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Abstrak  

 

Penelitian dilatarbelakangi oleh Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Siak 

Tahun 2002-2006 di maksudkan untuk memberikan arah penyelenggaraan 

pemerintahan,. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mengetahui dan menjelaskan 

partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Muara Kelantan 

Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak. (2) engetahui dan menjelaskan faktor-

faktor penghambat pelaksanaan pembangunan di Desa Muara Kelantan Kecamatan 

Sungai Mandau Kabupaten Siak. Data penelitian dikumpulkan dengan teknik 

kuesioner, teknik wawancara, dan teknik dokumentasi. Populasi dalam penelitian ini 

adalah setiapkepala keluarga berdasarkan KK yang ada di Desa Muara Kelantan 

Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak yang berjumlah 413. Sedangkan sampel 

dalam penlitian ini adalah sebesar 81 orang dari 422 jumlah populasi masyarakat dan 

dari Aparatur Desa. Hasil penelitian diketahui bahwa: (1) Partisipasi dalam 

pengambilan keputusan masih dalam kategori rendah hal ini ditandai dengan jumlah 

responden yang menjawab Tidak Pernah sebanyak 31 orang atau 38,27%. (2) 

Partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan termasuk dalam kategori rendah hal ini 

ditandai dengan jumlah responden yang menjawab Tidak Pernah sebanyak 29 orang 

atau 35,80%. (3) Partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi pembangunan termasuk 

dalam kategori rendah hal ini ditandai dengan jumlah responden yang menjawab 

Tidak Pernah sebanyak 32 orang atau 39,50%. (4) Partisipasi dalam pelaksanaan 

kegiatan termasuk dalam kategori cukup baik hal ini ditandai dengan jumlah 

responden yang menjawab Sering sebanyak 29 orang atau 35,80%. 

 

 

Kata Kunci : Pembangunan, Partisipasi Masyarakat, Otonomi Desa.  
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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pembangunan merupakan suatu rangkaian usaha pertumbuhan dan 

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

dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Perubahan 

tersebut dilakukan secara kontinuitas menuju keadaan yang lebih baik. Dengan 

mendayagunakan potensi alam, manusia dan sosial budaya. Potensi alam harus 

digali, dikembangkan dan dimanfaatkan, sedangkan potensi manusia perlu 

ditingkatkan pengetahuannya termasuk pengetahuan tentang pembangunan. 

Pembangunan akan dinilai berhasil jika pembangunan tersebut membawa 

sebuah perubahan kesejahteraan dalam masyarakat. Sehingga proses pembagunan 

merupakan proses tawar menawar antara kebutuhan masyarakat dengan keinginan 

pemerintah. Oleh karena itu dalam pelaksanaan pembangunan partisipasi 

masyarakat merupakan hal yang sangat mempengaruhi keberhasilan proses 

pembangunan itu sendiri. 

Pembangunan tidak hanya terdapat di kota tetapi juga di desa. 

Pembangunan desa dan masyarakat pedesaan adalah suatu proses perubahan dan 

pembaharuan berlangsung di desa dan dalam kehidupan bermasyarakat yang 

sedang berjalan, yang dilakukan secara berencana dan bertahap dengan tujuan 

untuk meningkatkan harkat dan martabat masyarakat desa agar dapat hidup secara 

layak dan sejahtera. 
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Menurut Totok Mardikanto (2013) pembangunan adalah upaya yang 

dilakukan secara sadar dan terencana, dilaksanakan terus-menerus oleh 

pemerintah bersama-sama segenap warga masyarakatnya atau dilaksanakan oleh 

masyarakat dengan dipimpin 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 

Pembangunan terdiri dari pembangunan fisik dan non fisik. Pembangunan 

fisik adalah pembanguan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat atau 

pembangunan yang tampak oleh mata misalnya berupa Infrastruktur, bangunan, 

fasilitas umum (Kuncoro 2010). Pembangunan non fisik adalah jenis 

pembangunan yang tercipta oleh dorongan masyarakat setempat dan memiliki 

jangka waktu yang lama seperti peningkatan perekonomian rakyat 

desa,peningkatan kesehatan masyarakat (Wresniwiro, 2012). 

Pembangunan desa mengutamakan pada prinsip perimbangan, kewajiban 

yang serasi antara pemerintah dan rakyat, pemerintah memberikan bimbingan, 

pengarahan, dan bantuan serta fasilitas, sedangkan masyarakat memberikan 

partisipasi aktif yang berbentuk prakarsa dan swadaya gotong royang pada setiap 

pembangunan yang dilaksanakan. Dalam pelaksanaan pembangunan sudah tentu 

akan memerlukan tersedianya dana yang besar. Penyediaan dana tersebut tidak 

akan memadai bila mengharapkan pemerintah saja. Masyarakat perlu ikut serta 

dalam penyediaan dana dalam bentuk sumbangan dan lain sebagainya sehingga 
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masyarakat dapat menerima kembali hasil pembangunan diseluruh desa secara 

merata. Peningkatan prakarsa dan swadaya masyarakat juga dijadikan sebagai 

sarana utama pembangunan. 

Menurut peraturan daerah Siak No 25 tahun 2004 tentang pembangunan, 

ruang lingkup perencanaan pembangunan terdiri dari Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah selama 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah selam 5 tahun, dan Rencana Strategis suatu kerja perangkat daerah 

selama 5 tahun. Pembangunan terpusat pada penduduk / masyarakat dari rakyat 

untuk rakyat yang terdapat pada paradigma pembangunan yaitu pembangunan 

bukan tujuan akhir akan tetapi pembangunan adalah adat untuk mencapai hidup 

layak guna meningkatkan standar hidup. Partisipasi dalam proses pembangunan 

yaitu perumusan kebijakan, perencanaan, dan implementasi.  

Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2005 tentang pemerintah desa 

mendefinisikan pemerintah desa merupakan penyelenggara urusan pemerintah 

oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan 

mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat 

istiadat yang diakui dan dihormati dalam Negara kesatuaan Republik Indonesia. 

Pasal III Ayat 9 menjelasan perwujudan demokrasi dalam penyelenggara 

pemerintah desa, lembaga kemasyarakata atau yang disebut dengan nama lain 

lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dangan kebutuhan dan merupakan 

mental pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.  

Penyusunan perencanaan pembangunan jangka panjang tersebut oleh 

daerahadalah merupakan upaya perwujudkan keadaan yang dicita-citakan dan 
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diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yakni mewujudkan 

kesejahteraan masyarakat serta peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran 

serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah dengan memper-hatikan 

prinsip demokrasi, pemerataan keadilan, keistimewaan dan kekhususan sesuatu 

daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) merupakan arah sekaligus 

acuan bagi Pemerintah Daerah dan DPRD dalam menyusun perencanaan 

pembangunan dalam jangka waktu 20 tahun dengan kaidah-kaidah pelaksanaan 

yang ditetapkan sebagai berikut : 

a. Seluruh lembaga eksekutif maupun legislatif Kabupaten Siak beserta  

b. segenap masyarakat termasuk dunia usaha bersepakat atas visi, misi yang  

c. telah dituangkan dalam Dokumen RPJP Kabupaten Siak Periode 2005 

2025. 

d. Seluruh jajaran lembaga eksekutif maupun legislatif Kabupaten Siak 

beserta segenap masyarakat termasuk dunia usaha wajib mempedomani 

arah kebijakan dan strategi yang tertuang dalam RPJP Kabupaten Siak 

Periode 2005–2025 melalui penjabaran program pembangunan jangka 

menengah lima tahunan untuk mewujudkan visi dan misi daerah. 

e. Kepala Daerah/Bupati Siakyang terpilih dalam periode 2005–2010 wajib 

mempedomani visi, misi, arah kebijakan dan strategi pembangunan yang 

telah ditetapkan dalam RPJP Kabupaten Siak Periode 2005–2025. 

f. Pemerintahan daerah dengan dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Siak, mengacu kepada 
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RPJP Nasional dan Provinsi Riau, merumuskan arah kebijakan dan strategi 

per sektor menjadi dokumen RPJP Kabupaten Siak Periode 2005–2025. 

g. Masyarakat Kabupaten Siak dapat berperan serta seluas-luasnya dalam 

perancangan dan perumusan visi, misi, arah kebijakan dan strategi yang 

nantinya akan dituangkan dalam produk peraturan perundang-undangan. 

Berkaitan dengan pendanaan pembangunan, masyarakat luas dan dunia 

usaha, dapat berperan serta dalam pembangunan yang direncanakan 

melalui program-program pembangunan berdasarkan rancangan peran 

serta masyarakat dalam program yang bersangkutan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masyarakat luas 

juga dapat berperan serta untuk mengawasi pelaksanaan, arah kebijakan 

dan strategi pembangunan dalam program-program pembangunan. 

h. Pada akhirnya periode 2005-2025, setiap lembaga eksekutif dan legislatif 

secara bersama-sama wajib melakukan evaluasi terhadap pencapaian-

pencapaian yang dihasilkan dalam mewujudkan visi dan misi daerah 

melalui penerapan arah kebijakan dan strategi pembangunan yang telah 

disepakati bersama. 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Siak Periode 2005-2025 

yang berisi visi, misi, arah kebijakan dan strategi, merupakan pedoman bagi 

Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan daerah 

20 tahun ke depan. RPJP Kabupaten Siak yang mengacu kepada RPJP Nasional 

juga menjadi arah dan pedoman di dalam penyusunan Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah (RPJM) lima tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 
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(RKPD). Keberhasilan dalam mewujudkan visi pembangunan daerah didukung 

oleh :  

a. Komitmen dari kepemimpinan nasional dan daerah yang kuat dan 

demokratis. 

b. Konsistensi kebijakan pemerintah pusat maupun daerah. 

c. Keberpihakan kepada rakyat. 

d. Peran serta masyarakat dan dunia usaha secara aktif 

Partisipasi masyarakat adalah sebuah keharusan dalam bentuk respon 

terhadap kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan pemerintah, baik pusat 

maupun daerah oleh masyarakat. Tanpa adanya respon positif dari masyarakat, 

maka kegiatan-kegiatan yang telah disusun oleh pemerintah tidak dapat terlaksana 

dengan maksimal terlebih lagi kegiatan yang direncanakan tersebut menyangkut 

kegiatan dalam bentuk pembangunan. 

Partisipasi memiliki maksud dasar menjadi instrument yang memberikan 

peluang yang besar bagi masyarakat untuk dapat berkembang sesuai dengan 

potensinya, terlibat aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan, sehingga 

pihaknya dapat menikmati manfaat dari kebijakan, yang dibuat pihak pemerintah.  

Partisipasi masyarakat desa sebagai salah satu faktor pendukung 

keberhasilan program-program pembangunan desa, sehingga dapat dipastikan 

partisipasi masyarakat akan didapatkan jika program-program dalam 

pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat tersebut sehingga tujuan 

pembangunan itu juga akan tercapai. 



 

 

7 

Fenomena yang terjadi selama ini, mulai dari tahap perencanaan 

pembangunan yang menggunakan pola berjenjang dari bawah ke atas (Buttom-

Up) ternyata tidak menjanjikan aspirasi murni warga desa/kelurahan didengarkan 

pihak pemerintah. Hal yang sama juga terjadi dalam pelaksanaan proyeknya yang 

masih menggunakan sistem tender yang dimaksud melibatkan para kontraktor 

sebagai pihak ketiga dalam pelaksanaan pembangunan dipedesaan. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa, keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan hanya 

selesai pada tahap perencanaan, yang pada tahap ini juga masih ditemukan 

langkah-langkah yang belum terlaksana dengan baik, sehingga implementasi pola 

tersebut mengandung banyak kelemahan. Partisipasi masyarakat selaku penerima 

manfaat sangat lemah dapat dlihat dari hasil berbagai forum koordinasi ditingkat 

desa/kelurahan kadang tidak digubris oleh pemerintah pusat, mekanisme 

perencanaan mulai dari musrenbang desa hanya bersifat mencatat daftar 

kebutuhan masyarakat bukan sebagai proses perencanaan yang parsipatif. Proses 

tersebut akhirnya menjadi proses birokratis yang sangat panjang dan lama 

sehingga masyarakat tidak mendapat kepastian kapan kepatuhannya akan 

terwujud. 

Partisipasi masyarakat akan dapat digerakkan jika terdapat tenaga/unsur 

penggerak yang mampu menggerakkan dan mengarahkan kemampuan masyarakat 

untuk dapat mewujudkan cita-cita pembangunan, maka Kepala Desa memegang 

peranan yang menentukan untuk mewujudkan partisipasi ini. Kepala Desa sebagai 

pimpinan tertinggi serta penanggung jawab pelaksanaan pemerintahan dan  
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pembangunan, harus mampu mengemban tugas yang dibebankan kepadanya yang 

saling berkaitan termasuk tugas pembangunan yang multi dimensional. 

Tahun 2001 terjadi perubahan sistem pemerintahan yang cukup dratis: 

yaitu dengan mulai diterapkannya sistem perencanaan pembangunan yang berlaku 

di Indonesia mengalami perubahan yang cukup signifikan. Perubahan tersebut 

dikukuhkan dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 mendefinisikan Sistem 

Perencanaan Pembangunan (SPPN) adalah suatu kesatuan tata cara perencanaan 

pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan jangka 

panjang, jangka menengah, dan tahunan, yang dilaksanakan oleh unsur 

penyelenggaraan negara dan masyarakat ditingkat pusat dan daerah. Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) merupakan salah satu konsekuensi 

adanya perubahan radikal dalam pengaturan ketatanegaraan pasca reformasi. 

Kabupaten Siak merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Riau yang 

saat ini sedang gencar melaksanakan pembangunan daerah. Pola Dasar 

Pembangunan Daerah Kabupaten Siak Tahun 2002-2006 dimaksudkan untuk 

memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan 

penyampaian pelayanan masyarakat. Penyusunan Pola Dasar dimaksudkan dapat 

mengantisipasi lebih dini hal-hal yang perlu dipersiapkan pemerintahan untuk 

menyelenggarakan pemerintahan yang baik.  

