatu proses 

yang terus menerus yang melibatkan keputusan-keputusan, alternatif-alternatif 

atau pilihan, mengenai caracara alternatif penggunaan sumber-sumber daya, 

dengan tujuan menghasilkan sasaran-sasaran spesifik untuk waktu yang akan 

datang. 

Lebih lanjut Riyadi dan Bratakusumah (2004: 6) mengemukakan bahwa 

perencanaan pembangunan merupakan suatu tahapan awal proses pembangunan. 

Sebagai tahapan awal, maka perencanaan pembangunan merupakan 

pedoman/acuan/dasar bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan. Karena itu 

perencanaan pembangunan hendaknya bersifat implementatif (dapat 

melaksanakan) dan aplikatif (dapat diterapkan), serta perlu disusun dalam suatu 

perencanaan strategis dalam arti tidak terlalu mengatur, penting, mendesak dan 

mapu menyentuh kehidupan masyarakat luas, sekaligus mampu mengantisipasi 
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tuntutan perubahan baik internal maupun eksternal, serta disusun berdasarkan 

fakta riil di lapangan. 

Dalam hubungannya dengan suatu daerah sebagai area pembangunan 

sehingga terbentuk konsep perencanaan pembangunan daerah, keduanya 

menyatakan bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah suatu konsep 

perencanaan pembangunan yang dimaksudkan untuk melakukan perubahan 

menuju arah perkembangan yang lebih baik bagi suatu komunitas masyarakat, 

pemerintah, dan lingkungannya dalam daerah tertentu dengan memanfaatkan atau 

mendayagunakan berbagai sumber daya yang ada, dan harus memiliki orientasi 

yang bersifat menyeluruh, lengkap tetapi berpegang pada asas prioritas. 

Perencanaan pembangunan tidak mungkin hanya dilakukan di atas kertas tanpa 

melihat realita dilapangan, data valid dilapangan sebagai data primer. 

Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa perencanaan diperlukan untuk 

merencanakan apa-apa yang hendak dilaksanakan di masa yang akan datang dan 

perencanaan digunakan untuk memilih alternatif terbaik dari sejumlah pilihan 

yang ada mengingat keterbatasan sumber daya yang dimiliki maka perencanaan 

diperlukan agar pelaksanaan suatu kegiatan dapat berjalan secara efektif dan 

efisien. 

Dalam merencanakan pembangunan maka stakeholder utama adalah 

masyarakat karena masyarakat adalah sasaran utama pembangunan itu sendiri, 

dengan melibatkan masyarakat dalam perencanaan pembangunan maka 

pembangunan diharapkan akan sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat 

karena sejatinya, masyarakatlah yang paling mengetahui tentang permasalahan 
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yang mereka hadapi. Maka dari itu untuk menetapkan apa, mengapa, bagaimana, 

kapan, dimana, berapa, siapa yang melaksanakan dan menjadi sasaran 

pembangunan maka dalam perencanaan wajib hukumnya melibatkan masyarakat. 

 

2.3.2 Pembangunan Desa 

Munculnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, 

menegaskan bahwa Desa mempunyai otonomi dan berhak mengatur serta 

mengurus urusan rumah tangganya sendiri yang bersifat lokal dengan tetap 

mengacu pada pemerintahan di atasnya. Hal ini diperjelas pada pasal 1 Undang-

Undang tersebut yang berbunyi sebagai berikut: 

“Desa adalah 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.” 

 

Dari pasal tersebut menunjukkan bahwa negara mengakui kewenangan 

desa untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan 

prakarsa dan kebutuhan masyrakatnya setempat. Selanjutnya, Pembangunan Desa 

menurut Adisasmita (2006:4) adalah seluruh kegiatan pembangunan yang 

berlangsung di desa dan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat serta 

dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya dan gotong-

royong. Sedangkan tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat desa berdasarkan potensi dan sumber daya yang dimiliki. Lebih lanjut, 

