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ABSTRAK 

 

Desa Mantang Besar merupakan desa yang berada di wilayah kecamatan 

Mantang, merupakan pemekaran dari desa Mantang. Dapat dikatakan bahwa desa 

tersebut terbilang masih dalam taraf pembangunan. Gejala yang nampak oleh 

penulis dalam penelitian ini adalah masih adanya program pemerintah yang tidak 

berjalan dengan baik karena tidak mendapat dukungan penuh dari masyarakat, 

rendahnya pembayaran pungutan resmi dari desa, menunjukan kurangnya 

partisipasi dari segi biaya dari masyarakat karena masih ada anggapan bahwa 

semua proyek sudah ada pembiayaannya dari pemerintah.  

Perumusan masalahnya adalah bagaimana peran pemerintah desa untuk 

meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di desa. Tujuan 

penelitian adalah untuk mengetahui Peran Pemerintah Desa dalam Meningkatkan 

Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan, bentuk partisipasinya dan untuk 

mengetahui faktor penghambatnya. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dan 

Informannya terdiri dari Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan masyarakat 

desa. 

Peran pemerintah desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam 

pembangunan di Desa Mantang Besar sudah baik. Ini terlihat dari jawaban 

informan terhadap Peran pemerintah desa untuk meningkatkan partisipasi 

masyarakat dalam pembangunan di Desa Mantang Besar. Dampak yang 

ditimbulkan pun terarah ke dampak positif. Faktor penghambatnya adalah dilihat 

dari tingkat kesadaran masyarakat, tingkat pendidikan masyarakat, sikap mental 

masyarakat dan faktor ekonomi masyarakat. Sarannya adalah hendaknya 

keikutsertaan masyarakat di setiap tahapan pembangunan dari perencanaan, 

pelaksanaan, monitoring lebih memperhatikan perimbangan jumlah penduduk 

menurut usia, pendidikan dan pekerjaannya, sehingga aspirasinya dapat 

tertampung dan terwakili; Potensi kebersamaan yang cukup menonjol sebagai 

wujud partisipasi harus dipelihara dan ditingkatkan untuk mendorong kerjasama, 

kerelaan masyarakat dalam proses kebijakan pembengunan di wilayah Desa 

Mantang Besar Kecamatan Mantang Kabupaten Bintan. 

 

Kata Kunci : Partisipasi, Pembangunan Desa 

 

THE ROLE OF VILLAGE GOVERMENT TO INCREASE PUBLIC 

PARTICIPATION IN THE DEVELOPMENT ( A Case Study in Mantang 

Besar Village Mantang District of Bintan Regency) 

 

A B S T R A C T 

 



Great Mantang village is a village located in the district area Mantang, a 

division of the village Mantang. It can be said that the village is still somewhat 

under construction. Symptoms are visible by the authors in this study is the 

persistence of the government programs that do not run properly because it does 

not have the full support of the community, the low payment of official charges 

from the village, shows a lack of participation in terms of the cost of the public 

because there is still the assumption that all existing projects financing from the 

government.  

The formulation of the problem is how the role of the village government 

to increase community participation in rural development. The purpose of the 

study was to determine the role of Village Government in Improving Public 

Participation in Development, the form of participation and to identify factors 

inhibiting. This research is a descriptive qualitative and informants consisting of 

Village Head, Village Officials, BPD, and rural communities. 

 The role of village governments to increase public participation in 

development in the village of Great Mantang already good. This is evident from 

the answer to the role of village government informant to increase community 

participation in development in the village of Great Mantang. The impact was 

directed to the positive impact. Inhibiting factor is seen from the level of public 

awareness, public education, community mental attitude and the local economy 

factors. His advice is community participation should be at every stage of 

development from planning, implementation, monitoring more attention to the 

balance of the population according to age, education and work, so that 

aspirations can be accommodated and represented; Potential togetherness is 

quite prominent as a form of participation should be maintained and enhanced to 

encourage cooperation, the willingness of society in the policy process 

development in Great Mantang Village Mantang District of Bintan Regency. 

 

Keywords : Society Participation, Rural Development. 

 

A. PENDAHULUAN 

I.1 Latar Belakang 

Secara historis, desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat 

politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum bangsa ini terbentuk. Struktur 

sosial sejenis desa, masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi institusi 

sosial yang mempunyai posisi yang sangat penting. Desa merupakan institusi 

yang otonom dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri relatif mandiri. 

