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ABSTRAK 

 

Dalam proses pembangunan, masyarakat semestinya terlibat dalam setiap 

proses mulai dari identifikasi kebutuhan, perencanaan, pelaksanaan sampai 

monitoring evaluasi secara menerus sebagai satu kesatuan dalam melaksanakan 

partisipasi. Dengan demikian judul penelitian yang menjadi pembahasan secara 

ilmiah yaitu : “ Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan di 
Kelurahan”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses 

pelaksanaan pembangunan di Kelurahan Dompak dan untuk mengetahui 

bagaimana partisipasi masyarakat Kelurahan Dompak dalam pelaksanaan 

pembangunan serta faktor – faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi 

masyarakatnya. 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan 

deskriptif dengan menggunakan teknik pengumpulan data secara wawancara, 

observasi, dan studi pustaka, untuk menganalisa partisipasi masyarakat Kelurahan 

Dompak dalam pelaksanaan pembangunan 

Hasil dari penelitian ini yang penulis lakukan berdasarkan teori – teori 

yang ada,dari indikator partisipasi dalam memberikan tanggapan informasi, 

partisipasi dalam perncanaan, partisipasi dalam pelaksanaan oprasional, 

pembangunan, dan partisipasi dalam memelihara hasil pembangunan, masyarakat 

Kelurahan Dompak selalu ikut dalam setiap pelaksanaan pembangunan 

dikelurahan Dompak karena masyarakat menyadari pentingnya arti pembangunan 

bagi kemajuan hidup masyarakat dan wilayahnya, namun ada juga hambatan 

dalam pelaksanaan pembangunan yaitu keterbatasan dana pembangunan untuk 

Kelurahan sehingga dari beberapa hasil musrembang pembangunan yang 

terlaksana hanya mengarah ke pembangunan fisik saja dan dalam pelaksanaan 

pembangunan masyarakat sebagian tidak mengikuti  pelaksanaan pembangunan 

dikarnakan sebagian masyarakatnya banyk bekerja diluar wilayah Dompak 

sehingga ini juga dapat menghambat lajunya pertumbuhan dikelurahan Dompak. 

 

Kata kunci : Partisipasi, Pembangunan, Pemberdayaan masyarakat. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

In the development process, the community should be involved in every 

process from identification of needs, planning, implementation, monitoring and 

evaluation continuously as a whole in implementing participation. Thus the title of 

research into a scientific discussion, namely: "People's Participation in 

Development Activities in the Village". This study aims to determine how the 

implementation process of development in Sub Dompak and to know how the 

village community participation in the implementation of development as well 

Dompak factors - factors that affect the level of community participation. 

This study used a qualitative method with descriptive approach using data 

collected with interviews, observation, and literature, to analyze community 

participation in the implementation of the construction of the Village Dompak 

Results of the research conducted by the author based on the theory - the 

theory that there are, of indicators of participation in responding to information, 

participation in perncanaan, participation in the implementation of the 

operational, development, and participation in maintaining the fruits of 

development, the public Village Dompak always participated in every 

implementation of development dikelurahan Dompak because people realize the 

importance of development for the advancement of life and its territory. but there 

are also obstacles in the implementation of development that is limited 

development funds for the village so that some sort of musrembang development 

implemented only leads to physical development alone and in the implementation 

of community development some did not follow the implementation of 

development dikarnakan some community banyk work outside the region Dompak 

so that it can also inhibit Dompak dikelurahan growth speed. 

 

Keywords: Participation, Development, Community empowerment. 



BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Topik pembahasan yang senantiasa menarik dibicarakan oleh segenap 

lapisan masyarakat adalah pembangunan, pembangunan merupakan suatu konsep 

perubahan sosial yang terus menerus menuju kearah perkembangan dan kemajuan 

memerlukan masukan - masukan yang menyeluruh dan berkesinambungan dan 

merupakan usaha - usaha yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat untuk 

mencapai tujuan Negara. Adanya suatu pembangunan di wilayah tertentu berarti 

adanya usaha pemerintah untuk menuju kearah perbaikan secara bertahap dan 

berencana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Dalam proses 

pembangunan, masyarakat semestinya terlibat dalam keseluruhan proses mulai 

dari identifikasi kebutuhan, perencanaan, pelaksanaan sampai monitoring evaluasi 

secara terus menerus dalam melaksanakan partisipasi. 