Penyusunan Pola Dasar ini juga merupakan upaya pemerintahan 

Kabupaten Siak tahun 2002-2006 menyelenggarakan pemerintahan dan 
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pembangunan dalam rangka mewujudkan visi dan tujuan pembangunan daerah 

yang hendak dicapai, yakni berupa kehidupan masyarakat daerah Kabupaten Siak 

yang beriman dan bertaqwa, berbudaya, beradab, berahlak mulia, mandiri, bebas, 

maju dan sejahtera, sebagaimana yang dimaksud dalam Pembukaan UUD 1945 

dan GBHN Tahun 1999-2004. Guna mendukung upaya tersebut maka pemerintah 

mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak No. 8 Tahun 2001 tentang 

susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa di Kabupaten Siak pasal 4 huruf 

d tentang tugas kepada desa yang berbunyi: Peningkatan partisipasi dan gotong 

royong masyarakat desa dalam pembangunan desa.  

Hasil pengamatan yang penulis di Desa Muara Kelantan, partisipasi 

masyarakat di Desa Muara Kelantan, dalam hal ini masih sangat kurang, baik dari 

segi tenaga maupun pikiran. Misalnya kegiatan gotong royong dan urun rembuk 

desa atau musyawarah desa. Antusias masyarakat dalam melaksanakan partisipasi 

dalam kegiatan pembangunan masih sangat rendah, akibatnya beberapa sarana 

dan prasarana di Desa Muara Kelantan masih memerlukan perhatian khusus 

seperti sarana jalan, gedung sekolah, dan sarana kesehatan juga sarana alat-alat 

perkantoran desa.  

Partisipasi masyarakat yang ada di Desa Muara Kelantan dalam 

melaksanakan pembangunan memiliki tingkat dan bentuk partisipasi yang 

berbeda-beda, yang terlihat dari masih kurangnya kepedulian antar masyarakat 

untuk berpartisipasi melaksanakan pembangunan. Sosialisasi yang juga masih 

kurang dari pemerintah desa juga turut mempengaruhi keinginan masyarakat 

untuk berpartisipasi dalam pembangunan.  
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Kegiatan yang membutuhkan partisipasi masyarakat salah satunya adalah 

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Musrenbang adalah 

forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional dan 

rencana pembangunan daerah. Musrenbang dilaksanakan dimulai dari tingkat 

desa/kelurahan yang disebut Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat 

Desa/Kelurahan (Musrembnag Desa/Kelurahan). Musrenbang dilaksanakan setiap 

tahun, dalam Musrenbang Desa/Kelurahan diawali melalui penggalian gagasan 

ditingkat dusun yang besifat partisipatif dan melibatkan segenap elemen 

masyarakat Desa/Kelurahan. 

Tabel 1.1 Hasil Musrenbang Desa/Kelurahan Tahun 2015 dan 2016 Muara 

Kelantan Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak 

 

No. Tahun Jumlah Rencana 

Pembangunan 

Terlaksana Belum 

Terlaksana 

1. 2015 112 16 96 

2. 2016 128 15 113 

Sumber: Kantor  Desa Muara Kelantan Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten 
Siak 

 

Berdasarkan Tabel di atas diketahui bahwa rendahnya pembangunan di 

Desa Muara Kelantan Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak dari tahun 

2015 yang rencana pembangunan 112 hanya bisa terlaksana 16 dan tahun 2016 

dari rencana 128 terlaksana 15. Kurangnya pembangunan bisa disebabkan oleh 

banyak factor, yaitu bisa karena kekurangan dana, kesadaran masyarakat kurang 

dll. Pada sebuah wawacara bersama Kepala Desa Muara Kelantan Kecamatan 

Sungai Mandau Kabupaten Siak yaitu: Bapak Amir Mahmud, A.Md beliau 

menyatakan bahwa pembangunan di Desa Muara Kelantan yang kurang terlaksana 

disebabkan masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk ikut andil 
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melaksanakan pembangunan tersebut, baik dari segi bantuan moril maupun 

materiil. Masyarakat perlu dibimbing dan diarahkan agar mereka mau 

berkontribusi dalam pembangunan. Memang tidak mudah untuk menyadarkan 

masyarakat akan pentingnya pembangunan desa tapi jika lama kelamaan 

diarahkan pasti ada perubahan”. 

Tabel 1.2 Jenis Pembangunan dengan menggunakan Dana Bantuan dari 

Pemerintah dan Swadaya Masyarakat Tahun 2016 

 

No. Jenis 

Pembangunan 

Total Biaya Sumber Pembiayaan 

Pemerintah Swadaya 

Masyaraat 

1. Rehap Jembatan RP.122.554.000 RP.122.554.000 - 

2. Semenisasi Jalan Rp.171.570.467 Rp. 171.570.467 - 

3. Pembuatan Sumur 

Bor 

Rp.128.818.000 Rp.128.818.000 - 

4. Posyandu Rp.108.930.220 Rp.108.930.220 - 

5. Masjid Nurul Yakin Rp.42.333.500 Rp.25.000.000 Rp.10.000.000 

6. Paut/TK Rp.165.059.820 Rp.120,000,000 Rp.32.436.000 

Jumlah Rp.739.266.007 Rp.676.872.687 Rp.42.436.000 

Sumber data: Kantor Desa Muara Kelantan 

Dari tabel di atas dapat dilihat tingkat partisipasi masyarakat dalam 

pelaksanaan pembangunan masih kurang dari yang diharapkan, seperti yang 

terlihat pada pembangunan, rehap jembatan, semenisasi jalan, pembuatan sumur 

bor, posyandu, masjid dan paut/Tk dengan jumlah swadaya msyarakat yang tidak 

ada atau nol. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam memberi 

bantuan dana bantuan atau barang untuk pembangunan masih rendah. Selain 

partisipasi berupa dana bantuan tingkat partisipasi masyarakat dalam memenuhi 

undangan Gotong Royong sebagai bagian dari bentuk partisipasi terlihat masih 

sangat kurang. Hal ini dapat diketahui dari tabel berikut ini: 
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Tabel 1.3 Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam menghadiri Rapat di Desa 

Muara Kelantan Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak 

tahun 2016 

 

No. Jenis Pembangunan Partisipasi Masyarakat Persentase 

Target Realisasi 

1. Rapat Rehap Jembatan 31 orang 12 orang 38% 

2. Rapat Semenisasi Jalan 50 orang 23 orang 46% 

3. Rapat Pembuatan Sumur 

Bor 

30 orang 9 orang 3% 

4. Rapat Posyandu 50 orang 17 orang 39% 

5. Rapat Mesjid 50 orang  10 orang  20% 

6. Rapat Paut/Tk 50 orang 21 orang 42% 

Sumber data: Kantor Desa Muara Kelantan 

Dari tabel di atas dilihat tingkat partisipasi masyarakat berupa kehadiran 

masyarakat saat rapat dari jenis rapat pembangunan rehap jembatan di targetkan 

31 orang tetapi yang terealisasi hanya 12 orang atau sekitar 38%, kemudian juga 

pada rapat semenisasi jalan yang ditargetkan 50 orang namun terealisasi sekitar 23 

orang atau 46%, kemudian rapat pembuatan sumur bor ditargetkan 30 orang 

terealisasi 9 orang atau sekitar 3%, rapat pembangunan posyandu yang ditargetkan 

50 orang terealisasi 17 orang atau sekitar 39%, kemudian rapat perbaikan masjid 

ditargetkan 50 orang terealisasi 10 orang atau sekitar 20%, dan yang terakhir rapat 

pembangunan paut/Tk yang ditargetkan 50 orang namun terealisasi 21 orang atau 

sekitar 42%. 

Tingkat kehadiran masyarakat yang masih rendah ini disebabkan karena 

kurangnya partisipasi dari masyarakat tersebut. Berdasarkan data partisipasi 

masyarakat masyarakat dan pembangunan diatas serta pengamatan yang penulis 

lakukan, karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut 

dengan menetapkan judul “Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam 
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Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Muara Kelantan Kecamatan Sungai 

Mandau Kabupaten Siak”. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar permasalahan di atas, maka penulis dapat merumuskan 

masalah pokok pada penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di Desa 

Muara Kelantan Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak? 

2. Apakah faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan pembangunan di Desa 

Muara Kelantan Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Mengetahui dan menjelaskan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan 

pembangunan di Desa Muara Kelantan Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten 

Siak. 

2. Mengetahui dan menjelaskan faktor-faktor penghambat pelaksanaan 

pembangunan di Desa Muara Kelantan Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten 

Siak. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun penelitian ini diharapkan berguna untuk: 

a. Secara teoritis, penelitian ini merupakan salah satu bahan pengembangan 

khasanah ilmu pengetahuan di bidang ilmu administrasi public.. 
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b. Secara akademis, dapat menjadi salah satu bahan referensi bagi mahasiswa 

lain yang akan melakukan penelitian dengan permasalahan yang sama. 

c. Secara praktis, diharapkan dapat menjadi salah satu bahan masukan 

terutama bagi kepala Desa Muara Kelantan Kecamatan Sungai Mandau 

Kabupaten Siak untuk lebih meningkatkan partisipasi masyarakat dalam 

pembangunan desa. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika laporan dibuat untuk memudahkan pemahaman dan member 

gambaran kepada pembaca tentang penelitian yangdiuraikan dan manfaat 

penelitian yang dilakukan secara sistematika penulisan. 

BAB I : PENDAHULUAN 

Pada bab ini menjelaskan latar belakang masalah yang mendasar 

diadakannya penelitian ini, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat 

penelitian yang dilakukan secara sistematika penulisan. 

BAB II : TELAAH PUSTAKA 

Menjelaskan tentang landasan teori yang didasarkan sebagai bahan 

acuan dalam penelitian ini, penelitian terdahulu, pandangan islam, 

defenisi konsep dan kerangka pemikiran. 

BAB III : METODE PENELITIAN  

Pada bab ini menguraikan waktu dan lokasi penelitian, penentuan 

populasi sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data 

dan metode analisis. 
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BAB IV : GAMBARAN UMUM  

Dalam bab ini akan dibahas mengenai gambaran umum lokasi 

penelitian, karakteristik dan demografi. 

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini berisi hasil dari penelitian tentang Partisipasi 

Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Muara 

Kelantan Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak. 

BAB  VI : KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan hasil 

penelitian  yang diperoleh dari pembahasan dan juga memuat saran-

saran bagi pihak yang berkepentingan agar bisa menjadi lebih baik 

lagi dimasa yang akan datang. 

BAB VII : DAFTAR PUSTAKA 
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BAB II 

TELAAN PUSTAKA 

 

2.1 Konsep Pembangunan 

Pada hakekatnya, pengertian pembangunan secara umum adalah proses 

perubahan yang terus menerus untuk menuju keadaan yang lebih baik berdasarkan 

norma-norma tertentu. Mengenai pengertian pembangunan, para ahli memberikan 

definisi yang bermacam-macam seperti halnya perencanaan. Istilah pembangunan 

bisa saja diartikan berbeda oleh satu orang dengan orang lain, daerah yang satu 

dengan daerah lainnya, Negara satu dengan Negara lain.Namun secaraumum ada 

suatu kesepakatan bahwa pembangunan merupakan proses untuk melakukan 

perubahan (Riyadi dan Bratakusumah, 2005). 

Sejak tahun 1998, pembangunan telah difokuskan pada upaya mengatasi dan 

pemulihan terhadap dampak yang ditimbulkan akibat krisis multidimensional 

yang terjadi sejak tahun 1997. Namun upaya tersebut belum dapat memenuhi 

harapan semua pihak agar dapat kembali pada kehidupan berbangsa dan bernegara 

yang sejahtera, makmur dan berkeadilan. Dalam kondisi seperti ini, sudah saatnya 

untuk memikirkan kembali perencanaan pembangunan yang berdimensi waktu 

jangka panjang (20 tahunan). Pemikiran ini diperkuat dengan TAP MPR Nomor 

VII Tahun 2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan yang menugaskan kepada 

semua penyelenggara negara untuk menggunakan visi tersebut sebagai pedoman 

dalam merumuskan arah kebijakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 

16 
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Pembangunan dilaksanakan oleh pemerintah tentunya bertujuan untuk 

mencapai masyarakat yang sejahtera. Sehingga posisi masyarakat merupakan 

posisi yang penting dalam proses pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan 

oleh pemerintah. Pembangunan tidak akan pernah mencapai tujuannya jika selalu 

meninggalkan masyarakat. Pembangunan akan dinilai berhasil jika pembangunan 

tersebut membawa sebuah perubahan kesejahteraan dalam masyarakat. Oleh 

karena itu dalam pelaksanaan pembangunan partisipasi masyarakat merupakan hal 

yang sangat mempengaruhi keberhasilan proses pembangunan itu sendiri. 

Pembangunan merupakan suatu proses pembaharuan yang kontinu dan 

terus menerus dari suatu keadaan tertentu kepada suatu keadaan yang dianggap 

lebih baik. Dan dinegara-negara baru berkembang usaha pembaharuan ini seperti 

telah dikemukakan terdahulu, pada umumnya dilakukan dengan peranan 

pemerintah yang aktif, dan dengan usaha secara berencana. Pembangunan yang 

meliputi segala segi kehidupan politik, ekonomi, social, budaya itu akan baru 

berhasil, apabila merupakan kegiatan yang melibatkan partisipasi seluruh rakyat 

dalam suatu negara (Listiyaningsih, 2014). 

Pembangunan (development) adalah proses perubahan yang mencakup 

seluruh system sosial, seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, 

pendidikan dan teknologi, kelembagaan, dan budaya (Alexander 2001). 

Pembangunan didefinisikan sebagai rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan 

dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara 

bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (nation-bulding), 

(Siagian, 2001). 
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Soedjadtmoko (2009) menjelaskan persoalan pembangunan cendrung pada 

proses pembangun ekonomi, ia mengatakan proses pembangunan ekonomi adalah 

proses sosial yang discontinue dan elektis yang hanya dapat dipahami secara 

dinamis. Jadi secara mendasar yang menjadi daya penggerak utama pembangunan 

adalah tekat suatu bangsa untuk maju dan membangun. 

Dalam pasal 78 UU NO 6 Tahun 2014 dijelaskan bahwa pembangunan desa 

bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup 

manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, 

pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal 

serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. 

Dijelaskan pada bagian ketiga bahwa dalam pembangunan desaharus 

mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong royongan guna 

mewujudkan pengarustamaan perdamaian dan keadilan sosial. 