Hal ini antara lain ditunjukkan dengan tingkat keragaman yang tinggi membuat 

desa mungkin merupakan wujud bangsa yang paling kongkret. 

Pembangunan biasanya didefinisikan sebagai rangkaian usaha 

mewujudkan pertumbuhan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu 

Negara atau bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa, 

misalnya pembangunan dibidang ekonomi, apabila pembangunan ekonokmi telah 



berjalan dengan baik maka pembangunan dibidang lain akan berjalan dengan baik. 

(Siagian, 2000:4). 

Suatu skema baru otonomi daerah yang didalamnya termuat semangat 

melibatkan masyarakat, dengan menekankan bahwa kualitas otonomi daerah akan 

ditentukan oleh sejauh mana keterlibatan masyarakat, maka dengan sendirinya 

harus adanya seluruh aspirasi masyarakat semenjak dini (Abe, 2005).  

Untuk dapat menjalankan peranannya secara efektif dan efisien, 

pemerintahan desa perlu terus dikembangkan sesuai dengan kemajuan masyarakat 

desa dan lingkungan sekitarnya. Dengan perkataan lain, perubahan sosial yang 

terjadi pada masyarakat desa karena adanya gerakan pembangunan desa perlu 

diimbangi pula dengan pengembangan kapasitas pemerintahan desanya, sehingga 

keinginan mempertahankan posisi tawar-menawar dengan pihak luar desa yang 

relatif seimbang dapat terus dipertahankan. Tanpa adanya pemerintahan desa yang 

kuat, desa dengan masyarakatnya hanya akan menjadi objek permainan ekonomi 

maupun politik dari pihak-pihak luar desa yang relatif lebih kuat posisinya. 

Lahirnya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah 

merupakan langkah baru untuk membenahi penyelenggaraan pemerintah, melalui 

otonomi dan desentralisasi yang diharapkan mampu melahirkan partisipasi aktif 

masyarakat dan menumbuhkan kemandirian pemerintah daerah. 

Dari hasil uraian diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat partisipasi 

masyarakat dalam pembangunan desa masih harus ditingkatkan. Hal ini dapat 

dilihat dari sebagai berikut : 

1. Masih adanya program-program pemerintah yang tidak berjalan 

dengan baik karena tidak mendapat dukungan penuh dari masyarakat, 

yang ditandai dengan tidak semua masyarakat mau berpartisipasi 

dalam perencanaan pembangunan; 

2. Rendahnya pembayaran pungutan resmi dari desa, menunjukan 

kurangnya partisipasi dari segi biaya dari masyarakat, karena masih 

ada anggapan bahwa semua proyek sudah ada pembiayaannya dari 

pemerintah. 

Diduga bahwa bahwa rendahnya tingkat partisipasi masyarakat disebabkan 

karena faktor dari kurangnya peran pemerintah desa dalam hal ini adalah Kepala 

Desa, dimana kepala desa : 

1. Kurang memperhatikan aspirasi dari masyarakat seperti ide dan 

gagasan dari masyarakat sehingga perencanaan kegiatan pembangunan 

di desa lebih banyak didominasi keinginan kelompok tertentu dan 

bukan dari masyarakat; 

2. Kurangnya pengawasan terhadap aparat desa, dibuktikan dengan 

kedisiplinan aparat desa yang kurang, sehingga tidak memberikan 

pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. 

Oleh karena itu berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian yang berjudul “Peranan Pemerintah Desa Untuk 

Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan” (Studi Kasus di 

Desa Mantang Besar Kecamatan Mantang Kabupaten Bintan). 

I.2 Perumusan Masalah 



Setelah memahami uraian gejala dari latar belakang diatas, maka penulis 

dapat merumuskan suatu masalah dalam usulan penelitian ini. Adapun perumusan 

masalah dalam usulan penelitian ini adalah “Bagaimana peran pemerintah desa 

Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa 

Mantang Besar”?  

2.  Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui Peran Pemerintah Desa dalam Meningkatkan 

Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Desa Mantang Besar. 

b. Untuk mengetahui bentuk partisipasi masyarakat dalam 

pembangunan. 

c. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat yang terjadi pada Peran 

Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam 

Pembangunan di Desa Mantang Besar. 