Keberhasilan pembangunan tidak semata - mata mengandalkan pemerintah 

karena peran seluruh komponen masyarakat juga mempengaruhi keberhasilan dari 

suatu pembangunan, peran pemerintah saat ini hanya sebagai fasilitator, regulator, 

motivator dalam penyediaan prasarana publik. Masyarakatlah sebagai pelaku 

utama pembangunan, dimana keterlibatan partisipasi masyarakat dalam 

pelaksanaan pembangunan yang dianggap dapat mengatasi kesenjangan 

pembangunan yang terjadi. Oleh karena itu pembangunan yang dilaksanakan 

harus secara komprehensif, baik itu secara fisik maupun pembangunan dari 



sumber daya manusianya karena hanya dengan pembangunan memungkinkan 

setiap Bangsa dan Negara dapat mencapai tingkat kehidupan. 

Pertimbangan itulah sehingga partisipasi masyarakat dalam pembangunan  

senantiasa diupayakan untuk ditumbuhkan dan dikembangkan mulai dari 

masyarakat Kelurahan. Kelurahan adalah kesatuan masyarakat hukum yang 

memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus 

kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan peraturan - peraturan yang berlaku 

dan adat istiadat setempat yang merupakan pembagian wilayah administratif di 

Indonesia dibawah Kecamatan, diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia.  

Begitu juga dengan pelaksanaan otonomi daerah, Kelurahan merupakan 

bagian dari pelaksanaan otonomi daerah itu sendiri. Terdapat dua hal yang harus 

dilaksanakan oleh pemerintah, pertama : Perlu aspiratif terhadap aspirasi - aspirasi 

yang disampaikan oleh masyarakatnya, dan perlu sensitive terhadap kebutuhan 

rakyatnya. Pemerintah perlu mengetahui apa yang dibutuhkan oleh rakyatnya 

serta mau mendengarkan apa kemauannya, kedua : Pemerintah perlu melibatkan 

segenap kemauan dan kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat dalam 

melaksanakan pembangunan. 

Perencanaan program pembangunan didaerah Kelurahan diperlukan 

adanya suatu pemerintahan kelurahan yang tangguh dan profesional dalam 

memberikan pemahaman terhadap program yang ada dikelurahan yang baik 

kepada masyarakat agar pembangunan dikelurahan berjalan dengan efisian dan 

tepat untuk mengakomodir aspirasi masyarakat yang terus berkembang dan secara 



langsung akan berpengaruh pada roda pemerintahan dan pelaksanaan program 

pembangunan dinegara kita, maka pemerintahan kelurahan harus benar–benar siap 

dan mampu untuk mengelolah setiap potensi yang ada dalam lingkungan 

masyarakat untuk dapat mewujudkan kesejahteraan bagi rakyatnya. 

Dari hasil pengamatan dari bulan Juni 2014 – Desember 2014 yang 

dilakukan oleh penulis dilapangan program – program pemerintahan Kelurahan 

Dompak Kecamatan Bukit Bestari banyak di limpahkan kepada LPMK dimana 

LPMK disini di maksud sebagai Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 

yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah Kelurahan 

dalam menampung dan mewujudkan aspirasi kebutuhan partisipasi masyarakat di 

bidang pembangunan. Sehingga pemerintah Kelurahan disini tidak berperan 

secara aktif dan tidak langsung menerima aspirasi – aspirasi yang dibutuhkan 

masyarakat secara langsung, ini jelas dapat mengganggu jalannya pembangunan 

karena pembangunan merupakan konsekuensi dan tanggung jawab program utama 

dalam sebuah daerah untuk mensejahterahkan masyarakatnya dalam proses 

partisipasi dalam pelaksanaan pembangunan karena LPMK juga memiliki 

keterbatasan kemampuan sumber daya manusianya, sehingga tidak semua aspirasi 

dan program yang dapat dikelolah secara langsung sesuai dengan kebutuhan.  

Pembangunan dari hasil musrembang dari 13 item pembangunan yang 

dapat dilaksanakan oleh LPMK dari program pembangunan yang ada untuk 

masyarakat dikelurahan hanya mengarah ke pembangunan fisik saja untuk 

memberdayakan atau mensejahterakan masyarakat, pembangunan fisik yang 

sudah di laksanakan antara lain ; Kelanjutan balai pertemuan, semenisasi 2 meter 

x 40 di RW 2 Dompak seberang dan di Dompak lama. Masyarakat secara 



keseluruhan ikut terlibat dalam pembangunan dikarenakan mereka bisa mencari 

nafkah lewat pembangunan fisik ini sebab masyarakat diberikan upah dalam 

pembangunan ini.( Sumber :  Dokumen Musrembang Kelurahan Dompak 2014 ) 