Adisasmita (2006:18) mengemukakan tujuan pembangunan desa sebagai berikut. 
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a.  Tujuan pembangunan jangka panjang adalah peningkatan kesejahteraan 

masyarakat desa secara langsung melalui peningkatan kesempatan kerja, 

kesempatan berusaha, dan pendapatan berdasarkan pendekatan bina 

lingkungan, binausaha, dan bina manusia, dan secara tidak langsung 

adalah meletakkan dasar-dasar yang kokoh bagi perusahaan nasional; 

b.  Tujuan pembangunan jangka pendek adalah untuk meningkatkan 

efektifitas dan efisiensi dalam kegiatan ekonomi dan pemanfaatan sumber 

daya alam; Tujuan pembagunan desa secara parsial adalah terciptanya 

kawasan pedesaan yang mandiri, berwawasan lingkungan, selaras, sinergi 

dan serasi dengan kawasan-kawasan yang lain. Akan tetapi pada 

hakikatnya tujuan umum dari pembangunan desa yaitu meningkatkan 

kualitas hidup masyarakat desa melalui pencapaian kemajuan social 

ekonomi secara berkesinambungan dengan tetap memperhatikan 

persamaan hak dan menjunjung tinggi prinsip keadilan bagi masyarakat 

secara keseluruhan. Secara singkat dapat dikemukakan bahwa tujuan 

pembangunan secara luas adalah peningkatan perbaikan kualitas hidup 

masyarakat secara multi dimensional (improving quality of life). 

Selain itu, Adisasmita juga mengemukakan pendapatnya tentang 

pembangunan desa yang seharusnya menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut: 

a. Transparansi; 

b. Partisipatif; 

c. Dapat dinikmati masyarakat; 

d. Dapat dipertanggungjawabkan; 
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e. Berkelanjutan. 

 Ginanjar Kartasasmita (1994) memberikan pengertian pembangunan yang 

sederhana, yaitu sebagai “suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui 

upaya yang dilakukan secara terencana”. Pembangunan dalam Paradigma 

Governance bertujuan untuk mewujudkan Interaksi antara Pemerintah, Dunia 

Usaha Swasta, dan Masyarakat. Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi, maka 

terwujudlah Good Governance. 

Berangkat dari penjelasan di atas maka pembangunan desa adalah seluruh 

kegiatan yang dilakukan masyarakat desa secara gotong-royong dan kekeluargaan 

dengan menumbuhkan semangat swadaya untuk melakukan perubahan demi 

terciptanya masyarakat desa yang lebih sejahtera dan berkualitas. Namun satu hal 

yang perlu diingat di dalam proses pembangunan, agar pembangunan itu dapat 

berhasil dan berjalan sesuai kehendak maka hal pertama yang harus dilakukan 

adalah membuat perencanaan yang baik karena tahap awal dari semua proses 

pembangunan adalah perencanaan. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa Perencanaan Pembangunan Desa adalah 

proses kegiatan masyarakat secara bersama-sama dengan pemerintahan desa 

untuk menentukan apa yang akan dilaksanakan, kapan pelaksanaannya,bagaimana 

melaksanakannya dan lain-lain, dimana kesemua hal tersebut bertujuan untuk 

memajukan masyarakat dan mengubah desa menjadi lebih baik. 

Perencanaan pembangunan desa dilaksanakan pada sebuah forum yang 

biasa disebut dengan Musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbang 

Desa). Di dalam Musrenbang dirumuskan Rencana Pembangunan Jangka 
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Menengah Desa (RPJM Desa) dengan jangka waktu enam tahun dan Rencana 

Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) dengan jangka waktu satu tahun. Hasil dari 

RPJM Desa dan RKP Desa akan dipakai sebagai acuan dalam menetapkan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa). 

 

2.4 Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa) 

Musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbang Desa) 

adalahsebuah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan 

(stakeholders) desa untuk menyepakati Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP 

Desa) pada tahun anggaran yang direncanakan. Penyusunan RKP Desa harus 

didasarkan dan mengacu pada RPJM Desa. Dalam penyusunannya setiap elemen 

desa baik pemerintah desa maupun seluruh lapisan masyarakat harus terlibat agar 

perencanaan pembangunan yang dihasilkan akan sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat dan bukan daftar keinginan elit desa belaka. 

Adapun petunjuk teknik/penyelenggaraan Musrenbang didasarkan pada 

Surat Edaran Bersama Menteri Negara dan Perencanaan Pembangunan 

Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri Tahun 2007. Dalam 

pedoman tersebut dijelaskan bahwa Musyawarah perencanaan pembangunan Desa 

(Musrenbang Desa) terdiri dari dua tahap yakni tahap persiapan dan tahap 

pelaksanaan. Forum musyawarah tesebut harus melibatkan masyarakat desa, yang 

artinya perencanaan pembangunan desa harus bersifat partisipatif. 

Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa perencanaan pembangunan 

desa wajib melibatkan semua elemen masyarakat. Oleh karena itu masyarakat 

harus berpartisipasi di dalam proses perencanaan pembangunan desa agar 
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nantinya pembangunan yang dihasilkan sesuai dengan permasalahan dan 

kebutuhan masyarakat setempat. 

 

2.5  Partisipasi Pemuda 

2.5.1  Pemuda 

Secara Internasional, World Health Organization (WHO) menyebut 

pemuda sebagai young people dengan batas usia 10 sampai 24 tahun. Dalam 

International Youth Year yang diselenggarakan tahun 1985 mendefinisikan 

pemuda sebagai penduduk yang berusia 15 sampai 24 Tahun. 

Tidak banyak definisi yang mengartikan tentang pemuda namun 

secaraumum pemuda adalah mereka yang berada pada kelompok umur 10-24 

tahun (Siagian, 1989:72). Sedangkan batasan umur yang dipakai peneliti untuk 

mendefinisikan pemuda adalah umur 16 sampai dengan 30 tahun sesuai dengan 

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan pasal 1 ayat 1. 

“Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting 

pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enambelas) tahun 

sampai 30 (tiga puluh) tahun.” 
 

Sesuai dengan dasar hukum tersebut maka yang dimaksud pemuda dalam 

penelitian ini adalah warga negara Indonesia yang berusia 16 sampai 30 tahun. 

Selain itu, pengertian pemuda dapat dilihat dari dua segi yaitu biologis dan 

ideologis. Pemuda secara biologis adalah manusia yang berada pada masa 

pertumbuhan dan batasan umur tertentu. Sedangkan pemuda secara ideologis 

adalah manusia yang mempunyai pikiran, semangat dan jiwa muda. Sesuai 

dengan Undang-Undang tentang Kepemudaan maka peneliti mendefinisikan 

pemuda darisegi biologis. Dengan begitu, maka semua warga negara Indonesia 
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baik laki-laki maupun perempuan yang berusia 16 sampai 30 tahun dapat 

dikatakan sebagai pemuda. 

Pemuda merupakan generasi bangsa yang harus dibina dan didik sehingga 

kelak mereka mampu memimpin dan membangun negara. Di sisi lain, pemuda 

diharapkan sadar akan besarnya tanggungjawab dan tugasnya sehingga mereka 

mempersiapkan diri untuk melanjutkan pembangunan bangsa. Namun anggapan 

yang berkembang selama ini adalah bahwa pemuda tidak mempunyai andil yang 

berarti dalam proses pembangunan dan kehidupan bermasyarakat. Pemuda 

dianggap sebagi obyek dari penerapan pola-pola kehidupan yang banyak 

sedikitnya telah ditentukan. Seharusnya pemuda sebagai bagian dari warga 

masyarakat harus dipandang sebagai subyek sehingga mereka mempunyai nilai-

nilai sendiri dalam mendukung proses pembangunan. 

Terdapat dua pandangan untuk melihat besarnya jumlah pemuda 

diIndonesia (Siagian, 1989:80). 

1)  Menambah angkatan kerja, sehingga dapat mendorong atau menunjang 

pelaksanaan usaha-usaha pembangunan 

2)  Menambah beban pemerintah dalam rangka pembiayaan yang diperlukan 

untuk penyediaan fasilitas pendidikan dan penyediaan lapangan kerja yang 

mereka butuhkan. 

Besarnya jumlah pemuda di Indonesia seharusnya mampu dimanfaatkan 

dalam proses pembangunan terutama pembangunan di desa. 
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2.5.2 Partisipasi Pemuda 

Dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan, 

pasal 16 menyebutkan bahwa salah satu peran pemuda adalah sebagai agen 

perubahan dalam segala aspek pembangunan nasional. Artinya pemuda adalah 

seorang/kelompok yang diharapkan mampu membawa perubahan dan harus 

terlibat dalam proses pembangunan. Partisipasi pemuda dalam pembangunan 

merupakan keikutsertaan pemuda untuk berkontribusi secara fisik maupun 

nonfisik dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pemanfaatan hasil. 