3.  Metode Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah 

penelitian bersifat Deskriptif dengan pendekatan Kualitatif. Menurut 

Sugiyono (2010;29) “Metode deskriptif adalah metode yang digunakan 

untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak  

 

B. TINJAUAN PUSTAKA 

II.1 Konsep Teori 

II.1.1 Peranan 

 Peranan berasal dari kata peran. Peran memiliki makna yaitu 

seperangkat tingkat diharapkan yang dimiliki oleh yang berkedudukan di 

masyarakat. Sedangkan peranan adalah bagian dari tugas utama yang harus 

dilaksanakan. (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1989).  



Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang 

penting sebagai struktur sosial masyarakat.Peran adalah suatu perilaku 

seseorang yang diharapkan dapat membuat suatu perubahan serta harapan 

yang mengarah pada kemajuan, meskipun tidak selamanya sesuai dengan 

apa yang diharapkan dan sebagai tolak ukur seseorang sebagai seorang 

pemimpin apakah orang itu dapat meningkatkan kinerjanya dalam 

menjalankan tugas – tugas yang diberikan kepadanya sehingga akan 

membuat orang tersebut dapat memaksimalkan kinerja dalam menjalankan 

tugas – tugasnya. 

Menurut Soekanto (1990:268) peranan meliputi norma yang 

dihubungkan dengan posisi seseorang dalam masyarakat sebagai rangkaian 

peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan sosial. Artinya 

adalah posisi yang dimiliki seseorang tersebut seperti kepala desa yang 

merupakan pemerintahan desa, dengan posisi tersebut pemerintah desa 

akan lebih memiliki wewenang untuk menegakkan peraturan-peraturan 

dalam kehidupan masyarakat sesuai dengan undang-undang yang berlaku. 

  Menurut Rivai (2006:148) Peran dapat diartikan sebagai perilaku 

yang diatur dan diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu. 

Pemimpin didalam sebuah organisasi mempunyai peran, setiap 

pekerjaan membawa harapan bagaimana penanggung peran 

beprilaku. Fakta bahwa organisasi mengindetifikasikan pekerjaan 

yang harus dilakukan dan perilaku peran yang diinginkan yang 

berjalan seiring pekerjaan tersebut juga mengandung arti bahwa 

harapan mengenai peran penting dalam mengatur perilaku 

bawahan. 

 

   

 



C.  ALISA DATA 

 

1.  Analisis Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi 

Masyarakat Dalam Pembangunan di Desa Mantang Besar. 

Untuk melihat bagaimana Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan 

Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Desa Mantang Besar dapat dilihat 

dari sebagai berikut : 

1. Peran Pemerintah Desa 

Dalam hal ini Kepala Desa selaku pemimpin tertinggi di desa yang melihat 

fungsi kepemimpinan kepala desa, dengan indikator : 

a. Fungsi Instruktif 

Maksudnya disini adalah fungsi yang menjelaskan bagaimana cara 

Pemerintah Desa dalam hal ini adalah Aparat Desa dalam menentukan perintah 

maupun mengerjakan perintah. Adapun tanggapan yang diberikan oleh 

informan yaitu Sekretaris Desa Bapak Alam Syah yang menyatakan sebagai 

berikut : 

“Dalam menentukan perintah, Pemerintah Desa atau Kepala Desa 

selalu melihat dulu apa yang perlu diperintah dan tidak sembarangan 

dalam memberikan perintah kepada bawahan dan masyarakat” 

(Sekretaris Desa Bapak Alam Syah, hasil wawancara tanggal 12 Mei 

2014). 

 

Menentukan atau memberikan perintah memang merupakan hak dan 

kewajiban bagi kepala desa sebagai pemimpin tertinggi pada suatu desa. Akan 

tetapi perintah tersebut tidak serta merta berarti untuk selalu memerintah 



melainkan untuk terlebih dahulu dilihat dan dicermati sebelum menentukan 

perintah kepada bawahan. 