Teori pembangunan dalam ilmu sosial dapat dibagi ke dalam dua 

paradigma besar, modernisasi dan ketergantungan (Lewwellen, Larrin, Kiely  

dalam Tikson, 2005). Paradigma modernisasi mencakup teori-teori makro tentang 

pertumbuhan ekonomi dan perubahan sosial dan teori-teori mikro tentang nilai-

nilai individu yang menunjang proses perubahan. Paradigma ketergantungan 

mencakup teori-teori keterbelakangan (under-development) ketergantungan 

(dependent development) dan sistem dunia (world system theory) sesuai dengan 

klasifikasi Larrain. Sedangkan Tikson (2005) membaginya ke dalam tiga 

klassifikasi teori pembangunan, yaitu modernisasi, keterbelakangan dan 

ketergantungan. Dari berbagai paradigma tersebut itulah kemudian muncul 
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berbagai versi tentang pengertian pembangunan. 

Menurut Tikson (2005) bahwa pembangunan nasional dapat pula diartikan 

sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya secara sengaja melalui kebijakan 

dan strategi menuju arah yang diinginkan. Transformasi dalam struktur ekonomi, 

misalnya, dapat dilihat melalui peningkatan atau pertumbuhan produksi yang 

cepat di sektor industri dan jasa, sehingga kontribusinya terhadap pendapatan 

nasional semakin besar. Sebaliknya, kontribusi sektor pertanian akan menjadi 

semakin kecil dan berbanding terbalik dengan pertumbuhan industrialisasi dan 

modernisasi ekonomi. Transformasi sosial dapat dilihat melalui pendistribusian 

kemakmuran melalui pemerataan memperoleh akses terhadap sumber daya sosial-

ekonomi, seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, air bersih, fasilitas rekreasi, 

dan partisipasi dalam proses pembuatan keputusan politik. Sedangkan 

transformasi budaya sering dikaitkan,  antara lain, dengan bangkitnya semangat 

kebangsaan dan nasionalisme, disamping adanya perubahan nilai dan norma yang 

dianut masyarakat, seperti perubahan dan spiritualisme ke materialisme/ 

sekularisme. Pergeseran dari penilaian yang tinggi kepada penguasaan materi, dari 

kelembagaan tradisional menjadi organisasi modern dan rasional. 

Pembangunan adalah sesuatu yang: dari, oleh, dan untuk masyarakat. 

Sehingga pembangunan bukanlah kegiatan yang direncanakan, dilaksanakan dan 

dimaksudkan untuk memenuhi kepentingan segolongan atau sekelompok warga 

masyarakat. Pengertian merumuskan perencanaan pembangunan itu, tidak berarti 

bahwa ide-ide yangberkaitan dengan rumusan kegiatan dan cara mencapai tujuan 

hanya dilakukan sendiri olehkelompok ini, akan tetapi mereka sekedar 
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merumuskan semua ide-ide atau aspirasi yang dikehendaki oleh seluruh warga 

masyarakat melalui sesuatu mekanisme yang telah disepakati.  

Dari beragai pengertian di atas bias dosimpulkan bahwasannya 

pembangunan adalah perubahan, maksudnya menubah sesuatu yang ada 

supayabisa menjadi lebih baik lagi, dan juga membuat sesuatu yang blm asa 

menjadi ada. Pembangunan juga dimaksud pertumbuhan yang dilakukan secara 

sadar, rencana yang tersusun rapi, dan cita-cita akhir dari perjuangan bangsa dan 

negara. 

Pembangunan desa adalah suatu proses dengan nama usaha-saha 

pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, mengintegrasikan 

kehidupan bermasyarakat kedalam kehidupan bangsa dan memungjinkan mereka 

untuk memberikan sumbangan sepenuhnya kepada pembangunan nasional 

(Taliziduhu Ndraha, 2011). 

Keberhasilan atau kegagalan sebuah proses pembangunan, bukanlah suatu 

hal yang berdiri sendiri, tetapi dipengaruhi faktor perencanaan dan pelaksanaan. 

Dalam hal ini, dua elemen bangsa, pemerintah sebagai perencana (planer). Dan 

masyarakat sebagai pelaksana (executor) pembangunan menjadi factor utama 

yang menentukan keberhasilan atau kegagalan sebuah proses pembangunan. 

Adapun factor-faktor penghambat pembangunan adalah sebagai berikut: 

a. Perkembangan penduduk dan tingkat pendidikan yang rendah, 

Perkembangan penduduk dapat menjadi pendorong maupun penghambat 

pembangunan. Perkembangan penduduk yang cepat tidak selalu menjadi 

penghambat dalam pembangunan ekonomi jika penduduk tersebut 
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mempunyai kapasitas untuk menyerap dan menghasilkan produksi yang 

dihasilkan. Tetapi bagaimana dengan perkembangan penduduk yang begitu 

cepat dinegara-negara sedang berkembang? Nampaknya hal ini belum 

menjadi modal dasar yang positif, bahkan jumlah penduduk yang banyak 

sering kali menjadi penghambat. 

b. Perekonomian yang bersifat dualistik, 

Perekonomian yang bersifat dualistik merupakan hambatan karena 

menyebabkan produktivitas berbagai kegiatan produktif sangat rendah dan 

usaha-usaha untuk mengadakan perubahan sangat terbatas sekali. Yang paling 

rawan adalah hambatan berupa dualisme sosial dan teknologi yang sangat 

berpengaruh terhadap mekanisme pasar sehingga sumber daya yang tersedia 

tidak digunakan secara efektif dan efisien. 

c. Tingkat pembentukan modal yang rendah, 

Tingkat pembentukan modal yang rendah merupakan hambatan utama bagi 

pembangunan ekonomi. Pembentukan modal dinegara-negara yang sedang 

berkembang merupakan “ Vicious Cycle “ (lingkaran tak berujung pangkal). 

Produktivitas yang sngat rendah mengakibatkan rendahnya pendapatan riil. 

Pendapatan yang rendah mengakibatkan low saving dan low invesment, dan 

rendahnya pembentukan modal.  

 Pendapatan yang rendah mengakibatkan tabungan rendah pula. Tabungan 

yang rendah akan melemahkan pembentukan modal yang pada akhirnya 

kekurangan modal, masyarakat terbelakang, kekayaan alam belum dapat 
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dioalah, dan seterusnya sehingga merupakan lingkaran yang tidak berujung 

pangkal.  

d.  Struktur ekspor berupa bahan mentah 

Sektor ekspor negara sedang berkembang belum merupakan “engine of 

growth” karena bersifat industri yang mendorong ekonomi dualisme yang 

kurang mendorong perkembangan ekonomi lebih lanjut. Publis and Singer 

berpendapat bahwa dalam jangka panjang daya tukar barang-barang yang 

diperdagangkan oleh negara sedang berkembang dengan negara maju akan 

menjadi bertambah buruk, dan merugikan negara sedang berkembang. 

e. Proses sebab akibat komulatif 

Sebab akibat komulatif sirkuler adalah hambatan pembangunan di daerah 

miskin sebagai akibat pembangunan di daerah maju sehingga timbul gap 

antara daerah maju dengan daerah miskin. Keadaan-keadaan yang 

menghambat pembangunan di sebut back wash effect. 

Faktor yang menimbulkan back wash effect : 

1) perpindahan penduduk dari daerah miskin ke daerah yang lebih maju, 

2) corak pengaliran modal yang beraksi, 

3) pola perdagangan dan kegiatan perdagangan terutama didominasi oleh 

industri-industri di daerah yang lebih maju ini menyebabkan daerah 

miskin mengalami kesukaran untuk mengembangkan pasar hasil 

industrinya dan memperlambat perkembangan di daerah miskin. 

Akhirnya keadaan yang menimbulkan back wash effect adalah keadaan 

jaringan pengangkutan yang jauh lebih baik di daerah yang lebih maju sehingga 
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menyebabkan kegiatan produksi dan perdagangan dapat dilaksanakan lebih efisien 

di daerah tersebut. 

2.2 Konsep Pertisipasi Masyarakat 

Partisipasi merupakan sebuah kata serapan yang penuh makna. Sebab 

kandungan dari kata ini merupakan bukti bahwa sebuah usaha tidak akan 

mencapai hasil akhir, tanpa uluran tangan (konstribusi) sebuah komunitas. Uluran 

tangan orang yang memiliki visi dan misi yang kadang tidak sealiran dengan kita. 

Sebab manusia adalah makhluk yang ber-zoon politikan "makhluk sosial" yang 

tidak dapat berdiri sendiri, tanpa, adanya campur tangan pihak lain. 

Istilah partisipasi sekarang ini menjadi kata kunci dalam setiap program 

pengembangan masyarakat dimana-mana, seolah-olah menjadi "Lebel baru" yang 

harus melekat pada setiap rumusan kebijakan dan proposal proyek. Dalam 

perkembangan seringkali diucapkan dan ditulis berulang-ulang tetapi kurang 

dipraktekkan, sehingga cenderung kehilangan makna. Partisipasi sepadan dengan 

arti peran serta, ikut serta, keterlibatan, atau proses belajar bersama saling 

memahami, menganalisis, merencanakan dan melakukan tindakan oleh sejumlah 

anggota masyarakat. 

Partisipasi menurut Made Pidarta dalam Dwiningrum (2011), adalah 

pelibatan seseorang atau beberapa orang dalam suatu kegiatan. Keterlibatan dapat 

berupa keterlibatan mental dan emosi serta fisik dalam menggunakan segala 

kemampuan yang dimilikinya (berinisiatif) dalam segala kegiatan yang 

dilaksanakan serta mendukung pencapaian tujuan dan tanggungjawab atas segala 

keterlibatan. Menurut Inu Kencana (2014) partisipasi adalah penentuan sikap dan 
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keterlibatan hasrat setiap individu dalam situasi dan kondisi organisasinya, 

sehingga pada akhirnya mendorong individu tersebut untuk berperan serta dalam 

pencapaian tujuan organisasi serta ambil bagian dalam setiap pertanggungjawaban 

bersama. 

Menurut Alex Nitisemito dalam Syaprizal (2008) partisipasi adalah 

keikutsertaan masyarakat dalam proses kegiatan pembangunan, baik dalam bentuk 

uang (benda), pikiran (ide atau gagasan), maupun dalam bentuk tenaga (gotong 

royong). 

Dari batasan di atas dapat dijelaskan bahwa perencanaan dalam 

pembangunan mutlak diperlukan. Dalam proses perencanaan ini pulalah akan 

dibicarakan apa yang dilakukan dalam pelaksanaannya. Untuk itu sangat 

diharapkan peran serta masyarakat berupa gagasan-gagasan dan ide-ide karna 

masyarakat itu sendirilah yang nantinya terlibat baik dalam proses perencanaan, 

pelaksanaannya maupun ikut menikmati hasilnya. 

Mikkelsen (2006) menyatakan bahwa partisipasi adalah keterlibatan 

masyarakat dalam perubahan yang ditentukan sendiri dalam rangka pembangunan 

diri, kehidupan dan lingkungan mereka dengan cara memantapkan dialog antara 

masyarakat setempat dengan para staf yang melaksnakan persiapan, pelaksanaan 

dan monitoring proyek, agar mereka memperoleh informasi mengenai konteks 

lokal dan dampak-dampak sosial yang ditimbulkan dengan keberadaan proyek 

tersebut. 

Menurut Windardi dalam Wiguna (2000) partisipasi adalah turut serta 

seseorang baik secara mental maupun emosional untuk memberikan sumbangan 
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kepada proses pembuatan keputusan, terutama mengenai persoalan-persoalan 

keterlibatan pribadi orang yang bersangkutan dan orang tersebut melaksanakan 

tanggung jawab untuk melakukan hal tersebut. 

Seperti dimaklumi dalam kegiatan atau aktivitasnya tujuan masyarakat 

yang mulia, baru akan tercapai apabila ada partisipasi anggotanya, sebab dalam 

partisipasi terdiri atas : 

1. Partisipasi dapat dipaksakan dan dapat pula suka rela. 

2. Partisipasi dapat formal dan informal.  

3. Partisipasi dapat bersifat langsung dan bisa bersifat tidak langsung. 

Dalam kamus bahasa Indonesia, partisipasi diartikan sebagai hal 

keikutsertaan seseorang dalam suatu kegiatan. Untuk menumbuhkan dan 

meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan diperlukan 

usaha-usaha yang nyata dengan berbagai cara dan jalan dengan harapan lama 

kelamaan partisipasi masyarakat akan tumbuh sendirianya (Ndraha, 2000). 

Menurut Arif Budiman dalam Tjokroamidjojo (2011) bahwa dalam 

menggerakan partisipasi rakyat untuk pembangunan diperlukan pemimpin-

pemimpin formil yang mempunyai legalitas dan pemimpin-pemimpin informal 

yang memiliki legitimitas. 

Menurut Bornby dalam Mardikanto dan Poerwoko (2013) mengatakan 

menggolongkan partisipasi masyarakat ke dalam tipologinya ialah partisipasi 

kuantitatif dan kualitatif, partisipasi kualitatif menunjukkan kepada frekuensi 

keikutsertaan terhadap implementasi kebijaksanaan sementara partisipasi 

kualitatif menunjukkan kepada tingkat dan derajat. 
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Selanjutnya menurut Mardikanto dan Poerwoko (2013) menggolongkan 

partisipasi masyarakat ke dalam empat golongan yaitu: 1) partisipasi dalam 

pengambilan keputusan, 2) partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan, 3) partisipasi 

dalam pemantauan dan evaluasi pembangunan dan 4) partisipasi dalam 

pemanfaatan hasil pembangunan. 

Selanjutnya menurut Siagian (2004) partisipasi itu adalah bersifat aktif dan 

pasif. Partisipasi pasif dapat berarti bahwa dalam sikap perilaku dan tindakannya 

tidak melakukan hal-hal yang mengakibatkan terhambatnya suatu kejadian 

pembangunan. Sedangkan mengenai partisipasi aktif dapat berwujudkan: 

a. Turut memikirkan nasib sendiri dengan memanfaatkan lembaga sosial 

dan politik yang dimasyarakatkan sebagai penyaluran aspirasinya. 

b. Menunjukkan adanya kesadaran bermasyarakat dan bernegara yang 

tinggi dengan tidak menyerahkan penentuan nasib kepada orang lain 

seperti kepada pimpinan tokoh masyarakat yang ada baik yang 

sifatnya formal maupun informal. 

c. Menurut kewajiban sebagai warga negara yang bertanggung jawab 

seperti membayar pajak secara jujur serta berkewajiban yang lainnya. 

d. Ketaatan kepada berbagai peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

e. Kerelaan melakukan pengorbanan yang dituntut oleh pembangunan 

demi kepentingan bersama yang lebih luas dan penting. 