Pembangunan di atas sangat diperlukan peran Kelurahan secara cepat dan 

tanggap mengingat Kelurahan Dompak merupakan hasil dari pemekaran sehingga 

pembangunan sangat dibutuhkan untuk mengembangkan wilayahnya dalam 

memberikan pelayanan bersama LPMK  dari tahap tata kelolah program 

pembangunan, perencanaan, pengawasan, serta mensosialisasikan kepada 

masyarakat langsung agar dibangkitkan kesadarannya bahwa ada kehidupan yang 

lebih baik dari sekarang bahwa ada harapan serta peluang untuk memperbaiki 

kehidupan tetapi untuk itu harus ada usaha dari diri sendiri, sehingga tidak hanya 

peran Kelurahan saja namun diperlukan partisipasi masyarakat secara terus 

menerus yakni dengan prinsip partisipasi bahwa masyarakat berperan secara aktif 

dalam setiap tahapan proses mulai dari tahap sosialisasi, perencanaan, 

pelaksanaan, pengawasan, dan pelestarian kegiatan dengan memberikan swadaya 

berupa tenaga, pikiran, dana, waktu, maupun barang. 

Hal ini menyangkut masalah mental, pengetahuan, kecakapan, dan juga 

kesejahteraan sumber daya manusianya, juga masalah sistem dan 

pengorganisasian termasuk tatanan fungsi, prosedur, dan sebagainya dari aparat 

pemerintah sebagai aparat pembangunan agar proses pembangunan tidak 

mengarah ke pembangunan fisik saja namun ke pembangunan lainnya secara 

cepat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya, yang bertujuan untuk 

memberdayakan atau mensejahterahkan masyarakat dalam partisipasi masyarakat 

dalam pembangunan agar cita – cita pembangunan berjalan dengan semestinya 



sesuai dengan tujuan program otonomi daerah adalah mempercepat pertumbuhan 

ekonomi dan pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan antar daerah dan 

meningkatkan kualitas pelayanan publik agar lebih efisien dan responsif terhadap 

kebutuhan potensi maupun karakteristik daerah masing-masing.  

Bertitik tolak pada sejauh mana tingkat partisipasi masyarakat Dompak 

dalam pelaksanaan pembangunan dikelurahan, terutama dikelurahan Dompak 

Kecamatan Bukit Bestari Sehingga penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh 

melalui penelitian yang berjudul : Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan 

Pembangunan Di Kelurahan (Studi Kelurahan Dompak Kecamatan Bukit 

Bestari). 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis berusaha merumuskan masalah 

yang ingin diteliti agar tidak menyulitkan dalam pengumpulan data yang 

diperlukan. Maka dari itu penulis merumuskan masalahnya sebagai berikut : 

1. Bagaimana proses pelaksanaan pembangunan yang di lakukan di 

Kelurahan Dompak ? 

2. Bagaimana partisipasi masyarakat Dompak terhadap pelaksanaan 

pembangunan dan apa faktor – faktor yang mempengaruhi tingkat 

partisipasinya? 

C.        Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan disiplin ilmu peneliti, maka penelitian yang dilaksanakan 

berdasarkan atas bidang ilmu pemerintahan, dan terkhusus membahas masalah 



“Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Kelurahan (studi 

Kelurahan Dompak Kecamatan Bukit Bestari). Adapun tujuan dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

a. Untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan pembangunan di 

Kelurahan Dompak. 

b. Untuk mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat Kelurahan 

Dompak dalam pelaksanaan pembangunan serta faktor – faktor 

yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakatnya. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Sebagai bahan studi perbandingan bagi peneliti selanjutnya 

mengenai bagaimana partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat di 

Kelurahan Dompak sebagai salah satu kontribusi pemikiran ilmiah 

dalam melengkapi kajian yang mengarah pada pengembangan ilmu 

pengetahuan terutama yang menyangkut partisipasi dalam 

pelaksanaan pembangunan di Kelurahan Dompak. 

b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua 

pihak dan sebagai suatu acuan bagi pemerintah Desa atau 

Kelurahan dalam penetapan kebijakan untuk meningkatkan 

pembangunan dikelurahan. 

D. Kerangka Teori 

A. Partisipasi 

Kajian  ilmu pemerintahan memusatkan perhatiannya kepada gerak 

masyarakat yang berkaitan dengan pemerintahan, sejalan dengan pendapat 



Djopari dkk, (2008:12) menyebutkan bahwa ”Ilmu pemeritahan mempelajari 

segala macam usaha pemerintah dalam rangka mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan untuk menciptakan kemakmuran dan kebahagiaan masyarakat.” Hal ini 

sejalan dengan pendapat Kasnawi dan Ramli, (2007:36) menyebutkan bahwa 

”salah satu metode yang telah dikenal dalam teori pembangunan masyarakat 

adalah teori partisipasi masyarakat. Dari teori Djopari dkk, Kasnawi dan Ramli 

penulis dapat menyimpulkan bahwa, keberhasilan pembangunan Kelurahan 

Dompak dapat juga dilihat dari adanya partisipasi masyarakat untuk ikut serta 

dalam pencapaian program pembangunan yang di buat oleh pemerintah 

sebagaimana visi pemerintah dalam menciptakan kesejahteraan untuk masyarakat. 