Didapati juga tanggapan dari informan yaitu Ketua BPD Bapak Ahmad 

Makruf yang menyatakan sebagai berikut : 

“Menurut saya, Kepala Desa sebagai pemimpin tertinggi di desa 

memiliki hak untuk memberikan dan menentukan perintah, perintah 

diberikan dengan melihat terlebih dahulu terhadap sesuatu yang perlu 

dilakukan seperti contoh memberikan perintah untuk bergotong royong, 

dan lain-lain”. (Ketua BPD Bapak Ahmad Makruf, hasil wawancara 

tanggal 12 Mei 2014). 

 

Kemudian disampaikan juga oleh Kaur Pembangunan Bapak Hamrullah 

sebagai berikut : 

“Dalam melaksanakan pembangunan, Pemerintah Desa dalam hal ini 

Kepala Desa memiliki fungsi instruktif dalam melaksanakannya. Fungsi 

instruktif tersebut disebut juga dengan istilahnya memberi perintah. 

Nah, memberi perintah disini adalah Kepala Desa memberikan 

perintah dan menghimbau kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi 

dalam membangun desanya sendiri seperti halnya yang dilakukan 

Kepala Desa”. (Kaur Pembangunan Bapak Hamrullah, hasil 

wawancara tanggal 12 Mei 2014). 

 

Dari tanggapan informan diatas dapat dikatakan bahwa sebagai 

pemimpin, Kepala Desa mempunyai wewenang dalam memberikan perintah 

baik yang berbentuk langsung maupun tidak langsung, akan tetapi hendaknya 

perintah tersebut bersifat baik sehingga dapat diterima dengan baik oleh 

masyarakat. 

Selanjutnya penulis melakukan crosscheck dengan Kepala Desa 

diketahui tanggapan yang didapat menyatakan sebagai berikut : 

“Sebagai Kepala Desa memang terkadang sering saya memberikan 

perintah baik itu kepada bawahan maupun masyarakat. Akan tetapi 

perintah tersebut bukan berarti perintah seenaknya saja, perintah 

tersebut saya berikan dan saya tentukan terhadap apa yang saya lihat 



dari kondisi desa, apa yang menjadi kekurangan di desa dan apa yang 

harus dilakukan untuk desa ini. Jika merasa oke saya akan 

memerintahkan masyarakat untuk bekerja sama seperti bergotong 

royong dan kerja bakti, dan lan-lain nya”. (Kepala Desa Bapak Saipul, 

hasil wawancara tanggal 14 Mei 2014). 

 

Selanjutnya penulis melakukan crosscheck lagi dengan Kepala Dusun 

Bapak M. Raus yang menyatakan sebagai berikut : 

“Sebagai salah satu unsur perangkat desa saya memang selalu 

melaksanakan arahan dari Kepala Desa dalam menjalankan 

perintahnya. Dan sebagai masyarakat saya juga mengikuti arahan 

yang baik dari pemerintah desa terhadap keputusan atau kebijakan 

yang dibuat”. (Kepala Dusun Bapak M. Raus, hasil wawancara tanggal 

14 Mei 2014). 

 

Dari hasil tanggapan yang diberikan oleh informan kunci diatas dapat 

dikatakan bahwa Kepala Desa sering memberikan perintah secara langsung dan 

tidak langsung kepada bawahan dan masyarakat. Namun perintah tersebut 

diberikan sesuai dengan apa yang dibutuhkan desa seperti yang dikatakan 

kepala desa misalnya memberikan perintah untuk melaksanakan kegiatan 

bergotong royong desa, membangun sarana dan prasarana desa bersama-sama, 

dan lain-lain. 

Berdasarkan pengamatan yang penulis lakukan dilapangan didapati juga 

hasil wawancara dengan tokoh-tokoh masyarakat yaitu yang pertama adalah 

tokoh adat Bapak M. Asar yang memberikan tanggapan sebagai berikut : 

“Kadang-kadang ada memang himbauan dari pemerintah desa. 

Macam contohnya himbauan atau perintah untuk gotong royong dan 

sebagainya. Kira-kira seperti itulah buk”. (Tokoh Adat Bapak M. Asar, 

hasil wawancara tanggal 14 Mei 2014). 