Dalam pada itu Simatupang (2004) mengemukakan pendekatan mengenai 

partisipasi sebagai berikut: 
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a. Partisipasi berarti apa yang dilakukan adalah bagian dari usaha 

bersama yang dijalankan bahu membahu dengan saudara-saudara 

sebangsa dan setanah air untuk membangun masa depan bersama. 

b. Partisipasi berarti juga sebagai kerja untuk mencapai tujuan bersama 

diantara semua warga negara yang mempunyai Tatar belakang 

kepercayaan yang beraneka ragam dalam negara pancasila atas dasar 

hak dan kewajiban yang sama untuk memberikan sumbangan demi 

terbinanya dan terwujudnya masa depan yang baru. 

c. Partisipasi tidak hanya mengambil bagian dalam pelaksanaan rencana-

rencana pembangunan tetapi juga berarti memberikan sumbangan 

pengertian kita mengenai pembangunan itu, nilai-nilai kemanusiaan 

dan cita-cita mengenai keadilan sosial tetap dijunjung tinggi. 

d. Partisipasi dalam pembangunan berarti mendukung ke arah 

pembangunan yang serasi dan martabat, keadilan sosial dan 

memelihara alam sebagai lingkungan manusia untuk generasi-generasi 

yang akan datang. 

Mengacu kepada pengertian di atas maka partisipasi menurut pendapat 

Simatupang (2004) membuka kemungkinan bagi setiap anggota masyarakat untuk 

menyumbangkan konstribusi demi terbinanya dan terwujudnya masa depan yang 

baik. 

Keberhasilan suatu proses pembangunan tidak dapat dilepaskan dari 

adanya partisipasi anggota masyrakatnya, baik sebagai kesatuan sistem maupun 

sebagai individu yang merupakan bagi yang sangat integral yang sangat 
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pentingdalam proses dinamika pembangunan, karena secara prinsip 

pembangunanditunjukkan guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Oleh 

sebab itu tanggung jawab berhasil tidaknya pembangunan tidak saja ditangan 

pemerintah tetapi juga ditangan masyarakat. Oleh karena itu kesadaran dan 

partisipasi aktif dari masyarakat merupakan salah satu kunci keberhasilan 

pembangunan, dalam hal ini mencapai target pembangunan perlu ditunjukkan 

oleh kebijaksanaan pemerintah. 

Sehubungan dengan itu dapat dikatakan bahwa pembangunan yang sedang 

dalam proses ditentukan oleh besar kecilnya partisipasi masyarakat yaitu : 

a. Partisipasi sebagai titik awal perubahan 

b. Partisipasi dalam memperhatikan, menyerap dan memberi tanggapan 

terhadap informasi. 

c. Partisipasi dalam perencanaan. 

d. Partisipasi dalam melaksanaan operasional. 

e. Partisipasi dalam menerima dan mengembangkan hasil pembangunan. 

f. Partisipasi dalam menilai pembangunan. 

Dengan partisipasi masyarakat pula, pembangunan fisik dan non fisik 

dapat terwujud, sebab uluran tangan stakeholders di suatu daerah dengan 

dukungan dan perannya masing-masing membuat proses pembangunan menjadi 

mudah dan cepat serta berdaya guna. 

Partisipasi masyarakat merupakan hal penting dalam perencanaan 

pembangunan, hal tersebut sejalan dengan pendapat Conyers dalam Purnamasari 

(2008) yang lebih lanjut mengemukakan tiga (3) alasan utama mengapa partisipasi 
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masyarakat dalam perencanaan mempunyai sifat sangat penting: 

a. masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai 

kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat. 

b. masyarakat akan lebih mempercayai program kegiatan pembangunan 

apabila mereka dilibatkan dalam persiapan dan perencanaannya, karena 

mereka akan lebih mengetahui seluk beluk program kegiatan tersebut dan 

akan mempunyai rasa memiliki terhadap program kegiatan tersebut. 

c. mendorong partisipasi umum karena akan timbul anggapan bahwa 

merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam 

pembangunan. 

Dalam Pasal 78 ayat 1 dan 2 UU No. 6 Tahun 2014 dikatakan 

Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan 

kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan 

kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan 

potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan 

secara berkelanjutan. Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, 

pelaksanaan, dan pengawasan.  

Menurut Marbun (2003) partisipasi adalah tingkat rasa keterlibatan dan 

keikutsertaan seseorang berkat sumbangan pikiran dan usulnya sehingga mereka 

bertanggung jawab atas pekerjaannya sendiri dan ikut berusaha mencapai sasaran 

suatu tujuan organisasi. 

Angell dalam Yulianti (2012) mengemukakan pasrisipasi yang tumbuh 

dalam masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor yang 
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mempengaruhi kecenderungan seseorang dalam berpartisipasi, yaitu: 

 

a. Usia 

Factor usia merupakan faktor yang mempengaruhi sikap seseorang terhadap 

kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang ada. Mereka dari kelompok usia 

menengah keatas dengan keterikatan moral kepada manila dan norma 

masyarakat yang lebih mantap, cenderung lebih banyak berpartisipasi dari 

pada yang kelompok usia lainnya. 

b. Jenis Kelamin 

Nilai yang cukup lama dominan dalam kultur berbagai bangsa mengatakan 

bahwa pada dasarnya tempat perempuan adalah “didapur” yang berarti bahwa 

dalam banyak masyarakat peranan perempuan yang terutama adalah 

mengurus rumah tangga, akan tetapi semakin lama nilai peran perempuan 

telah bergeser dengan adanya gerakan emansipasi dan pendidikan perempuan 

yang semakin baik. 

c. Pendidikan 

Dikatankan sebagai salah satu syarat mutlak untuk berpartisipasi. Pendidikan 

dianggap dapat mempengaruhisikap hidup seorangterhadap lingkunganya, 

suatu sikap yang diperlukan bagi peningkat kesejahteraan seluruh masyarakat. 

d. Pekerjaan dan penghasilan 

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

menentukan beberapa penghasilan yang akan diperoleh. Pekerjaan 

danpengahasilan yang baik dan mencukupi kebutuhan sehari-hari fapat 



 

 

31 

mendorong seseorang untuk berpartisipasi dalam kegiatan, harus didukung 

oleh suasana yang mapan perekonomian. 

e. Lamanya tinggal 

Lamanya seseorang tinggal dalam lingkungan tertentu dan pengalamannya 

beriteraksi dengan lingkungan tersebut akan berpengaruh pada partisipasi 

seseorang. Semakin lama iya tinggal dalam lingkungan tertentu, maka rasa 

memiliki terhadap lingkungan cenderung lebih terlihat dalam partisispasinya 

yang besar dalam setiap kegiatan lingkungan tersebut.  

Partisipasi masyarakat merupakan suatu proses untuk memberikan 

kesempatan dan wewenang yang lebih luas kepada masyarakat untuk secara 

bersama-sama memecahkan berbagai persoalan. Pembagian kewenangan ini 

dilakukan berdasarkan tingkat keikutsertaan (level of involvement) masyarakat 

dalam kegiatan tersebut. Partisipasi masyarakat bertujuan untuk mencari solusi 

permasalahan yang lebih baik dalam suatu komunikasi dengan membuka lebih 

banyak kesempatan bagi masyarakat untuk ikut memberikan kontribusi sehingga 

implementasi kegiatan berjalan lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan. 

Konsep partisipasi masyarakat dalam pembangunan sudah mulai 

dikenalkan oleh pemerintah sejak awal tahun 1980-an melalui istilah 

pemberdayaan masyarakat. Masyarakat diharapkan untuk dapat berpartisipasi 

dalam membangun serta menjaga lingkungan dimana mereka berada. Untuk 

menyukseskan gerakan pemberdayaan masyarakat tersebut kemudian pemerintah 

membentuk beberapa lembaga akar rumpus, LKMD/k, PKK, dan Karang Taruna 

sebagai wadah dalam mendorong komunitas lokal untuk berpartisipasi dan 
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menjunjung solidaritas bersama. Penggiat pemberdaya masyarakat kebanyakan 

adalah staf pemerintah atau yang ditunjuk oleh pemerintah yang bekerja sebagai 

penghubung antara kebijakan serta agenda pembangunan dengan apa yang harus 

dilakukan oleh komunitas. 

Menurut Slamet (2003) bahwa partisipasi masyarakat dalam pembanguan 

adalam sebagai keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan, ikut serta dalam 

kegiatan-kegiatan pembangunan, dan ikut serta memanfaatkan dan menikmati 

hasil-hasil pembangunan. Keikutsertaan masyarakat secara aktif dalam bentuk 

menyumbang uang, pikiran dan tenaga menyakini bahwa partisipasi masyarakat 

dalam pembangunan merupakan salah satu persyaratan pertama untuk 

keberhasilan dari setiap upaya pembangunan. 

Menurut Mardikanto dan Soebiato (2013) dalam kegiatan pembangunan, 

partisipasi masyarakat merupakan perwujudan ari kesadaran dan kepedulian serta 

tanggungjawab masyarakat terhadap 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 pemerintah sendiri, tetapi 

juga menuntut keterlibatan masyarakat yang akan diperbaiki mutu hidupnya. 

Prinsip kerja dari pembangunan melalui partisipasi masyarakat adalah 

sebagai berikut (www.google.com): 

a. Program kerja disampaikan secara terbuka kepada masyarakat dengan 

melakukan komunikasi partisipatif agar mendapat dukungan masyarakat. 

b. Program kerja dilaksanakan melalui kerjasama dan kerja bersama kelompok 

http://www.google.com/
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antara masyarakat, pejabat desa dan segenap warga dalam rangka 

memperkecil hambatan dalam program. 

c. Program kerja tidak mengarah pada golongan tertentu di masyarakat atau 

kelompok agar tidak menimbulkan perpecahan. 

d. Selama program berjalan, koordinasi selalu dilakukan secara vertikal maupun 

horizontal. 

e. Tidak perlu bersikap superior atau "merasa paling tabu" dalam setiap 

kesempatan pelaksanaan program kerja. 

f. Tidak perlu memberikan janji kepada siapapun tetapi kesungguhan kerja 

dalam konteks program kerja yang sudah ditentukan. 

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan mutlak diperlukan, tanpa 

adanya partisipasi masyarakat pembangunan hanyalah menjadikan masyarakat 

sebagai objek semata. Salah satu kritik adalah masyarakat merasa "tidak 

memiliki" dan "acuh tak acuh" terhadap program pembangunan yang ada. 

Penempatan masyarakat sebagai subjek pembangunan mutlak diperlukan sehingga 

masyarakat akan dapat berperan serta secara aktif mulai dari perencanaan, 

pelaksanaan hingga monitoring dan evaluasi pembangunan. 

Pembangunan melalui partisipasi masyarakat merupakan salah satu upaya 

untuk memperdayakan potensi masyarakat dalam merencanakan pembangunan 

yang berkaitan dengan potensi sumber daya local berdasarkan kajian musyawarah, 

yaitu peningkatan apresiasi berupa keinginan dan kebutuhan nyata yang ada 

dalam masyarakat, peningkatan motivasi dan peras-serta kelompok masyarakat 

dalam proses pembangunan, dan peningkatan rasa memiliki pada kelompok 
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masyarakat terhadap program kegiatan yang telah disusun. 

Pembangunan merupakan suatu proses pembaharuan yang kontinyu dan 

terus menerus dari suatu keadaan tertentu kepada suatu keadaan yang dianggap 

lebih baik atau pembangunan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan manusia 

dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidupnya. Pembangunan yang meliputi 

segala segi kehidupan politik, ekonomi dan budaya itu baru akan berhasil, apabila 

merupakan kegiatan yang melibatkan partisipasi dari seluruh rakyat di dalam 

suatu negara.  

Tujuan pembangunan akan tercapai melalui kebijakan yang gunanya untuk 

membimbing dan mengarahkan masyarakat agar secara bersama-sama 

melaksanakan program pembangunan yang sangat memerlukan kesadaran dan 

partisipasi aktif masyarakat, karena tanpa peran dan partisipasi dari masyarakat 

maka pembangunan tidak akan berjalan dengan maksimal sebagaimana yang 

dijelaskan dalam Qal-Qur’an (Q.S An-Nisa ayat 59) berikut: 

 

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), 

dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat 

tentang sesuatu, maka kembalilah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul 

(sunnahnya), jika kamu benar-benat beriman kepada Allah dan hari 

kemudia yang demikain itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik 
akibatnya”. 

 

Penjelasan dari firman Allah SWT di atas dapat dijelaskan bahwa dalam 

suatu kelompok yang harus memiliki pemimpin dan diperintahkan untuk taat 

kepada Allah SWT serta Rasul-Nya, begitu juga halnya kepada pemimpin yang 
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sah yang menjadi tangan Tuhan dimuka bumi selama program dan kebijakan yang 

diambil oleh pemerintah tidak bertentangan dengan Al quran dan sunnah rasul. 

Pelaksanaan pembangunan dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat, yang 

mana keterlibatan dan partisipasi ini sangat penting demi mewujudkan program 

pembangunan yang sudah ditetapkan.   

Selain itu islam juag memaparkan konsep pembangunan yang seimbang, 

yang tidak melakukan kerusakan di bumi, akan tetapi manusia mengingkarinya. 

Sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur’an (Qs. Al-Baqarah ayat 11-12), yaitu: 

 

 

Artinya: “Dan bila dikatakan kepada mereka:"Janganlah kamu membuat 

kerusakan di muka bumi. mereka menjawab: "Sesungguhnya Kami 

orang-orang yang Mengadakan perbaikan."Ingatlah, Sesungguhnya 

mereka Itulah orang-orang yang membuat kerusakan, tetapi mereka 

tidak sadar.  

 

Dari penjelasan dan Firman Allah SWT di atas dapat penulis jabarkan 

bahwa akibat dari keingkaran, keserakahan dan mengingkari petunjuk Allah SWT 

dalam mengelola bumi ini. Sehingga terjadilah bencana alam dan kerusakan di 

bumi karena ulah tangan manusia yang mengancam kehidupan bumi seperti yang 

terjadipada saat ini yaitu pemanasan global, kerusakan lapisan ozon, hujan asam, 

pencemaran udara dan lain-lain. 