Pendapat Muluk yang menyebutkan bahwa partisipasi sebagai suatu 

layanan dasar dan bagian integral dari local government, partisipasi publik 

merupakan alat bagi good government. “Pengertian partisipasi dalam 

pembangunan bukanlah semata - mata partisipasi dalam pelaksanaan program, 

rencana, dan kebijakan pembagunan, tetapi juga partisipasi yang emansipatif. 

Artinya sedapat mungkin penentuan alokasi sumber-sumber ekonomi semakin 

mengacu pada motto pembangunan dari, oleh, dan untuk rakyat”. (Muluk, 

2007:52). Dari pengertian diatas, penulis berpendapat bahwa masyarakat 

Kelurahan Dompak harus berpartisipasi dalam pembangunan hendaklah bersifat 

emansipatif artinya masyarakat harus memiliki kesadaran bahwa pembangunan itu 

adalah dari, oleh dan untuk masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat 

Kelurahan Dompak. 

Dipandang dari sisi yang lain, pemberian peranan lebih besar kepada 

masyarakat untuk terlibat dalam seluruhan proses pembangunan juga dapat 



memberikan dampak positif bagi proses pembangunan yang berkelanjutan”.( 

Soetomo, 2009 : 354) 

Tangkilisan (2005 : 321) bahwa pada dasarnya partisipasi dapat diartikan 

sebagai keterlibatan seseorang dalam kegiatan bersama yang berkaitan dengan 

pelaksanaan pembangunan. Dari pendapat Tangkilisan diatas penulis dapat 

menyimpulkan bahwa, partisipasi merupakan keterlibatan seseorang pada bagian 

kegiatan bersama yakni adanya kesadaran dalam diri seseorang untuk ikut serta 

dalam pembangunan. Dari pendapat Soetomo dan Tangkilisan penulis 

berpendapat bahwa sebuah kesuksesan pembangunan untuk memberdayakan 

masyarakat itu sendiri diperlukan peran partisipasi masyarakat yang lebih untuk 

pembangunan wilayahnya atau diri sendiri sehingga masyarakat Kelurahan 

Dompak harus menyadari pentingnya partisipasi dalam memajukan 

pembangunan. 

Partisipasi juga merupakan salah satu komponen dalam pembangunan 

masyarakat oleh karna itu kegiatan pembangunan erat kaitannya dengan usaha 

membakitkan partisipasi. Menurut Adisasmita (2006 : 38) bahwa partisipasi 

anggota masyarakat adalah berkaitan dan perlibatan anggota masyarakat dalam 

pembangunan, meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan program 

atau proyek pembangunan yang dikerjakan di masyarakat lokal. Kemudian Kaho 

(2007:125) yang dikutip pada Genius (2013) menyatakan bahwa partisipasi 

masyarakat merupakan bagian intern dalam setiap penyelenggaraan otonomi 

daerah yakni dalam rangka pembangunan bangsa yang meliputi segala aspek 

kehidupan, partisipasi masyarakat memainkan peranan penting. 



Pendapat Adisasmita dan Kaho, penulis dapat menyimpulkan bahwa 

pembangunan yang diberikan kepada masyarakat merupakan program pemerintah 

yang ditunjukan untuk mengangkat kesejahteraan masyarakat untuk membangun 

wilayahnya masing – masing sesuai dengan kebutuhan. 

Dalam kaitannya dengan pelaku – pelaku yang termasuk didalam aktivitas 

pembangunan, Nelson (dalam Tangkilisan, 2005:323) menyatakan bahwa ada dua 

macam bentuk partisipasi yaitu : 

1. Partisipasi horizontal, yaitu partisipasi diantara sesama warga atau 

anggota masyarakat, dimana masyarakat mempunyai kemampuan 

berprakarsa dalam menyelesaikan secara bersama suatu kegiatan 

pembangunan. 

2. Partisipasi vertikal, yaitu partisipasi diantara masyarakat sebagai 

suatu keseluruhan dengan pemerintah, dalam hubungan dimana 

masyarakat berada pada posisi sebagai pengikut atau klien. 