Kemudian hal serupa juga disampaikan oleh tokoh pemuda yaitu 

Asmadi sebagai barikut : 

“Memang sering terlihat adanya perintah atau himbauan yang 

diberikan oleh kepala desa kepada bawahan dan masyarakat. Seperti 

adanya perintah dari kepala desa untuk melaksanakan kegiatan 

bergotong royong setiap hari yang telah ditentukan bersama 

masyarakat desa”. (Tokoh Pemuda Asmadi, hasil wawancara tanggal 

14 Mei 2014). 

 

Dari tanggapan serta pengamatan yang didapatkan oleh penulis terlihat 

memang kepala desa memberikan arahan atau perintah kepada bawahan dan 

masyarakat desa dalam hal apa saja yang terkait dengan kemajuan desa. hal ini 

telihat dari adanya perintah kepada masyarakat desa untuk melaksanakan 

kegiatan kerja bakti atau gotong royong setiap hari yang telah ditentukan 

bersama. Dan perintah kepada bawahan atau aparat desa dalam bekerja sebaik-

baiknya, berdisiplin dan lain sebagainya. 

Setelah itu penulis juga melakukan wawancara kepada masyarakat guna 

sebagai data pendukung dalam melengkapi analisis data. Pertama penulis 

mewawancarai Bapak Jakpar dari sektor nelayan yang memberikan tanggapan 

seperti berikut : 

“Saye ni tak tau menau buk tentang fungsi instruktif tu. Tapi kalau 

masalah himbauan atau perintah dari pemerintah desa saye rase 

menurut saye dah bagus lah. Sesekali kadang pemerintah desa atau 

kepale desa tu ntah ngajak gotong royong atau pun ngajak rapat tu 

adelah. Saye je yang kadang ikut kadang ndak. Tergantung keje saye 

juge lah buk”. (Bapak Jakpar, hasil wawancara tanggal 16 Mei 2014). 

 

Kemudian yang kedua penulis mewawancarai Bapak Basuki dari sektor 

swasta dengan hasil wawancara sebagai berikut : 

“Menurut saya fungsi instruktif pemerintah desa Mantang Besar sudah 

cukup bagus. Hal ini dapat saya lihat dari adanya himbauan dan 



perintah pemerintah desa tentang kepeduliannya terhadap desa seperti 

menghimbau untuk bergotong royong bersama, menjaga lingkungan, 

dan banyak lainnya lagi”. (Bapak Basuki, hasil wawancara tanggal 16 

Mei 2014). 

 

Dari hasil wawancara dengan masyarakat diatas diketahui bahwa 

selama ini memang pemerintah desa Mantang Besar sudah menjalankan 

perannya yaitu sebagai fungsi instruktif yang mana sering memberikan 

himbauan dan perintah yang bersifat positif dalam memajukan lingkungan dan 

pembagnunan di desa. 

Seperti yang kita ketahui bahwa sudah seharusnya kepala desa sebagai 

pemimpin di desa memberikan perintah kepada bawahan dan masyarakat 

terkait dengan kemajuan di desa baik itu pelayanan di pemerintahan maupun 

kemajuan dalam kegiatan bermasyarakat di desa. 

2. Fungsi Konsultatif 

Yaitu fungsi yang dimiliki oleh Pemerintah Desa dalam hal ini Aparat 

Desa ataupun Kepala Desa terhadap bagaimana cara menetapkan keputusan 

terutama menyangkut masalah desa. Adapun informan yaitu Sekretaris Desa 

Bapak Alam Syah memberikan pernyataan sebagai berikut : 

“Dasar dari pemerintah desa untuk menetapkan keputusan adalah 

melalui mufakat dan bukan pada keputusan sepihak. Keputusan 

tersebut juga sudah dipikirkan efek baik dan buruknya. Dan tentu saja 

melibatkan masyarakat jika keputusan tersebut menyangkut desa dan 

masyarakat”. (Sekretaris Desa Bapak Alam Syah, hasil wawancara 

tanggal 12 Mei 2014). 

 

Kemudian Ketua BPD Bapak Ahmad Makruf juga memberikan 

pernyataan sebagai berikut : 

 



“Keputusan atau kebijakan yang dibuat pemerintah desa baik itu 

berbentuk edaran atau surat keputusan haruslah diketahui dan dibahas 

dahulu bersama kami sebagai BPD. Karena BPD disini juga sebagai 

salah satu lembaga pemerintah di desa”. (Ketua BPD Bapak Ahmad 

Makruf, hasil wawancara tanggal 12 Mei 2014). 