Adapun faktor yang menghambat partisipasi masyarakat menurut Watson 

dalam Soetomo (2008) mengatakan bahwa ada beberapa kendala (hambatan) yang 

dapat menghalangi terjadinya suatu perubahan antara lain kendala yang berasal 
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dari kepribadian individu salah satunya adalah ketergantungan. Ketergantungan 

masyarakat terhadap pemerintah dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan 

merupakan hambatan dalam mewujudkan partisipasi atau keterlibatan masyarakat 

secara aktif, karena rasa ketergantungan ini masyarakat tidak memiliki inisiatif 

untuk melaksanakan pembangunan atau prakarsa mereka sendiri. Faktor-faktor 

yang menghambat partisipasi masyarakat tersebut dapat dibedakan dalam faktor 

internal dan faktor eksternal, dijelaskan sebagai berikut: 

a. Faktor internal 

Menurut Slamet (2003), untuk 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 seperti umur, jenis kelamin, pengetahuan, pekerjaan dan 

penghasilan. 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.  

b. Faktor-faktor Eksternal 

Menurut Sunarti dalam jurnal Loka (2003), faktor-faktor eksternal ini 

dapat dikatakan petaruh (stakeholder), yaitu Dalam hal ini stakeholder yang 

mempunyai kepentingan dalam program ini adalah pemerintah daerah, pengurus 

desa/kelurahan (RT/RW), tokoh masyarakat/adat dan konsultan/fasilitator. 

Petaruh kunci adalah siapa yang mempunyai pengaruh yang sangat signifikan, 

atau mempunyai posisi penting guna kesuksesan program. 



 

 

37 

Menurut Hamijoyo dalam Purnamasari (2008) menyatakan faktor yang 

menghambat partisipasi masyarakat yaitu: 

a. Masyarakat belum dapat menghayati atau merasakan masalah atau 

kepentingan. Bisa juga masalah atau kepentingan terlalu dipaksakan dari atas 

atau dari luar, masyarakat mungkin merasakan adanya masalah atau 

kepentingan namun tidak ada tokoh atau pemerakarsa yang mampu 

mengangkatnya menjadi masalah atau kepentingan umum. 

b. Masyarakat atau tokoh terpercaya belum sanggup atau kurang berani 

mengajukan bentuk atau cara pemecahan masalah yang diterima secara luas 

atau yang secara teknis dan keuangan mungkin dapat dilaksanakan. 

c. Tujuan pastisipasi masyarakat kurang jelas, mungkin karena mansaat atau 

tujuan pembangunan kurang jelas bagi masyarakat. 

d. Tidak ada organisasi dan pimpinan yang cukup handal untuk mengelola 

partisipasi masyarakat sehingga aspirasi dan potensi warha kurang tersalur 

secara efektif dan efisien. 

Tentang tujuan Otonomi Desa, baik undang-undang Otonomi Daerah 

Nomor 22 Tahun 1999 kemudian direvisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

maupun Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 telah menjelaskan salah 

satu tujuan dari implementasi otonomi desa tersebut adalah: ” Otonomi Desa 

dapat menjadi wahana yang baik bagi peningkatan partisipasi masyarakat dalam 

penyelenggaraan pembangunan daerah, melalui implementasi otonomi desa, 

diharapkan prakarsa dari pembangunan tumbuh dan berkembang dari aspirasi 

masyarakat desa, sehingga masyarakat desa akan memiliki Sense of Belonging 
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dari setiap derap dan hasil pembangunan di desanya”. Dengan demikian Desa 

harus dipahami sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kekuasaan 

untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya untuk mencapai 

kesejahteraan. Hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat inilah 

yang disebut Otonomi Desa. Otonomi Desa merupakan Otonomi yang asli, bulat 

dan utuh dan bukan merupakan pemberian dari pemerintah, sebaliknya 

pemerintah berkewajiban menghormati Otonomi asli yang dimiliki oleh Desa 

tersebut. 

Pembangunan menyangkut pengertian bahwa manusia adalah objek dan 

subjek pembangunan. Karena manusia sebagai subjek pembangunan, maka dia 

harus diperhitungkan. Oleh karena itu, perlu mengajak subjek tadi berpartisipasi 

aktif dalam pembangunan. Sering kita mendengar bahwa pembangunan yang 

dilaksanakan tidak dapat sambutan rakyat, hal ini meminta pemimpin memiliki 

persepsi yang tajam dalam mendeteksi keinginan masyarakat untuk 

menggerakkan partisipasi masyarakat. Mengapa perlu partisipasi masyarakat 

dalam mengakses pembangunan? Karena pembangunan adalah usaha masyarakat 

sebanyak mungkin ikut serta dengan pemerintah, memberi bantuan guna 

meningkatkan, memperlancar, mempercepat dan menjamin keberhasilan 

pembangunan. Mengapa pemerintah perlu menghimbau masyarakat? Karena 

keberhasilan pembangunan sangat ditentukan oleh partisipasi unsur masyarakat 

dapat bercorak pasif (memang tidak menolak program tapi tidak ada prakarsa) 

atau bercorak aktif (menerima) malahan aktif mengajak orang lain memperluas 

jangkauan (pemerataan) dan meningkatkan hasil pembangunan.  
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Partisipasi Masyarakat adalah suatu hal yang sangat penting dalam 

pemerintahan demokratis, terutama dalam praktek pemerintahan daerah. Yusran 

(2006) mengartikan partisipasi masyarakat sebagai keterlibatan terus menerus dan 

aktif dalam pembuatan keputusan yang dapat mempengaruhi kepentingan umum. 

Partisipasi Masyarakat memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan 

dan pembangunan desa harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar 

masyarakat senantiasa memiliki dan turut bertanggung jawab terhadap 

pembangunan kehidupan bersama-sama warga desa. Partisipasi pada intinya 

adalah agar masyarakat ikut serta dengan pemerintah memberikan bantuan guna 

meningkatkan, mempelancar, mempercepat, dan menjamin berhasilnya usaha 

pembangunan. Maka secara umum partisipasi dapat diartikan sebagai 

”pengikutsertaan” atau pengambilan bagian dalam kegiatan bersama 

Suatu pembangunan akan berhasil jika masyarakat turut berpartisipasi 

dalam kegiatan pembangunan. Oleh karena pembangunan merupakan suatu yang 

mengarah pada perubahan maka Bloom dan Fischer dalam Adimihardja (2004) 

mengemukakan bahwa ada beberapa hak masyarakat untuk mengetahui dan 

terlibat dalam setiap aspek perubahan, yaitu : 

Berhak mengetahui masalah apa yang ada (dari perspektif praktisi) dalam 

bahasa yang jelas dan dapat dimengerti. 

a. Berhak berpartisipasi dalam memilih tujuan dan sasaran. 

b. Berhak mengetahui apa yang akan terjadi selama proses intervensi, siapa 

yang melakukan, siapa melakukan untuk siapa dan dibawah kondisi apa ? 

c. Berhak mengetahui berapa lama kegiatan paling lama dilakukan. 
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d. Berhak mengetahui metode-metode alternatif dalam membahas 

permasalahan dan kemungkinan-kemungkinanya dalam memecahkan 

kesulitan yang terjadi. 

e. Berhak mengetahui seberapa besar kegiatan itu dapat membebani dan 

mengetahui nilai pelayanan yang tersedia. 

f. Berhak mengetahui catatan-catatan yang disimpan dan siapa yang boleh 

melihatnya. 

g. Berhak mengetahui lebih dahulu terminasi pelayanan. 

h. Berhak mengambil kendali atas kehidupan dan semampunya. 

i. Berhak menjadi bagian dari dan diinformasikan tentang evaluasi mengenai 

situasi dirinya, agar ia mendapat dan mengambil keputusan berdasarkan 

data tersebut. 

Dari uraian di atas maka jelas bahwa partisipasi masyarakat dalam 

pembangunan sangat berperan. Hal ini berarti pelaksanaan pembangunan nasional 

tidak hanya merupakan tugas dari pemerintah. Pembangunan merupakan tugas 

dan tanggung jawab dari seluruh masyarakat. Dengan demikian pembangunan 

akan berhasil apabila melibatkan semua golongan dan lapisan masyarakat untuk 

berpartisipasi dalam pembangunan disamping bantuan ataupun prakarsa dari 

pemerintah 

Maka dari itulah diusahakan langkah-langkah yang positif untuk 

menumbuhkan peran serta masyarakat dalam pembangunan. Sehingga antara 

pemerintah dengan masyarakat terjadi kerjasama yang harmonis dalam 

mewujudkan cita-cita pembangunan desa. 
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Berdasarkan dari penjelasan para ahli diatas dapat ditarik kesimpulan 

bahwa Partisipasi masyarakat dalam pembangunan mutlak diperlukan, karena 

tanpa adanya partisipasi dari masyarakat pembangunan tidak akan berjalan 

dengan lancar. Partisipasi masyarakat ini baik dalam proses perencanaan, dalam 

pelaksanaannya maupun menikmati hasilnya. 

 

2.3 Konsep Otonomi Desa 

Menurut Kencana (2006) desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh 

sejumlah penduduk sebagai suatu kesatuan masyarakat termasuk didalamnya 

kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah 

langsung dibawah camat dan bentuk menyelenggarakan rumah tangganya sendiri 

dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Menurut Nurcholis (2013) desa merupakan suatu pemerintahan yang 

diberi otonomi adat sehingga merupakan badan hukum serta memiliki wilayah 

dengan batas-batas tertentu sebagai kesatuan masyarakat hukum (adat) yang 

berhak mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat berdasarkan asal 

usulnya. 

Desa menurut H.A.W. Widjaja dalam bukunya yang berjudul “Otonomi 

Desa” menyatakan bahwa: Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang 

mempunyai susunan asli berdasarkasan hak asal-usul yang bersifat istimewa. 

Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, 

partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. 

Menurut R. Bintarto, berdasarkan tinajuangeografi yang dikemukakannya, 

desa merupakan suatu hasil perwujudan geografis, sosial, politik, dan cultural 
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yang terdapat disuatu daerah serta memiliki hubungan timbal balik dengan daerah 

lain. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, desa adalah suatu kesatuan wilayah 

Yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan 

sendiri (dikepalai oleh seorang Kepala Desa) atau desa merupakan kelompok 

rumah di luar kota yang merupakan kesatuan. 

Sedangkan menurut Undang- undang Nomor 3 Tahun 2005, Desa atau 

yang disebut dengan nama baik lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan 

masyarakat yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus 

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat 

yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. 

Menurut Widjaja Desa adalah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum 

yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. 

Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, 

partisipasi, otonomi asli, demokratis dan pemberdayaan masyarakat. 

Menurut Nurcholis (2011) perencanaan pembangunan desa terdiri dari: 

1. Rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDesa) 

RPJMDesa adalah suatu dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun 

yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan 

desa, kebijakan umum, dan program, dan program perangkat desa, dan 

program prioritas kewilayahan, disertai dengan rencana kerja. 

2. Rencana kerja pembangunan desa (RKPDesa) 
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RKPDesa adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun, 

merupakan penjabaran RPJMDesa yang memuat rancangan kerangka 

ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang 

mutakhir, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan 

serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa 

maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan 

mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Desa dan RPJMDesa. 

RPJMDesa ditetapkan denagn peraturan desa dan RKPDesa dan ditetapkan 

dalam keputusan kepala desa dengan berpedoman pada peraturan daerah.   

 

2.4 Penelitian Terdahulu 

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini akan dicantumkan 

beberapa hasil penelitian terdahulu oleh beberapa peneliti yang pernah penulis 

baca diantaranya : 

Penelitian yang dilakukan oleh Hery Azmar tahun 2013 dengan judul 

Analsisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa 

Merbau Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan. Hasil penelitan lapangan dan 

pembahasan melalui penyebaran questioner, observasi, serta interview terhadap 

responden maka secara garis besar dapat diambil kesimpulan bahwa partisipasi 

masyarakat dalam pembangunan di Desa Merbau Kecamatan Bunut Kabupaten 

Pelalawan  masih dalam kategori rendah dan faktor yang menyebabkan rendahnya 

partisipasi masyarakat meliputu; kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai 

keadaan lingkungan sekitar desa merbau sehingga masyarakat lebih cendrung 

bersikap apatais terhadap keadaan sekitar, masyarakat yang umumnya berkerja 
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dari pagi hingga sore hari sehingga menyebabkan mereka tidak dapat menghadiri 

kegiatan rapat pembangunan desa merbau dan lain-lain 

Penelitian yang dilakukan oleh Bambang Suherman tahun 2014 dengan 

judul Analisis Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Di Daerah Pesisir (Studi 

Kasus: Desa Kubu I, Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2013). 

hasil rekapitulasi pengukuran terhadap masing-masing indikator tersebut, maka 

dapat dinyatakan bahwa pelaksanaan pembangunan di Desa Kubu I kurang baik 

dengan kisaran nilai 67,13 % dan upaya yang dilakukan oleh aparat desa dalam 

melaksanakan pembangunan infrastruktur di desa Kubu I yaitu dengan membuat 

proposal pembangunan kepada pihak kabupaten dan membuat swadaya 

masyarakat untuk membantu pelaksanaan pembangunan di desa Kubu I agar 

pembangunan di Desa Kubu I bisa terlaksanan sesui dengan perencanaan 

pembangunan yang di dambakan oleh masyarakat Kubu I. 

Penelitian yang dilakukan oleh Sugih Mulyana tahun 2012 dengan judul 

Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa di Desa Banjar Panjang 

Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan. Hasil penelitian ini, menunjukan 

bahwa faktor-faktor yang mempengaruhipartisipasi masyarakat dalam 

pembangunan desa di Desa Banjar Panjang Kecamatan Kerumutan Kabupaten 

Pelalawan yaitu: Usiadimana usia yangdominan berdasarkan penelitian yaitu usia 

antara 21-55 Tahun sebanyak 72 orang, Jenis Kelamin dimana jenis kelamin yang 

dominan berdasarkan penelitian yaitu jenis kelamin laki-laki sebanyak 63 orang, 

pendidikan dimana pendidikan yang dominan berdasarkan penelitian yaitu 

pendidikan SD sebanyak 33 orang, selanjutnya pekerjaan/penghasilan dimana 
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faktor pekerjaan/penghasilan yang dominan berdasarkan penelitian yaitu Petani 

Kelapa Sawit sebanyak 40 orang dan Lamanya Tinggal. 