Hal di atas menjelaskan bahwa partisipai pemuda merupakan keterlibatan 

pemuda dalam suatu kegiatan, baik keterlibatannya melalui tenaga, pikiran dan 

biaya. Jika dilihat dari konteks pembagunan desa maka yang dimaksud dengan 

partisipasi pemuda dalam pembangunan desa adalah keterlibatan pemuda baik 

secara fisik maupun non fisik secara bersama-sama dengan aktor yang lain dalam 

usaha membangun desa. 

Dari segi kesempatan sebenarnya kesempatan kerja bagi pemuda lebih 

banyak jika dibandingkan dengan kelompok umur di atasnya karena pemuda 

adalah manusia yang mempunyai tenaga, penuh cita-cita dan dinamika. Namun 

yang menjadi persoalan adalah sampai sejauh mana keterlibatan mereka jika 

diukur dengan potensi yang seharusnya. Terlebih lagi, terdapat tingkat perbedaan 

mengenai potensi keterlibatan pemuda pedesaan dengan pemuda perkotaan dalam 

suatu pembangunan. Partisipasi pemuda pedesaan dalam kerja cenderung lebih 

tinggi jika dibandingkan dengan pemuda yang berada di perkotaan, tinggal 

pemanfaatannya secara terarah dan terencana agar pemuda pedesaan dapat lebih 
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produktif dan lebih berperan dalam menunjang pembangunan. Namun pada 

kenyataannya pemuda kurang dimanfaatkan potensinya untuk pembangunan, 

terlebih dalam pembangunan desa. Hal tersebut bisa disebabkan oleh pemuda 

yang tidak aktif maupun dari pemerintahan desa yang tidak memberikan 

kesempatan bagi pemuda untuk ikut andil dalam proses pembangunan. 

Menurut Siagian (1989:100), pemuda sebagai generasi penerus bagi 

pembangunan desa, mereka perlu diikutsertakan dalam memikirkan, 

merencanakan dan memutuskan apa yang hendak dibangun oleh desa. Karena itu 

dalam setiap pertemuan atau rembug desa yang diadakan, unsur pemuda perlu 

diikutsertakan dan sebaiknya pendapat dan saran mereka diminta serta 

diperhatikan. Kalau hal ini dilakukan maka dengan sendirinya pemuda akan 

merasa jika mereka dihargai dan hal ini akan berdampak baik karena mereka akan 

senang untuk ikut serta dalam segala kegiatan yang akan dilaksanakan. 

Hal tersebut menjelaskan bahwa partisipasi pemuda sangat diperlukan 

dalam perencanaan pembangunan desa karena mereka adalah generasi penerus 

yang harus dipersiapkan untuk masa yang akan datang. Dengan melibatkan 

pemuda maka akan muncul “Sense of belonging” yaitu perasaan ikut memiliki 

pembangunan desa. Pada akhirnya, partisipasi pemuda diharapkan mampu 

memberikan “warna yang berbeda” dan “angin segar” dalam perencanaan 

pembangunan desa. 

 

2.6 Penelitian Terdahulu 

1.  Mochammad Rindho Nugroho, Skripsi, Uin Sunan Kali Jaga Yogyakarta, 

2016 “Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan 
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Pembangunan (Musrenbang) di Caturtunggal, Kecamatan Depok, 

Kabupaten Sleman”  Fokus Penelitian ini adalah bagaimana mengetahui 

pemahaman masyarakat Caturtunggal mengenai dalam pelaksanaan 

Musrenbang Desa. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa 

masyarakat tidak paham tentang Musrenbang dan apa tujuannya. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu dari segi aspek 

penelitian dan penilaiannya, karena penelitian ini lebih cendrung 

membahas dan mengulas tentang partisipasi masyarakat serta yang 

sangat berbeda adalah indikator penilitiannya.  

2.  Weri Sumasran, Skripsi, Uin Suska Riau,  2015 “Partisipasi masyarakat 

dalam mengikuti Pembangunan di Desa Bangun Purba Kecamatan 

Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu”  Fokus penelitian adalah 

Bagaimana Partisipasi Masyarakat dalam mengikuti Pembangunan. Hasil 

penelitian tersebut menyatakan bahwa Partisipasi Masyarakat sangat 

rendah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu dari segi 

aspek penelitian dan penilaiannya, karena penelitian ini lebih cendrung 

membahas dan mengulas tentang seberapa efektif pembangunan tersebut 

serta dikaitkan dengan partisipasi yang rendah.  