 

Hal senada juga diungkapkan oleh Kaur Pemerintahan Bapak Subhan 

sebagai berikut : 

“Masalah proses pengambilan keputusan memang terletak ditangan 

pemerintah desa, akan tetapi keputusan tersebut bukanlah merupakan 

keputusan sepihak saja dari pemerintah desa melainkan dibahas 

bersama dulu bersama masyarakat”. (Kaur Pemerintahan Bapak 

Subhan, hasil wawancara tanggal 12 Mei 2014). 

 

Dari hasil wawancara dengan informan diatas dapat dikatakan bahwa 

segala sesuatu yang menyangkut tentang desa memang harus terlebih dahulu 

dimusyawarahkan bersama masyarakat. Jadi, keputusan yang diambil nantinya 

bukan berdasarkan keputusan pemerintah saja, akan tetapi merupakan 

keputusan bersama yaitu pemerintah dan masyarakat desa. agar keputusan 

tersebut tidak hanya berat pada pemerintah saja melainkan harus didasarkan 

pada keputusan semua unsur-unsur masyarakat desa. 

Selanjutnya, penulis juga melakukan crosscheck kepada Kepala Desa 

Bapak Saipul yang menyatakan sebagai berikut : 

“Sebagai Kepala Desa dalam hal ini Pemerintah Desa memang sering 

membuat dan menetapkan keputusan yang menyangkut tentang 

pembangunan di desa. Namun keputusan tersebut tidaklah kami 

tetapkan sendiri, akan tetapi kami rundingkan dulu dengan masyarakat 

desa mengingat yang merasakan pembangunan tersebut adalah 

masyarakat. Jadi, kiranya wajib bagi kami untuk menyertakan 

masyarakat dalam proses membuat keputusan”. (Kepala Desa Bapak 

Saipul, hasil wawancara tanggal 14 Mei 2014). 

 

 



Sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Kepala Dusun Bapak 

M.Raus sebagai berikut : 

“Sebenarnya tidak ada cara khusus dalam menetapkan keputusan yang 

menyangkut desa. Asalkan tetap melibatkan masyarakat didalamnya 

hal itu akan menjadi lebih baik terhadap keputusan yang diambil”. 

(Kepala Dusun Bapak M. Raus, hasil wawancara tanggal 12 Mei 2014). 

 

Dari tanggapan diatas dapat kita ketahui bahwa dalam setiap melakukan 

atau menetapkan keputusan oleh pemerintah hendaknya harus melibatkan 

masyarakat. Karena yang merasakan langsung dampak dari keputusan yang 

ditetapkan dalam hal ini keputusan mengenai pembangunan tersebut adalah 

masyarakat sendiri. 

Selanjutnya penulis juga melakukan wawancara dengan tokoh pemuda 

yaitu Asmadi yang menyatakan sebagai berikut : 

“Dalam pengambilan keputusan, pemerintah memang wajib untuk 

menyertakan masyarakat di dalamnya. Karena yang tahu persis kondisi 

desa adalah masyarakat itu sendiri. Jadi, apabila dalam pembangunan 

di desa perlu menyertakan masyarakat dalam menetapkan sebuah 

keputusan”. (Tokoh Pemuda Asmadi, hasil wawancara tanggal 14 Mei 

2014). 

 

Dari hasil wawancara diatas dapat dikatakan bahwa beliau mengaku 

sering membuat dan menetapkan keputusan yang menyangkut pembangunan di 

desa, dan tentu saja beliau juga menyertakan masyarakat dalam membuat 

keputusan tersebut. 

Selain itu, penulis juga melakukan pengamatan dengan mewawancarai 

beberapa unsur dari masyarakat sebagai data pendukung dalam penelitian ini. 

Yang pertama dengan Bapak Jakpar dari sektor nelayan yang berpendapat 

sebagai berikut : 



“Wah, kalau masalah itu saye kurang tau buk, saye ikut aje cemane-

cemane die, yang penting tak merugikan kami sudah”. (Bapak Jakpar, 

hasil wawancara tanggal 14 Mei 2014). 

Kemudian yang kedua penulis juga mewawancarai masyarakat dari 

sektor swasta yaitu Bapak Basuki yang berpendapat sebagai berikut : 

“Yang saya tahu dalam pengambilan keputusan apalagi yang 

berhubungan dengan pembangunan memang harus melibatkan 

masyarakat desa karena mereka berhak tahu juga masalah 

pembangunan tersebut tidak bagi pemerintah saja”. (Bapak Basuki, 

hasil wawancara tanggal 14 Mei 2014). 