Penelitian yang dilakukan oleh Irma Purnamasari (2008) dengan judul 

Studi Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangungan Di Kecamatan 

Cibadak Kabupaten Sukabumi. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa partisipasi 

masyarakat dalam perencanaan pembangunan masih rendah hal ini dapat dilihat 

dari: Pertama, fokus perencanaan belum berdasarkan pada masalah dan kebutuhan 

masyarakat, belum memperhatikan aspirasi masyarakat yang memenuhi sikap 

saling percaya dan terbuka; kedua, masyarakat secara keseluruhan belum 

memperoleh peluang yang sama dalam menyumbangkan pemikiran dan masih 

terkendala waktu dan tempat, masyarakat  belum dilibatkan dalam memutuskan 

kegiatan yang akan dijadikan prioritas untuk diusulkan ke jenjang yang lebih 

tinggi; ketiga, unsur sinergitas sudah berjalan dengan baik; Keempat, unsure 

legalitas perencanaan belum dilaksanakan dengan baik, dimana perencanaan 

pembangunan yang dilaksanakan di Kecamatan Cibadak kabupaten Sukabumi 

belum mengacu pada peraturan yang berlaku. 

 

2.5 Definisi Konsep 

Menurut Singarimbun dan Efendi (2008), definisi konseptual adalah 

pemaknaan dari konsep yang digunakan, sehingga memudahkan peneliti untuk 

mengoperasikan konsep tersebut di lapangan. Untuk mendapatkan batasan yang 

jelas dari masing-masing konsep yang diteliti, maka dalam hal ini dapat 

dikemukakan definisi dari konsep yang diperginakan adalah: 
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1. Partisipasi yang dimaksud di sini adalah keterlibatan atau keikut-sertaan 

masyarakat dalam memberikan sumbangsihnya pada upaya-upaya 

pembangunan di desa Muara Kelantan Kecamatan Sungai Mandau 

Kabupten Siak. 

2. Pembangunan, yang dimaksud di sini adalah usaha pertumbuhan dan 

perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh masyarakat 

desa Muara Kelantan Kecamatan Sungai Mandau Kabupten Siak . 

3. Partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan, yang dimaksud di sini adalah 

keterlibatan masyarakat desa Muara Kelantan untuk turut serta membantu 

pelaksanaan kegiatan pembangunan dengan memberikan sumbangan 

mumi dan swadaya murni. 

4. Partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi pembangunan yang dimaksud 

di sini adalah wujud partisipasi masyarakat desa Muara Kelantan dalam 

memantau dan mengevaluasi serta mengawasi pembangunan yang 

dilaksanakan. 

5. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan, yang dimaksud di sini 

adalah masyarakat desa Muara Kelantan ikut memanfaatkan dan 

memelihara hasil pembangunan dengan baik. 

 

2.6 Konsep Operasional 

Menurut Sugiyono (2012), definisi operasional adalah penentuan konstrak 

atau sifat yang akan dipelajari sehingga menjadi variabel yang dapat diukur. 

Definisi operasional menjelaskan cara tertentu yang digunakan untuk meneliti dan 

mengoperasikan konstrak, sehingga memungkinkan bagi peneliti yang lain untuk 
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melakukan replikasi pengukuran dengan cara yang sama atau mengembangkan 

cara pengukuran konstrak yang lebih baik. 

Konsep menurut Soedjadi adalah ide abstrak yang dapat digunakan untuk 

mengadakan klasifikasi atau penggolongan yang pada umumya dinyatakan 

dengan satu ustulah atau rangkaian kata. 

Definisi operasional variable penelitian merupakan penjelasan dari 

masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian terhadap indikator-

indikator yang membentuknya. Definisi operasional penelitian ini dapat dilihat 

pada tabel berikut ini : 

Tabel 2.1 Konsep Operasional Penelitian  

Variabel 
Penelitian 

Indikator Sub Indikator 

Mardikanto dan 
Soebiato (2013:83) 
dan Undang-
Undang Nomor 32 
tahun 2004 tentang 
Pemerintahan 
Daerah 

1. Partisipasi 
dalam 
pengambilan  
keputusan 

a. Masyarakat Desa Muara 
Kelantan berpartisipasi 
menghadiri musyawarah/rapat 
perencanaan pembangunan. 

b. Masyarakat Desa Muara 
Kelantan mengajukan 
Ide/Pendapat tentang pemikiran 
pembangunan. 

2. Partisipasi 
dalam 
pelaksanaan 
kegiatan 

a. Masyarakat Desa Muara Kelantan 
berpartisipasi dalam menyumbang 
tenaga berupa gotong royong. 

b. Masyarakat Desa Muara Kelantan 
berpartisivasi dalam bentuk  
sumbangan matri atau dana.  

3. Partisipasi 
dalam 
Pemantauan 
dan evaluasi 
pembangunan 

a. Masyarakat Desa Muara Kelantan 
berpartisivasi Kritik/Ide dalam 
jalannya pembangunan. 

b. Masyarakat Desa Muara Kelantan 
berpartisivasi memantau Evaluasi 
program agar selesai dengan yang 
sesudah direncanakan. 

4. Partisipasi 
dalam 
pemanfaatan 
hasil 
pembangunan 

a. Masyarakat Desa Muara Kelantan 
merasakan manfaat dalam 
program yang ditetapkan. 

b. Masyarakat Desa Muara Kelantan 
menggunakan Fasilitas yang telah 
dibangun. 
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2.7 Kerangka Pemikiran 

Pembangunan merupakan suatu proses pembaharuan yang kontinu dan 

terus menerus dari suatu keadaan tertentu kepada suatu keadaan yang dianggap 

lebih baik. Pembangunan tidak akan pernah mencapai tujuannya jika selalu 

meninggalkan masyarakat. Pembangunan akan dinilai berhasil jika pembangunan 

tersebut membawa sebuah perubahan kesejahteraan dalam masyarakat. 

Menggerakan partisipasi rakyat untuk pembangunan diperlukan pemimpin-

pemimpin formil yang mempunyai legalitas dan pemimpin-pemimpin informal 

yang memiliki legitimitas. 

Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam perubahan yang 

ditentukan sendiri dalam rangka pembangunan diri, kehidupan dan lingkungan 

mereka dengan cara memantapkan dialog antara masyarakat setempat dengan para 

staf yang melaksnakan persiapan, pelaksanaan dan monitoring proyek, agar 

mereka memperoleh informasi mengenai konteks lokal dan dampak-dampak 

sosial yang ditimbulkan dengan keberadaan proyek tersebut. 

Upaya pemerintahan Kabupaten Siak tahun 2002-2006 menyelenggarakan 

pemerintahan dan pembangunan dalam rangka mewujudkan visi dan tujuan 

pembangunan daerah yang hendak dicapai, didukung dengan menerbitkan 

Peraturan Daerah Kabupaten Siak No. 8 Tahun 2001 tentang susunan organisasi 

dan tata kerja pemerintah desa di Kabupaten Siak pasal 4 huruf d tentang tugas 

kepada desa yang berbunyi: Peningkatan partisipasi dan gotong royong 

masyarakat desa dalam pembangunan desa. 
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Pembangunan akan dinilai berhasil jika pembangunan tersebut membawa 

sebuah perubahan kesejahteraan dalam masyarakat yang dapat dilihat dari 1) 

partisipasi dalam pengambilan keputusan, 2) partisipasi dalam pelaksanaan 

kegiatan, 3) partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi pembangunan dan 4) 

partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan. Partisipasi masyarakat dalam 

pembangunan dapat digambarkan dalam bentuk kerangka pemikiran berikut: 
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2.8 Hipotesis 

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan maslah penelitian, 

dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat 

pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru 

berdasarkan pada teori relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang 

diperoleh melaalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan 

sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban 

yang empiric (Sugiyono, 2016). Berdasarkan penjelasan dalam latar belakang, 

perumusan masalah, dalam kerangka teori maka dapat ditarik hipotesis berupa 

kesimpulan sementara yaitu: “diduga partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan 

pembangunan di Desa Muara Kelantan Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten 

Siak masih rendah. 

 

 

 

 

 

  



 

 

51 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Muara Kelantan Kecamatan Sungai 

Mandau Kabupaten Siak mulai bulan Januari sampai dengan Maret 2017. 

 

3.2 Jenis dan Sumber Data 

3.2.1 Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber 

data dengan observasi langsung (Sugiyono, 2014). Yaitu data penelitian yang 

diperoleh dengan cara penelitian langsung ke lapangan baik dengan 

menyebarkan angket guna mendapatkan tanggapan dari responden. 

3.2.2 Data Sekunder 

Data sekunder ialah data pendukung yang di peroleh dari sumber lain 

yang atau lewat perantara lain yang berkaitan dengan penelitian Sugiyono 

(2014). Yaitu data yang sudah ada dan diperoleh langsung dari desa Buluh 

Nipis yang berupa dokumen-dokumen, laporan atau buku-buku mengenai 

gambaran umum Desa Muara Kelantan, gambaran umum masyarakat Desa 

Muara Kelantan baik dari segi ekonomi, pendidikan, agama, sosial budaya dan 

sebagainya. 
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3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam 

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa 

mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data 

yang memenuhi standar data yang ditetapkan. (Sugiyono, 2016). Teknik 

pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti yaitu: 

3.3.1 Angket (Kuesioner)  

Menurut Sugiyono (2016) kuesioner adalah teknik pengumpulan data 

yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan 

tertulis kepada responden untuk dijawab. Kuesioner merupakan teknik 

pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu dengan pasti variable akan 

diukur dan tahu apa yang bias diharapkan dari responden. Angket ini 

bertujuan untuk memperoleh data mengenai tingkat partisipasi masyarakat 

dalam pembangunan di Desa Muara Kelantan Kecamatan Sungai Mandau 

Kabupaten Siak.Semua pernyataan dalam angket atau kuesioner tersebut 

disajikan dalam bentuk skala likert yang disesuaikan dengan pertanyaan dan 

ditambah dengan pertanyaan tertutup. 

Adapun untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam pembangunan 

ditinjau dari tiap-tiap sub indikator penelitian, maka peneliti menggunakan 

angket atau kuesioner dengan pola jawaban sebagai berikut: 

3.3.2 Wawancara 

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila 

peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan 
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yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari 

responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil 

(Sugiyono, 2016).  Yaitu dipergunakan pada awal penyusunan proposal 

penelitian terutama memperoleh informasi mengenai partisipasi masyarakat 

dalam pembangunan di Desa Muara Kelantan.Hasil wawancara dipergunakan 

untuk menambah keakuratan data dan informasi yang lebih jelas. 

3.3.3 Dokumentasi   

Menurut Husaini Usman (2011) teknik pengumpilan data dengan 

dokumentasi ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-

dokumen. Dokumentasi dipergunakan agar dapat menunjang dan merumuskan 

suatu kesimpulan guna melengkapi dari kekurangan-kekurangan yang ada di 

kuesioner dan wawancara. 

 

3.4 Populasi dan Sampel 

3.4.1 Populasi 

Menurut Sugiyono (2016) menyatakan bahwa, “Populasi adalah 

wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai 

kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Adapun yang menjadi 

populasi dalam penelitian ini adalah setiapkepala keluarga berdasarkan KK 

yang ada di Desa Muara Kelantan Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak 

yang berjumlah 413. 
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3.4.2 Sampel 

Menurut Sugiyono (2016) Sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan 

peneliti tidak memungkinkan mempelajari semua yang ada populasi, misalnya 

karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu maka peneliti dapat menggunakn 

sampel yang diambil dari populasi itu. Sampel yaitu sebagian dari populasi 

yang menjadi narasumber data sebenarnya dalam suatu penelitian dan 

merupakan sebagai wakil dari populasi yang diteliti dan pegawai desa sebagai 

informan di Desa Muara Kelantan Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten 

Siak. Untuk  menentukan  jumlah  sampel  dari  masyarakat  tersebut. Penulis 

menggunakan rumus Slovin (dalam Husein Umar, 2003) yaitu : 

n = 
 

       
 

Keterangan :     

n : Ukuran sampel 

N : Ukuran populasi 

e : Persen kelonggara ketelitian karena kesalahan pengmbilan sampel yang 

masil dapat ditolerir. 

n =
 

        
 

n = 
   

           
 

n = 
   

            
 

n = 
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n = 
   

    
 

n = 80,84 

n = 81 Jiwa 

Dari rumus Slovin sampel di atas dapat kita ketahui bahwa sampel yang 

diperoleh dengan menggunakan rumus tersebut adalah sebesar 81 orang dari 422 

jumlah populasi masyarakat dan dari Aparatur Desa. 

Tabel 3.1 Klasifikasi Populasi dan Sampel Penelitian 

No Jens Populasi Jumlah 

Populasi 

Sampel Persentase 

(%) 

1 Masyarakat 413  100 

2 Aparat Desa 9   

 Jumlah Sampel Keseluruhan 422 81 jiwa 100% 

Sumber: Data Olahan, 2017 

Dengan demikian, setelah julmlah populasi di olah menggunakan rumus 

slovin, maka ditetapkanlah jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 81 orang. 

3.5 Analisis Data 

Sehubungan dengan masalah yang dikemukakan di atas, yaitu data yang 

diperoleh di kelompokkan dan disusun sedemikian rupa kemudian dianalisis 

secara deskriptif melalui pendekatan kualitatif (angka-angka). Terhadap setiap 

tanggapan responden yang disajikan dalam bentuk tabel-tabel frekuensi. Teknik 

yang digunakan adalah analisis deskriptif setelah data tabel indikator variabel di 

analisis. 