Dengan adanya partisipasi masyarakat, maka perencanaan pembangunan 

yang di upayakan Kelurahan Dompak menjadi terarah, maksudnya rencana atau 

program yang disusun itu adalah sesuai dengan kebutuhan masyarakat, berarti 

dalam penyusunan atau rencana program pembangunan dalam Kelurahan Dompak 

dilakukan penentuan prioritas (urutan berdasarkan besar kecilnya tingkat 

kepentingannya). Dengan demikian pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam 

pembangunan dikelurahan dapat berjalan efektif dan efisien. 

Berdasarkan kutipan di atas penulis menyimpulkan bahwa partisipasi 

masyarakat perlu digerakkan agar pelaksanaan pembangunan dikelurahan 



Dompak Kecamatan Bukit Bestari berjalan dengan baik. Masyarakat harus 

berperan aktif untuk mencapai tujuan pembangunan dikelurahan Dompak yang 

telah dibuat, sehingga hasil yang diperoleh memiliki manfaat yang besar bagi 

semua masyarakat serta adanya partisipasi bersama masyarakat untuk melakukan 

pemeliharaan pada hasil pembangunan dikelurahan Dompak Kecamatan Bukit 

Bestari.  

Mengacu pendapat Moeljarto (dalam Supriatna 2000 : 209) menyebutkan 

bahwa terdapat beberapa alasan pembenaran bagi partisipasi rakyat dalam 

pembangunan yaitu : 

a. Rakyat adalah fokus sentral dan tujuan terakhir pembangunan, 

partisipasi merupakan akibat logis dari dalil tersebut. 

b. Partisipasi menimbulkan harga diri dan kemampuan pribadi untuk 

dapat turut serta dalam keputusan penting yang menyangkut 

masyarakat. 

c. Partisipasi menciptakan suatu lingkungan umpan balik arus 

informasi    tentang sikap, aspirasi, kebutuhan dan kondisai daerah 

yang tanpa keberadaannya akan tidak terungkap. 

d. Pembangunan dilaksanakan lebih baik dengan dimulai dari mana 

masyarakat berada dan dari apa yang mereka miliki. 

e. Partisipasi memperluas zona (wawasan) penerima proyek 

pembangunan. 

f. Partisipasi menompang pembangunan. 



g. Partisipasi merupakan cara efektif membangun kemampuan 

masyarakat untuk pengelolaan program pembangunan guna 

memenuhi kebutuhan khas daerah. 

Berdasarkan kutipan diatas penulis menyimpulkan bahwa program 

pembangunan akan berjalan secara efektif bila adanya partisipasi masyarakat 

secara langsung. Demikian pula dengan program musrembang yang dilaksanakan 

tersebut akan berhasil bila adanya partisipasi masyarakat secara langsung baik 

dalam perencanaan pembangunan, pengelolaan, dan pemanfaatan, serta 

pemeliharaan pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat secara bersama – 

sama. 

B.  Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat 

Agenda ini adalah paling kritikal di dalam pembangunan sektor 

lingkungan, memperdayakan partisipasi masyarakat di dalam pengelolaan 

lingkungan adalah proses pembangunan modal sosial, pengalaman 

memperlihatkan bahwa sosial kapital adalah kunci keberhasilan dalam 

pengelolaan sumberdaya wilayah perkotaan (Nugroho , 2004 ; 404) secara teoritis 

modal sosial juga dapat digunakan untuk memberantas permasalahan sosial 

ekonomi dan lingkungan. Dimotivasi oleh penegakan nilai - nilai HAM dan 

semangat berdemokrasi . 

 Pemberdayaan partisipasi masyarakat hingga di tingkat lembaga  lembaga 

lokal, akan dapat menggerakan perekonomian wilayah. sejalan dengan itu, 

dipastikan sosial kapital akan meningkat. Namun demikian pemberdayaan 

partisipasi masyarakat di Indonesia khususnya pada saat sekarang tidak 

berkolerasi dengan meningkatnya social capital, masyarakat saat ini memang 



sedang ‘berdaya‘ tetapi belum mengkait dengan kenaikan kesejahteraan 

sebaliknya mengakibatkan ekonomi memburuk bahkan menimbulkan perilaku – 

perilaku sekelompok masyarakat yang jauh dari tertib hukum sebagai modal 

utama untuk membangun modal sosial.  

Menurut Sunyoto Usman  (2008 : 21) menyatakan bahwa Setidak – 

tidaknya ada dua macam perspektif yang relevan untuk mendekati persoalan 

pemberdayaan masyarakat terutama masyarakat miskin agar lebih memiliki akses 

pada pelayanan kesehatan, yaitu : 

1. Perspektif yang memfokuskan perhatiannya pada alokasi sumber 

daya (resource allocation). 