 

C. PENUTUP 

Sebagai bab penutup dalam penulisan skripsi ini, maka peneliti 

merumuskan kesimpulan dari penelitian ini serta saran-saran yang menurut 

peneliti dapat berguna dalam melihat Peran Pemerintah Desa Untuk 

Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa. 

1.  Kesimpulan 

Adapun kesimpulan yang dapat dirumuskan berdasarkan paparan hasil 

analisa penelitian sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya adalah : 

1. Peran Pemerintah Desa 

a. Fungsi Instruktif 

Peran Pemerintah desa dalam memberikan perintah kepada bawahan dan 

masyarakat terkait dengan kemajuan di desa baik itu pelayanan di 

pemerintahan maupun kemajuan dalam kegiatan bermasyarakat di desa 

sudah baik 

b. Fungsi Konsultatif 



Dalam menetapkan sebuah kebijakan atau keputusan pemerintah desa 

selalu menyertakan dan melibatkan masyarakat dan itu sudah baik 

dilakukan oleh Pemerintah Desa. 

c. Fungsi Partisipatif 

Pemerintah Desa mempunyai kewajiban dalam menggerakkan dan 

mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Ada 

cara-cara yang pemerintah terapkan dalam menumbuhkan agar 

masyarakat ikut berpartisipasi dan berhasil dengan baik. 

d. Fungsi Delegasi 

Peran Pemerintah Desa sebagai fungsi delegasi yakni dalam memberikan 

pelimpahan wewenang kepada bawahan atau masyarakat sudah dijalankan 

dengan baik. 

2. Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan 

a.  Wujud atau Dimensi partisipasi yang diberikan oleh masyarakat dalam 

Musrenbang atau rapat. 

Wujud partisipasi masyarakat didalam forum rapat atau musyawarah 

sudah baik karena masyarakat ada memberikan partisipasi dalam bentuk 

ide dan gagasan didalam rapat. 

b.  Keterlibatan masyarakat dalam penetapan kebijakan pembangunan 

daerah. 

Dapat dikatakan keterlibatan masyarakat dalam penetapan kebijakan 

pembangunan daerah masih dikategorikan kurang baik karena banyak 

masyarakat yang tidak tahu tentang keberadaan peraturan yang mengatur 



tentang keterlibatan masyarakat dala perumusan kebijakan pembangunan. 

Yang mereka tahu hanya perencanaan pembangunannya saja. 

c.  Kesesuaian pembangunan daerah yang akan dilakukan dengan kebutuhan 

masyarakat. 

Kesesuaian pembangunan yang disampaikan dan diinginkan masyarakat 

dalam rapat atau musrenbang masih belum terlaksana dengan baik. Dapat 

dilihat bahwa pembangunan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan 

keinginan masyarakat. 

d.  Kerjasama antara pemerintah desa dengan masyarakat dalam proses 

pelaksanaan pembangunan. 

Kerjasama antara pemerintah desa dengan masyarakat desa dalam proses 

pelaksanaan pembangunan di desa sudah baik. Hal ini dapat dibuktikan 

dengan adanya partisipasi masyarakat desa untuk bersama-sama 

membantu pemerintah desa dalam melaksanakan pembangunan. 

2.  Saran  

Adapun saran yang dapat peneliti berikan berdasarkan kesimpulan diatas 

adalah sebagai berikut : 

1. Hendaknya keikutsertaan masyarakat di dalam setiap tahapan pembangunan 

mulai dari perencaraan, pelaksanaan sampai monitoring lebih memperhatikan 

perimbangan jumlah penduduk menurut lapisan usia, pendidikan dan 

pekerjaannya, sehingga seluruh aspirasi dapat tertampung dan terwakili. 

2. Potensi kebersamaan yang cukup menonjol sebagai wujud partisipasi 

masyarakat dapat bahkan harus dipelihara dan ditingkatkan untuk mendorong 



kualitas kerjasama, kerelaan masyarakat dalam proses kebijakan 

pembengunan di wilayah Desa Mantang Besar Kecamatan Mantang 

Kabupaten Bintan. 
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