Berdasarkan metode penelitian yang telah dikemukakan diatas maka data 

informasi yang diperoleh akan dikelompokkan dan dipisahkan sesuai dengan 
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jenisnya dan diberi nilai presentase, disajikan dalam bentuk Tabel dan uraian 

dengan rumus persentasenya menggunakan rumus, sebagai berikut : 

  
 

 
        

Keterangan: 

P = Persentase 

F = Frekuensi 

N = Populasi 

Kemudian untuk mendapatkan kesimpulan tingkat partisipasi masyarakat 

desa merbau terhadap pembangunan dari keseluruhan indikator yang telah 

diajukan kepada responden dengan menggunakan teknik pengukuran sesuai 

dengan pendapat Suhairimi Arikunto (2003:171), sebagai berikut: 

Tinggi/sesuai        : 76-100 %  

Cukup sesuai/kurang      : 51-75 %  

Tidak sesuai/rendah       : 25-50 %  

Sangat Tidak Sesuai/Sangat Rendah   : 0-25 %  

Dengan menggunkan teknik pengukuran sesuai rumus di atas maka hasil 

penelitian akan dapat diambil kesimpulan dengan baik yaitu tentang 

partisipasimasyarakat dalam pembangunan Desa Muara Kelantan Kecamatan 

Sungai Mandau Siak. 
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BAB IV 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 

4.1 Profil Desa Muara Kelantan  

Desa Muara Kelantan merupakan sebuah kampung yang menjadi pusat 

pemerintahan pada zaman Kerajaan Siak sampai permulaan kemerdekaan 

Republik Indonesia. Sejak Kabupaten Siak terbentuk berdasarkan Undang-undang 

Nomor 12 Tahun 1956 dan Desa Muara Kelantan termasuk kedalam wilayah 

Kabupaten Siak. 

Desa Muara Kelantan memiliki luas desa/kelurahan 225 km, yang memiliki 

batas-batas wilayah: 

a. Sebelah Utara  : Lubuk Jering 

b. Sebelah Selatan  : Sungai Selodang 

c. Sebelah Barat  : Muara Bungkal 

d. Sebelah Timur  : Teluk Lancang 

 

4.1.1 Visi dan Misi Desa Muara Kelantan Kecamatan Sungai Mandau 

a. Visi Desa Muara Kelantan Kecamatan Sungai Mandau: 

“Mewujudkan Kantor Desa Muara Kelantan Sebagai Pemerintah yang 

Transparan dan Bertanggung Jawab”. 

Visi Kantor Desa Muara Kelantan mengandung makna sebagai berikut : 

Pemerintah yang Transparan 

Transparan berarti bahwa keputusan-keputusan yang diambil dan 

pelaksanaannya dilakukan dalam tata cara yang sesuai dengan peraturan-
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peraturan dan regulasi-regulasi. Hal tersebut juga berarti bahwa informasi 

tersedia secara bebas dan dapat dilihat secara langsung dan mudah dipahami 

Pemerintah yang Bertanggung Jawab 

Berarti segala keputusan dan pelaksanaan yang diambil dalam melaksanakan 

pemerintahan dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan peraturan-

peraturan dan regulasi. 

b. Misi Desa Muara Kelantan Kecamatan Sungai Mandau : 

1. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur yang berdisiplin, berdedikasi, 

bertanggung jawab dan berpendidikan serta berwawasan ke depan. 

2. Membangun pemerintahan yang baik, amanah dan berwibawa (good 

government). 

 

4.1.2 Kondisi Geografis (Keadaan Alam, Iklim dan Curah Hujan) 

Tinggi pusat pemerintah Desa Muara Kelantan Kecamatan Sungai Mandau 

Kabupaten Siak dari permukaan laut adalah 6 M. Tingginya curah hujan di Desa 

Muara Kelantan Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak adalah 2000 

MM/HM. Iklim di Muara Kelantan adalah iklim tropika. Hujan begitu kerap di 

Muara Kelantan walaupun di bulan kering. iklim ini diklasifikasikan sebagai Af 

oleh sistem Köppen-Geiger. Desa Muara Kelantan Kecamatan Sungai Mandau 

memiliki suhu udara rata-rata 26 C. 

 

4.2 Orbitas (Jarak dari Pusat Pemerintahan Desa/Kelurahan) 

Adapun Jarak dari Pusat Pemerintahan Desa/Kelurahan desa/keluran di 

Kecamatan Mandau Kabupaten Siak dapat dilihat pada tabel berikut ini: 
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Tabel 4.1 Jarak dari Pusat Pemerintahan Desa/Kelurahan di Kecamatan 

Sungai Mandau Kabupaten Siak 

 

No Keterangan Jarak (KM) 

1 Jarak dari Pusat Pemerintahan Kecamatan 0 KM 

2 Jarak dari Ibukota Kabupaten 65 KM 

3 Jarak dari Ibukota Provinsi 90 KM 

4 Jarak dari Ibukota Negara 1.523 KM 

Sumber : Monografi Desa 

 

4.3 Penyelenggaraan Pemerintahan 

Dalam meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan 

pembangunan dan pelayaan masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna 

pemerintahan telah mengadakan penataan kembali struktur organisasi pemerintah 

kecamatan berdasarkan struktur organisasi pola minimal sesuai dengan Keputusan 

Gubernur Provinsi Riau Nomor: 218 Tahun 1997 dan Keputusan Mendagri 

Nomor: 20 Tahun 1997 tentang Tata Kerja Pemerintahan Kecamatan. 

Desa Muara Kelantan memiliki pegawai kantor sesa dan beberapa pelayanan 

masyarakat yaitu sebagai berikut: 

Tabel 4.2 Jumlah Pegawai Desa dan Pelayanan Desa/Kelurahan di 

Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak 

 

No Keterangan Jumlah 

1 Kepala Urusan 3 Orang 

2 Kepala Dusun / Lingkungan 2 Orang 

3 Staff 3 Orang 

4 RT 10 Orang 

5 RW 5 Orang 

6 Pelayanan Umum 1 Orang 

7 Pelayanan Kependudukan 1 Orang 

8 Peleyanan Legalisasi 1 Orang 

Sumber : Monografi Desa 
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4.3.1  Jumlah Penduduk Jenis Kelamin 

Adapun jumlah penduduk Desa/Kelurahan di Kecamatan Mandau 

Kabupaten Siak berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Desa/Kelurahan di Kecamatan Mandau 

Kabupaten Siak Berdasarkan Jenis Kelamin 

 

No Keterangan Jumlah 

1 Laki-Laki 609 Orang 

2 Perempuan 535 Orang 

Jumlah 1144 Orang 

Sumber : Monografi Desa 

 

4.3.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kewarganegaraan 

 Adapun jumlah penduduk Desa/Kelurahan di Kecamatan Sungai Mandau 

Kabupaten Siak berdasarkan kewarganegaraan dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.4 Jumlah Penduduk Desa/Kelurahan di Kecamatan Sungai Mandau 

Kabupaten Siak Berdasarkan Kewarganegaraan 

 

No Keterangan Jumlah 

1 WNI Laki-Laki 

WNI Perempuan 

333 Orang 

308 Orang 

Jumlah 641Orang  

Sumber : Monografi Desa 

 

4.3.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama 

Adapun jumlah penduduk Desa/Kelurahan di Kecamatan Sungai Mandau 

Kabupaten Siak berdasarkan agama dapat dilihat pada tabel berikut ini: 
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Tabel 4.5 Jumlah Penduduk Desa/Kelurahan di Kecamatan Sungai Mandau 

Kabupaten Siak Berdasarkan Agama 

 

No Keterangan Jumlah 

1 Islam 1110 Orang 

2 Protestan 28 Orang 

3 Katholik 12 Orang 

4 Buddha - 

5 Hindu - 

6 Penganut Kepercayaan KPD Tuhan YME - 

Jumlah 1150 Orang 

Sumber : Monografi Desa 

 

4.3.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia 

Adapun jumlah penduduk Desa/Kelurahan di Kecamatan Sungai Mandau 

Kabupaten Siak berdasarkan usia dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.6   Jumlah Penduduk Desa/Kelurahan di Kecamatan Sungai Mandau 

Kabupaten Siak Berdasarkan Usia 

 

No Keterangan Jumlah 

1 00-03 Tahun 95 Orang 

2 > 03-05 Tahun 95 Orang 

3 > 05-06 Tahun 74 Orang 

4 > 06-12 Tahun 75 Orang 

5 > 12-15 Tahun 95 Orang 

6 > 15-18 Tahun 89 Orang 

7 > 18-60 Tahun 543 Orang 

8 > 60 Tahun 75 Orang 

Jumlah 1141 Orang 

Sumber : Monografi Desa 

 

4.3.5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

Adapun Jumala Penduduk Desa/Kelurahan di Kecamatan Mandau 

Kabupaten Siak berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut 

ini: 
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Tabel 4.7 Jumlah Penduduk Desa/Kelurahan di Kecamatan Sungai Mandau 

Kabupaten Siak Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

 

No Keterangan Jumlah 

1 Taman Kanak-Kanak - 

2 Sekolah Dasar 304 Orang 

3 SMP / SLTP 174 Orang 

4 SMA / SLTA 133 Orang 

5 Akademi (D1-D3) 30 Orang 

6 Sarjana (S1-S2) 31Orang 

7 Tidak Tamat Sekolah 286 Orang 

8 Tidak / Belum Sekolah 197 Orang 

Jumlah 1155 Orang 

Sumber : Monografi Desa 

 

4.3.6 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan 

Adapun Jumala Penduduk Desa/Kelurahan di Kecamatan Sungai Mandau 

Kabupaten Siak berdasarkan pekerjaan dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.8 Jumlah Penduduk Desa/Kelurahan di Kecamatan Sungai Mandau 

Kabupaten Siak Berdasarkan Pekerjaan 

 

No Keterangan Jumlah 

1 Karyawan 

1. PNS 

2. TNI 

3. Swasta 

 

48 Orang 

- 

17 Orang 

2 Wiraswasta/Pedagang 37 Orang 

3 TNI 126 Orang 

4 Pertukangan - 

5 Buruh Tani 65 Orang 

6 Nelayan 85 Orang 

7 Pemulung - 

8 Jasa - 

Jumlah 378 Orang 

Sumber : Monografi Desa 
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4.3.7 Jumlah Sarana Ibadah 

Adapun Sarana Ibadah Desa/Kelurahan di Kecamatan Sungai Mandau 

Kabupaten Siak dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.9 Sarana Ibadah Desa/Kelurahan di Kecamatan Sungai Mandau 

Kabupaten Siak  

 

No Keterangan Jumlah 

1 Mesjid 3 Buah 

2 Mushola 4 Buah 

3 Gereja - 

4 Vihara - 

5 Pura - 

Sumber : Monografi Desa 

 

4.3.8 Jumlah Proyek Perumahan Di Desa Desa/Kelurahan di Kecamatan 

Sungai Mandau Kabupaten Siak Yang Di Biayai Oleh Pemerintahan 

 

Adapun proyek Desa/Kelurahan di Kecamatan Mandau Kabupaten Siak 

dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.10 Proyek Perumahan Di Desa Desa/Kelurahan di Kecamatan 

Sungai Mandau Kabupaten Siak Yang Di Biayai Oleh 

 

No Keterangan Jumlah 

1 Rumah Permanen 44 Buah 

2 Rumah Semi Permanen 6 Buah 

3 Rumah Non Permanen 69 Buah 

Jumlah 119 Buah 

Sumber : Monografi Desa
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4.4 Struktur Organisasi Desa Muara Kelantan 

 

Gambar IV.I 

Struktur Organisasi Desa Muara Kelantan Kecamatan Sungai MandauKabupaten Siak 
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BAB VI 

 PENUTUP 

  

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diteliti, maka dapat ditarik 

kesimpulan dari masing-masing indikator diketahui partisipasi dalam 

pengambilan keputusan masih dalam kategori rendah hal ini ditandai dengan 

jumlah responden yang menjawab Tidak Pernah sebanyak 31 orang atau 38,27%, 

rendahnya partisipasi masyarakat dalam partisipasi pengambilan keputusan 

diketahui dari banyaknya masyarakat yang tidak menghadiri rapat perencanaan 

pengembangan. Sedangkan untuk partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan 

termasuk dalam kategori rendah hal ini ditandai dengan jumlah responden yang 

menjawab Tidak Pernah sebanyak 29 orang atau 35,80%, rendahnya partisipasi 

masyarakat dalam partisipasi pelaksanaan kegiatan diketahui dari banyaknya 

masyarakat yang tidak menyumbangkan tenaga untuk melakukan gotong royong 

bersama.  

Partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi pembangunan termasuk dalam 

kategori rendah hal ini ditandai dengan jumlah responden yang menjawab Tidak 

Pernah sebanyak 32 orang atau 39,50%, hal ini diketahui dari masih kurangnya 

kritik/ide yang diberikan masyarakat dalam menjalankan pembangunan desa 

selain itu evaluasi yang dilakukan masyarakat dalam memantau pelaksanaan 

program pembangunan juga masih kurang. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil 

pembangunan termasuk dalam kategori cukup baik hal ini ditandai dengan jumlah 

responden yang menjawab Sering sebanyak 29 orang atau 35,80%. Masyarakat 
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desa diberi kewenangan untuk menggunakan fasilitas yang sudah disediakan 

untuk dimanfaatkan semaksimal mungkin. 

 

6.2 Saran 

a. Kepada Bapak aparat desa diharapkan mampu menciptakan suasana rapat 

dalam suasana yang bersifat kekeluargaan dan akrab sehingga masyarakat 

tidak merasa segan untuk menyampaikan ide atau masukannya terhadap 

pembangunan desa. 

b. Disarankan kepada masyarakat untuk lebih meningkatkan rasa empatinya 

terhadap keadaan desa khususnya untuk pelaksanaan pembangunan yang 

berkesinambungan. 

c. Melakukan komunikasi dengan masyarakat sehingga persepsi-persepsi 

negatif masyarakat terhadap pembangunan dapat dikurangi. 
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  Lampiran 1. Kuisioner Penelitian 

 

LEMBAR KUISIONER 

 

ANALISIS PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN 

PEMBANGUNAN DI DESA MUARA KELANTAN KECAMATAN 

SUNGAI MANDAU KABUPATEN SIAK 

 

 

Kepada Yth, 

Bapak/Ibu yang terhormat 

Assalamu’alaikum Wr.Wb 

 

Dalam rangka melaksanakan penelitian untuk penyelesaian tugas akhir 

(skripsi) di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU dengan judul 

penelitian “Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan 

Pembangunan Di Desa Muara Kelantan Kecamatan Sungai Mandau 

Kabupaten Siak”. Untuk mendapatkan data penelitian yang diperlukan, saya 

mohon kesediaan dan partisipasi Bapak/Ibu untuk mengisi kuisioner penelitian 

ini. Jawaban yang Bapak/Ibu berikan dijamin kerahasiaannya. Atas bantuan dan 

kerjasamanya saya ucapkan terima kasih. 