2. Perspektif yang memfokuskan perhatiannya pada penampilan 

kelembagaan (institutional performance). 

Dari pendapat tersebut, penulis menyimpulkan dapat dijelaskan bahwa 

pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dengan menggali potensi - potensi 

yang ada atau dimiliki oleh masyarakat tersebut dan ditujukan untuk tujuan 

pembangunan, lalu ditumbuh kembangkan peran serta masyarakat untuk ikut 

terlibat baik itu melalui pemberian motivasi atau dorongan yang diberikan kepada 

masyarakat untuk menentukan sendiri bagi mereka langkah yang akan ditempuh 

dalam peningkatan hidupnya. 

Pendekatan budaya sangat diperlukan untuk mendorong pemberdayaan 

partisipasi manusia sehingga masyarakat dan pemerintah dapat menghasilkan 

pertumbuhan ekonomi. Pemerintah provinsi mampu mengoptimalkan wilayah, 

dengan peluang kerja sama antar wilayah Kabupaten/Kota, dan mengembangkan 



tranformasi sektor primer ke arah industri pengelohan. Hal ini mendorong 

pembelajaran seluruh SDM baik dunia usaha (individul enterpreneur) , 

masyarakat (social enterprener), maupun aparat (intrapreneur) , sebagai modal 

peningkatan kualitas SDM menuju terbentuknya masyarakat yang madani, dalam 

posisi ini pemerintah, dunia swasta dan masyarakat menjalankan fungsi good 

governance Effendi (dalam Iwan Nugroho, dkk, 2005 ; 363) untuk mendorong 

tumbuhnya produktivitas ekonomi dan tercapainya kesejahteraan. Dengan 

demikian ada dua unsur yang penting dari pemberdayaan adalah desentralisasi dan 

pengembangan kapasitas, keduanya merupakan dua hal yang tak dapat 

dipisahkan. Desentralisasi berarti to give power or authority, sementara 

pengembangan kapasitas berarti to give ability, keduanya merupakan dua konsep 

penting pengertian konvesional pemberdayaan Wrihatnolo dan Dwidjowijojo 

(dalam Soetomo, 2009: 418) 

C. Pembangunan 

Pembangunan adalah suatu upaya terkoordinasi untuk menciptakan 

alternatif yang lebih banyak secara sah kepada setiap warga negara untuk 

memenuhi dan mencapai aspirasinya yang paling manusiawi, perlunya suatu 

kegiatan perncanaan agar terciptanya alternatif yang lebih banyak secara sah, hal 

ini dapat di artikan bahwa pembangunan hendaknya beriorentasi pada 

keberagaman dalam seluruh aspek kehidupan dalam seluruh aspek kehidupan, 

adapun mekanismenya menuntut kepeda terciptanya kelembagaan dan hukum 

yang terpercaya (credible) yang mampu berperan secara efisien, transparan dan 

adil . 



Begitu pula dengan Suharyanto mengartikan pembangunan sebagai proses 

perubahan dari suatu kondisi tertentu ke kondisi lebih baik. Pembangunan dapat 

diartikan juga sebagai suatu upaya terkoordinasi untuk menciptakan alternatif 

yang lebih banyak secara sah kepada setiap warga negara untuk memenuhi dan 

mencapai aspirasinya yang paling manusiawi (Nugroho dan Rochmin Dahuri, 

2004). 

Pembangunan sosial dan kelembagaan meupakan agenda – agenda dalam 

wilayah mencakup dua tujuan penting, yakni (i) mengembangkan mekanisme 

kelembagaan yang ada sehingga berfungsi lebih aktif menfasilitasi kepentingan 

seluruh stakeholder , dan (ii) menbangun kelembagaan bagi berfungsinya suatu 

sistem kelembagaan yang lebih terintergrasi untuk mendukung pembangunan 

wilayah. Sebagai hasilnya, diharapkan terbagun kelembagaan yang terintergrasi 

dalam aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan, mementingkan proses maupun 

tujuan pembangunan dan beriorentasi kepada kesejahteraan masyarakat (net social 

benefit) secara spesial maupun temporal. Istilah pembangunan bisa saja diartikan 

berbeda oleh satu orang dengan orang lain, daerah yang satu dengan daerah yang 

lainnya, Negara satu dengan Negara yang lainnya. Namun secara umum ada suatu 

kesepakatan bahwa pembangunan merupakan proses untuk melakukan perubahan 

(Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah, 2005). 