3.  Erma Damayanti, Skripsi, Uin Suska Riau, 2013 “Analisis Faktor-faktor 

yang mempengaruhi partisipasi Masyarakat dalam pelaksanaan 

pembangunan fisik di Desa Balam Merah Kecamatan Bunut Kabupaten 

Pelalawan” Fokus penelitian adalah faktor yang mempengerauhi 

partisipsi masyarakat dalam pembangunan fisik. Hasil penelitian tersebut 
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menyatakan bahwa factor ekonomi sangat mempengaruhi partisipasi 

masyarakat dalam pembangunan. Perbedaan penelitian ini dengan 

penelitian penulis yaitu dari segi aspek penelitian dan penilaiannya, 

karena penelitian ini lebih cendrung membahas dan mengulas tentang 

faktor apa saja yang menghambat partisipasi masyarakat, serta dianalisis 

lebih dalam tentang factor penghambat tersebut.  

4.  Hery Azmar, Skripsi, Uin Suska Riau, 2013 “Analisis partisipasi 

masyarkat dalam pelaksanaan Pembangunan di Desa Merbau Kecamatan 

Bunut Kabupaten Pelalawan” Fokus penelitian adalah tentang partisipasi 

masyarakat dalam pembangunan. Hasil penelitian tersebut menyatakan 

masih banyak masyarakat yang kurang berpartisipasi dalam kegiatan 

yang menyangkut pembahasan maupun pelaksanaan pembangunan di 

desa Merbau. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu 

dari segi aspek penelitian dan penilaiannya, karena penelitian ini lebih 

cendrung membahas dan mengulas tentang pembangunan fisik, sedang 

penulis meneliti sejak dari tahap musrenbang (perencanaan) sampai ke 

tahap perawatan hasil pembangunan.  

 

2.7 Pandangan Islam terhadap Partisipasi dan Musyawarah 

 Istilah “musyawarah” berasal dari kata musyawarah. Ia adalah bentuk 

masdar dari kata syâwara–yusyâwiru yakni dengan akar katasyin, waw,dan ra’ 

dalam pola fa’ala. Struktur akar kata tersebut bermakna pokok “ Menampakkan 

dan menawarkan sesuatu” dan “mengambil sesuatu “ dari kata terakhir ini berasal 
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ungkapan syâwartu fulânan fi amrî: “ aku mengambil pendapat si Fulan mengenai 

urusanku”. 

Quraish syihab menyebutkan dalam tafsirnya, akar kata musyawarah 

terambil dari kata ( شور)  syawara yang pada mulanya bermakna “mengeluarkan 

madu dari sarang lebah”. Makna ini kemudian berkembang, sehingga mencakup 

segala sesuatu yang dapat diambil/dikeluarkan dari yang lain (termasuk pendapat). 

Orang yang bermusyawarah bagaikan orang yang minum madu. 

Dari makna dasarnya ini diketahui bahwa lingkaran musyawarah yang 

terdiri dari peserta dan pendapat yang akan disampaikan adalah lingkaran yang 

bernuansa kebaikan. Peserta musyawarah adalah bagaikan lebah yang bekerja 

sangat disiplin, solid dalam bekerja sama dan hanya makan dari hal-hal yang baik 

saja (disimbolkan dengan kembang), serta tidak melakukan gangguan apalagi 

merusak dimanapun ia hinggap dengan catatan ia tidak diganggu. 

Bahkan sengatannya pun bisa menjadi obat. Sedangkan isi atau pendapat 

musyawarah itu bagaikan madu yang dihasilkan oleh lebah. Madu bukan hanya 

manis tapi juga menjadi obat dan karenanya menjadi sumber kesehatan dan 

kekuatan. Itulah hakekat dan semangat sebenarnya dari musyawarah. Karenanya 

kata tersebut tidak digunakan kecuali untuk hal-hal yang baik-baik saja. 

Dalam Al-Qur’an terdapat empat kata yang berasal dari kata kerja 

syâwara, yakniasyâra“ memberi isyarat”, tasyâwur (berembuk saling menukar 

pendapat), syâwir ”mintalah pendapat”, dan syara“ dirembukkan”. Dua kata 

terakhir ini relevan dengan kehidupan politik atau kepimimpinan. Ayat Al-Quran 

tentang musyawarah : 
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Artinya:  “Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah-lembut 

terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, 

tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu 

maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan 

bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. kemudian apabila 

kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. 

Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-

Nya.”(QS Ali Imran,159). 

 

Dalam ayat ayat lain Allah menjelaskan juga tentang partisipasi / 

kepatuhan : 

 

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, ta`atilah Allah dan ta`atilah Rasul 

(Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan 

pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al 

Qur’an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar mengimani 

Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagi kalian) 

dan lebih baik akibatnya. (QS. An-nisa [4]: 59).” 

 
2.8 Defenisi Konsep 

Menurut Moh.Nasir definisi konsep adalah suatu definisi yang di berikan 

kepada suatu fariabel dengan cara memberikan arti atau menspesifikasikan 

kegiatan ataupun memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur 

variable tersebut. 
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Konsep-konsep yang dikemukakan di atas masih bersifat abstrak maka 

untuk tercapai kesatuan pengetahuan  dan untuk memudahkan dalam penelitian 

ini, maka penulis membatasi beberapa konsep yang dioperasikan dalam penelitian 

ini. Yang menjadi definisi konsep adalah : 

a. Pembangunan merupakan suatu arah atau rangkaian usaha pertumbuhan 

dan perubahan yang berencana dan dilakukan oleh suatu bangsa, negara, 

dan pemerintah secara sadar menuju modernitas dalam rangka pembinaan 

bangsa (Nation Building)   

b. Perencanaan pembangunan desa adalah proses kegiatan masyarakat secara 

bersama-sama dengan pemerintah desa untuk menentukan apa yang akan 

dilaksanakan, kapan pelaksanaannya, bagaimana melaksanakannya dan 

lain-lain, diaman kesemua hal tersebut bertujuan untuk memajukan 

masyarakat dan mengubah desa menjadi lebih baik. 

c. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa) adalah 

sebuah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan desa 

untuk menyepakati rencana kerja pembangunan desa pada tahun anggaran 

yang direncanakan 

d. Analisis adalah menganalisa objek yang akan diteliti 

e. Partisipasi adalah keikutsertaan masyarakat untuk mengakomodasikan 

kepentingan mereka dalam proses penyusunan rencana pembangunan 

(Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004) 
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f. Pemuda adalah generasi penerus bagi pembangunan desa, mereka perlu 

diikutsertakan dalam memikirkan, merencanakan dan memutuskan apa 

yang hendak dibangun oleh desa 

 

2.9 Konsep Operasional Penelitian 

Untuk memudahkan pelaksanaan penelitian maka dibuatlah konsep 

operasional yang akan mengacu pada pendapat teoritis dan pakar, akan tetapilebih 

di kongkritkan dalam bentuk penelitian.Yang menjadi indikator dalam 

penelitian ini yakni : 

Tabel 2.2 Konsep Operasional Penelitian 

Variabel Indikator Sub Indikator 

Partisipasi 

Pemuda dalam 

Musyawarah 

Perencanaan 

Pembangunan 

dan 

Pelaksanaan 

Program 

Pembangunan 

Desa Teluk 

Paman 

a.  Partisipasi dalam 

Perencanaan dan 

Pengambilan Keputusan 

a. Menghadiri 

Musyawarah 

b.  Diskusi 

c. Memberikan 

Sumbangan Pemikiran 

d. Partisipasi dalam 

Pemberian tanggapan 

b.  Partisipasi dalam 

Pelaksanaan Kegiatan 

a.  Ikut serta dalam 

pelaksanaan 

pembangunan 

b.  Ikut serta dalam 

sumbangan tenaga 

c.  Ikut serta dalam 

Sumbangan Materi  

c.  Partisipasi dalam 

Pemanfaatan hasil 

Pembangunan  

a.  Merasakan manfaat 

dalam program yang 

ditetapkan 

b.  Menggunakan fasilitas 

yang telah dibangun 

c.  Keberhasilan program 

sesuai kualitas yang 

diinginkan 

 

Sumber : Talidzihidu Ndraha (2000) 
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2.10 Kerangka Berpikir Penelitian     

Gambar 2.2 Kerangka Berpikir Penelitian 

 

Sumber : Data Olahan Tahun 2016 

 