  

A. Identitas Responden 

1. Nama responden :  

2. Umur responden :  

3. Jenis kelamin  : Laki-Laki / Perempuan  

4. Pendidikan terakhir :   

5. Lama bekerja                :  

6. No Hp                 : 

 

B. Petunjuk Pengisian Kuisioner 

1. Berilah tanda checklist (√) pada jawaban yang Bapak/Ibu anggap paling 

sesuai.  

2. Setiap pertanyaan hanya membutuhkan satu jawaban saja dan “tidak akan 

berpegaruh sama sekali” terhadap penelitian atas kinerja anda di kantor. 



 

 

Kuisioner ini bersifat rahasia dan haya berfungsi sebagai bahan penelitian 

saja.   

3. Berikanlah jawaban singkat pada bagian pertanyaaan identitas responden 

yang membutuhkan jawaban tertulis Bapak/Ibu.  

 

C. Kriteria Alternatif Jawaban 

         Skor 

1. SS : Sangat Sering   4 

2. S  : Sering     3 

3. KK : Kadang-Kadang  2 

4. TP : Tidak Pernah   1 

 

 

 

 

 



 

 

PARTISIPASI DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN 

No Pernyataan 
Kategori 

SS S KK TP 

1 Saya selalu hadir dalam rapat 

perencanaan pengembangan 

bersama RT di Kantor Desa 

Muara Kelantan. 

    

2 Saya bisa menjadi sekretaris, 

moderator, notulen, lainnya 

pada saat rapat kegiatan 

program desa. 

    

3 Saya selalu menyumbangkan 

ide/pendapat dalam 

perencanaan pembangunan 

di Kantor Desa Muara 

Kelantan. 

    

4 Saya ikut memberi masukan 

tentang aturan-aturan yang 

akan dilakukan pada saat 

rapat. 

    

 

PARTISIPASI DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN 

No Pernyataan 
Kategori 

SS S KK TP 

1 Saya selalu ikut 

menyumbangkan tenaga 

untuk bergotong royong 

bersama masyarakat yang 

lain di Desa Muara Kelantan. 

    

2 Masyarakat Desa Muara 

Kelantan selalu melakukan 

gotong royong bersama saat 

ada pembangunan. 

    

3 Saya ikut memberikan 

sumbangan materi/dana 

untuk pelaksanaan 

pembangunan Desa Muara 

Kelantan. 

    

4 Masyarakat Desa Muara 

Kelantan selalu berpartisipasi 

memberikan bantuan atau 

sumbangan materi/dana dan 

tenaga. 

    



 

 

PARTISIPASI DALAM PEMANTAUAN DAN EVALUASI 

PEMBANGUNAN 

No Pernyataan 
Kategori 

SS S KK TP 

1 Masyarakat ikut serta dalam 

proses evaluasi kegiatan 

perbaikan sarana dan 

prasarana bersama pihak 

fasilitator di Desa Muara 

Kelantan 

    

2 Saya berusaha memberikan 

kritik/ide dalam jalannya 

pembangunan Desa Muara 

Kelantan 

    

3 Masyarakat Desa Muara 

Kelantan selalu memantau 

evaluasi program 

pembangunan yang sudah 

direncanakan 

    

4 Saya senantiasa ikut 

memantau dan mengevaluasi 

pelaksanaan program yang 

sudah direncanakan 

    

 

PARTISIPASI DALAM PEMANFAATAN HASIL PEMBANGUNAN 

No Pernyataan 
Kategori 

SS S KK TP 

1 Masyarakat merasakan 

manfaat program-program 

yang diberikan desa kepada 

masyarakat 

    

2 Saya merasakan manfaat dari 

program pembangunan desa 

    

3 Saya selalu ikut serta dalam 

menggunakan fasilitas yang 

disediakan oleh Desa Muara 

Kelantan 

    

4 Masyarakat desa diberikan 

wewenang untuk 

menggunakan fasilitas yang 

sudah disediakan. 

    

 



 

 

Lampiran 2. Hasil Jawaban Responden untuk Partisipasi Dalam 

Pengambilan Keputusan 

 

 

No 1 2 3 4 

1 4 4 3 1 

2 3 2 2 1 

3 2 1 4 2 

4 2 1 3 2 

5 3 2 4 1 

6 4 2 1 1 

7 2 3 3 1 

8 3 3 2 1 

9 2 1 3 2 

10 3 1 1 1 

11 3 1 2 1 

12 4 3 4 1 

13 2 1 2 2 

14 3 1 2 1 

15 2 1 2 3 

16 4 1 3 1 

17 4 3 1 2 

18 4 3 1 2 

19 2 1 3 1 

20 3 1 2 1 

21 2 1 3 2 

22 2 3 3 2 

23 4 3 1 1 

24 2 1 2 4 

25 2 1 3 1 

26 2 1 1 2 

27 2 3 2 1 

28 1 1 3 2 

29 2 1 1 2 

30 2 1 2 2 

31 4 3 3 1 

32 4 3 2 1 

33 4 3 2 1 

34 4 3 1 3 

35 1 4 1 1 

36 2 1 3 1 

37 2 1 1 3 

38 2 1 1 1 

39 4 4 1 1 

40 1 1 1 3 

41 2 2 1 1 



 

 

42 4 1 1 2 

43 4 2 1 1 

44 2 2 1 1 

45 1 2 3 3 

46 2 1 1 2 

47 2 1 1 2 

48 1 1 1 2 

49 2 2 3 1 

50 4 1 1 1 

51 2 1 4 3 

52 4 4 1 1 

53 2 1 1 1 

54 2 1 2 1 

55 2 1 2 3 

56 2 1 1 1 

57 2 1 2 3 

58 2 1 1 1 

59 2 1 1 1 

60 4 4 4 1 

61 4 1 1 1 

62 3 2 2 1 

63 2 1 1 1 

64 3 2 1 1 

65 4 2 2 3 

66 4 1 2 2 

67 4 1 2 1 

68 4 2 1 3 

69 4 4 1 3 

70 4 1 2 3 

71 2 1 1 1 

72 1 2 4 4 

73 2 1 2 2 

74 1 2 4 4 

75 2 2 3 3 

76 2 1 2 3 

77 3 2 1 4 

78 2 2 4 4 

79 2 4 4 1 

80 3 1 2 2 

81 3 2 3 1 

 

 



 

 

Lampiran 3. Hasil Jawaban Responden untuk Partisipasi Dalam 

Pelaksanaan Kegiatan 
 

No 1 2 3 4 

1 4 4 3 4 

2 3 3 4 4 

3 1 1 4 2 

4 1 1 3 2 

5 3 3 4 4 

6 4 2 1 1 

7 1 3 3 4 

8 3 3 4 4 

9 2 1 3 2 

10 3 1 1 1 

11 3 1 4 4 

12 4 3 4 4 

13 2 1 2 2 

14 3 3 4 4 

15 2 1 2 3 

16 4 3 3 4 

17 4 3 1 2 

18 4 3 1 2 

19 2 1 3 1 

20 3 1 4 4 

21 2 1 3 2 

22 2 3 3 3 

23 4 3 1 4 

24 1 1 2 4 

25 2 3 3 4 

26 1 3 1 3 

27 1 3 2 1 

28 1 1 3 3 

29 2 1 1 2 

30 1 1 2 3 

31 3 3 3 4 

32 1 3 2 1 

33 4 3 4 4 

34 1 3 1 3 

35 1 4 1 1 

36 1 1 3 1 

37 1 1 1 3 

38 1 1 1 1 

39 4 4 3 3 

40 1 1 1 3 



 

 

41 1 2 1 1 

42 1 1 3 3 

43 1 3 1 1 

44 2 3 1 1 

45 1 3 3 3 

46 2 3 1 2 

47 2 3 1 2 

48 1 1 1 2 

49 2 2 3 1 

50 3 1 1 1 

51 2 1 4 3 

52 3 4 1 4 

53 1 1 3 1 

54 2 1 4 3 

55 1 4 2 3 

56 1 1 1 1 

57 1 4 2 3 

58 1 4 1 1 

59 1 4 1 1 

60 3 4 4 4 

61 3 3 1 3 

62 1 2 2 1 

63 1 1 1 1 

64 3 2 1 1 

65 4 2 4 3 

66 3 3 2 3 

67 3 3 2 3 

68 3 2 1 3 

69 1 4 1 3 

70 4 4 4 3 

71 1 3 3 1 

72 1 2 4 4 

73 1 1 2 2 

74 1 2 4 4 

75 1 2 3 3 

76 2 1 2 3 

77 3 3 1 4 

78 2 3 4 3 

79 1 4 4 4 

80 3 3 3 2 

81 1 3 3 3 

 
 
  



 

 

Lampiran 4. Hasil Jawaban Responden untuk Partisipasi Dalam 

Pemantauan dan Evaluasi 

 

No 1 2 3 4 

1 4 4 3 4 

2 3 2 1 1 

3 4 1 1 2 

4 3 1 3 2 

5 3 2 4 2 

6 4 2 1 1 

7 3 3 3 4 

8 3 3 4 4 

9 2 1 3 2 

10 3 1 1 1 

11 3 1 1 1 

12 4 3 4 4 

13 2 1 2 2 

14 3 1 4 2 

15 2 1 2 3 

16 4 1 3 4 

17 4 3 1 2 

18 4 3 1 2 

19 2 1 3 1 

20 3 1 1 4 

21 2 1 3 2 

22 2 3 3 3 

23 4 3 1 1 

24 1 1 2 1 

25 2 1 3 1 

26 3 1 1 3 

27 3 3 2 1 

28 1 1 3 3 

29 2 1 1 2 

30 3 1 2 3 

31 3 3 3 4 

32 1 3 2 1 

33 4 3 4 4 

34 3 3 1 3 

35 1 4 1 1 

36 1 1 3 1 

37 1 1 1 3 

38 1 1 1 1 

39 4 4 3 3 

40 1 1 1 3 



 

 

41 1 2 1 1 

42 1 1 3 3 

43 3 2 1 1 

44 2 2 1 1 

45 3 2 3 3 

46 2 1 1 2 

47 2 1 1 2 

48 2 1 1 2 

49 2 2 3 1 

50 3 1 1 1 

51 2 1 1 1 

52 3 4 1 2 

53 3 1 3 1 

54 2 1 1 3 

55 4 1 2 3 

56 4 1 1 1 

57 3 1 2 3 

58 3 1 1 1 

59 4 1 1 1 

60 3 4 4 4 

61 3 1 1 3 

62 1 2 2 1 

63 1 1 1 1 

64 3 2 1 1 

65 4 2 4 3 

66 3 1 2 1 

67 3 1 2 3 

68 3 2 1 1 

69 3 4 1 1 

70 4 3 1 1 

71 3 1 3 1 

72 3 2 2 2 

73 2 1 2 2 

74 2 2 1 1 

75 1 2 3 3 

76 2 3 2 3 

77 3 2 1 4 

78 2 2 1 1 

79 3 4 4 2 

80 3 4 3 1 

81 3 2 3 1 

 
 
  



 

 

Lampiran 5. Hasil Jawaban Responden untuk Partisipasi Dalam 

Pemanfaatan Hasil Pembangunan 

 
 

No 1 2 3 4 

1 3 4 3 3 

2 4 2 2 3 

3 4 4 4 2 

4 3 4 3 2 

5 4 2 4 3 

6 1 2 1 1 

7 3 3 3 3 

8 4 3 2 3 

9 3 3 3 2 

10 1 4 1 1 

11 4 4 2 3 

12 4 3 4 1 

13 2 3 2 2 

14 4 4 2 3 

15 2 4 2 3 

16 3 4 3 3 

17 1 3 1 2 

18 1 3 1 2 

19 3 4 3 3 

20 4 4 2 3 

21 3 4 3 2 

22 3 3 3 2 

23 3 3 3 1 

24 2 3 2 4 

25 3 3 3 1 

26 1 1 1 2 

27 2 3 2 1 

28 3 3 3 2 

29 1 1 3 2 

30 2 3 2 2 

31 3 3 3 1 

32 2 3 2 3 

33 4 3 2 3 

34 3 3 3 3 

35 3 4 1 1 

36 3 3 3 1 

37 1 3 3 3 

38 1 1 1 1 

39 3 4 1 3 



 

 

40 1 3 1 3 

41 1 2 1 1 

42 3 3 1 2 

43 1 2 1 1 

44 1 2 1 1 

45 3 2 3 3 

46 1 1 1 2 

47 1 1 1 2 

48 1 1 3 2 

49 3 2 3 3 

50 1 1 3 3 

51 4 3 4 3 

52 3 4 3 1 

53 3 3 1 1 

54 4 1 2 1 

55 2 1 2 3 

56 1 1 1 1 

57 2 3 2 3 

58 1 1 3 3 

59 1 1 1 1 

60 4 4 4 3 

61 2 3 3 3 

62 2 2 3 4 

63 1 1 1 1 

64 1 2 3 1 

65 4 2 2 3 

66 2 1 2 2 

67 2 1 2 1 

68 3 2 4 3 

69 2 4 4 3 

70 4 1 3 3 

71 3 1 4 4 

72 4 2 4 4 

73 2 1 3 2 

74 4 2 4 4 

75 3 2 3 3 

76 2 1 2 3 

77 4 3 3 4 

78 4 2 4 4 

79 4 4 4 4 

80 3 1 3 2 

81 3 3 3 4 

 
 



 

 

Lampiran 6. Dokumentasi Penelitian 
 

A. Aparat Desa 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

B. Masyarakat 
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tahun itu peneliti melanjutkan Pendidikan di SMP AL-

JUFRI Mirit kabupaten Kebumen Jawa Tengah dan tamat pada tahun 2009. Dan 

kemudia melanjutkan Sekolah Menengah Atas di SMA Muhammadiyah 

bangkinang dan selesai pada tahun 2013. Pada tahun 2013 peneliti melanjutkan 

pendidikan di penguruan tinggi negeri, tepatnya di Universitas Islam Negeri 

Sultan Syarif Kasim Riau (UIN SUSKA) Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosian 

(FEKONSOS) dan mengambil jurusan Ilmu Pendidikan pada Program Studi 

Administrasi Negara. Peneliti menyelesaikan kuliah strata satu (S1) pada tahun 

2020.     