Menurut Pendapat Salim (dalam Soetomo, 2009 : 42) perubahan sosial 

berlangsung secara terus menerus dari waktu ke waktu dan terjadi secara alamiah 

dan di alami setiap masyarakat. Karena perubahan sosial merupakan pemahaman 

realitas pembangunan. 



Menurut Sunyoto Usman (2008 ; 5) pembangunan adalah memacu 

pertumbuhan di negara sendiri, pemerintahan dapat menempatkan posisinya 

antara lain:  

1. Sebagai pelaksana kebijakansanaan ekonomi 

2. Sebagai konsumen, produsen sekaligus investor 

3. Sebagai pengelolah perusahaan (Negara) 

4. Sebagai pengatur masyarakat (regulator)  

Sebagai pelaksana kebijakan ekonomi, pemerintah secara aktif dapat 

melakukakn perubahan dan pembenahan masalah – masalah keuangan, 

perdagangan, perindustrian dan sebagainya. Sebagi konsumen, pemerintah 

mendorong kegiatan yang bersentuhan langsung dengan barang – barang yang 

dikosumsi. Sebagai pengelola perusahaan (Negara), pemerintah secara aktif 

mempengaruhi pasar dan pemasaran, disamping memberi stimulan bagi tumbuh 

dan berkembangnya perusahaan – perusahaan swasta. Dan akhirnya sebagai 

pengatur masyarakat (regulator), pemerintah menyusun perundang – undangan 

yang memuat peraturan dan sangsi, sehingga derap pembangunan ekonomi 

berjalan berada pada jalur yang dikehendaki. 

D. Masyarakat 

Masyarakat dalam istilah bahasa Inggris adalah society yang berasal dari 

kata latin socius yang berarti (kawan). Istilah masyarakat berasal dari kata bahasa 

Arab syaraka yang berarti (ikut serta dan berpartisipasi). Masyarakat adalah 

sekumpulan manusia yang saling bergaul, dalam istilah lmiah adalah saling 



berinteraksi. Suatu kesatuan manusia dapat mempunyai prasarana melalui warga-

warganya dapat saling berinteraksi. Definisi lain, masyarakat adalah kesatuan 

hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang 

bersifat kontinyu, dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama. Kontinuitas 

merupakan kesatuan masyarakat yang memiliki keempat ciri yaitu: 1) Interaksi 

antar warga-warganya, 2). Adat istiadat, 3) Kontinuitas waktu, 4) Rasa identitas 

kuat yang mengikat semua warga (Koentjaraningrat, 2002 : 115-118). 

Berdasarkan kutipan diatas masyarakat merupakan sekumpulan orang 

yang tinggal disuatu wilayah dan saling bekerja sama dalam mencapai suatu 

tujuan yakni untuk saling berhubungan dan mengikuti aturan - aturan atau norma -   

norma yang ada dalam masyarakat itu sendiri. Kehidupan masyarakat memiliki 

tingkat sosial yang berbeda maupun latar belakang ekonomi yang tidak sama. 

Masyarakat dapat hidup bila memiliki kemampuan untuk berdampingan dengan 

orang lain dimana mereka tinggal dan diatur oleh pemerintahan yang adil bagi 

seluruh rakyatnya. Sesuai dengan pendapat Djopari dkk, (2008:211) 

mengemukakan bahwa ”pemerintahan adalah organisasi dalam mana diletakkan 

hak untuk melaksanakan kekuasaan berdaulat atau tertinggi”. 

Ditambahkan oleh Parson (dalam Sunarto, 2000:56) bahwa masyarakat 

ialah suatu sistem sosial yang swasembada (self subsistent), melebihi masa hidup 

manusia normal, dan merekrut anggota secara reproduksi biologis serta 

melakukan sosialisasi terhadap generasi berikutnya. Salam (2007:262) 

mengungkapkan bahwa masyarakat dalam konteks kenegaraan pada dasarnya 

berada diantara atau di tengah - tengah antara pemerintah dan perseorangan, yang 

mencakup baik perseorangan maupun kelompok masyarakat yang berinteraksi 



secara sosial, politik dan ekonomi. Kelembagaan masyarakat sipil tersebut pada 

umumnya dapat dirasakan oleh masyarakat melalui kegiatan fasilitasi dan 

advokasi partisipasi melalui mobilisasi. 

D. Definisi Konsep 

a. Partisipasi 

Dalam kaitannya dengan pelaku – pelaku yang termasuk didalam aktivitas 

pembangunan, Nelson (dalam Tangkilisan, 2005:323) menyatakan bahwa ada dua 

macam bentuk partisipasi yaitu : 

1. Partisipasi horizontal, yaitu partisipasi diantara sesama warga atau 

anggota masyarakat, dimana masyarakat mempunyai kemampuan 

berprakarsa dalam menyelesaikan secara bersama suatu kegiatan 

pembangunan. 

2. Partisipasi vertikal, yaitu partisipasi diantara masyarakat sebagai 

suatu keseluruhan dengan pemerintah, dalam hubungan dimana 

masyarakat berada pada posisi sebagai pengikut atau klien. 

Dengan adanya partisipasi masyarakat, maka perencanaan pembangunan 

yang di upayakan Kelurahan Dompak menjadi terarah, maksudnya rencana atau 

program yang disusun itu adalah sesuai dengan kebutuhan masyarakat, berarti 

dalam penyusunan atau rencana program pembangunan dalam Kelurahan Dompak 

dilakukan penentuan prioritas (urutan berdasarkan besar kecilnya tingkat 

kepentingannya). Dengan demikian pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam 

pembangunan dikelurahan dapat berjalan efektif dan efisien. 

 



b. Pembangunan 

Pembangunan adalah suatu upaya terkoordinasi untuk menciptakan 

alternatif yang lebih banyak secara sah kepada setiap warga negara untuk 

memenuhi dan mencapai aspirasinya yang paling manusiawi, perlunya suatu 

kegiatan perencanaan agar terciptanya alternatif yang lebih banyak secara sah,hal 

ini dapat diartikan bahwa pembangunan hendaknya beriorentasi pada 

keberagaman dalam seluruh aspek kehidupan dalam seluruh aspek kehidupan, 

adapun mekanismenya menuntut kepeda terciptanya kelembagaan dan hukum 

yang terpercaya (credible) yang mampu berperan secara efisien, transparan dan 

adil . 

c. Pemberdayaan Partisipasi Mayarakat 

Memperdayakan partisipasi masyarakat didalam pengelolaan lingkungan 

adalah proses pembangunan modal sosial, pengalaman memperlihatkan bahwa 

sosial capital adalah kunci keberhasilan dalam pengelolaan sumber daya wilayah 

perkotaan (Nugroho , 2004 ; 404) secara teoritis modal sosial juga dapat 

digunakan untuk memberantas permasalahan – permasalahan sosial ekonomi dan 

lingkungan. Dimotivasi oleh penegakan nilai – nilai HAM dan semangat 

berdemokrasi. 

E. Metode Penelitian. 

1. Jenis Penelitian. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian dekskriptif kualitatif, 

dimana metode yang digunakan adalah penelitian yang bermaksud untuk 

memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian yaitu 

perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll. Secara holistik, dan dengan cara 



dekskripsi dalam bentuk kata – kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang 

alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Menurut (Lexy J. 

Moleong, 2007:06 – 11) Data yang dikumpulkan dari penelitian deskriptif 

kualitatif adalah berupa kata – kata, gambar, dan bukan angka – angka. Hal itu 

disebabkan oleh adanya penerapan metode kulitatif. Selain itu semua yang di 

kumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti. 

Dengan demikian, laporan peneliti akan berisi kutipan – kutipan data yang 

memberi gambaran penayajian laporan tersebut mungkin berasal dari naskah 

wawancara, catatan lapangan, foto, vidio tape, dokumen pribadi, catatan atau 

memo, dan dokumen resmi lainnya. Pada penulisan laporan demikian, peneliti 

menganalisis data yang sangat kaya tersebut dan sejauh mungkin  dalam bentuk 

aslinya. Hal itu hendaknya dilakukan seperti orang merajut sehingga setiap bagian 

ditelaah satu demi satu. Pertanyaan dengan kata tanya : Mengapa, alasan apa, dan 

bagaimana terjadinya, akan senantiasa dimanfaatkan oleh peneliti. Dengan 

demikian, peneliti tidak akan memandang bahwa sesuatu itu sudah memang 

demikian keadaannya.  

2. Fokus Penelitian. 

Fokus penelitian ini adalah partisiapasi masyarakat dalam pelaksanaan 

pembangunan dikelurahan Dompak. Yang dimaksud dengan partisipasi dalam 

pelaksanaan pembangunan Desa/Kelurahan adalah Partisipasi anggota masyarakat 

Desa/Kelurahan dalam pembangunan fisik maupun non fisik di Desa/Kelurahan, 

mulai dari tahap pengambilan keputusan, pelaksanaan, sampai evaluasi 

pembangunan. Dalam penilitian ini, peneliti mengfokuskan pada tingkat 

partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kelurahan Dompak . 



Sedangkan faktor - faktor yang mempengaruhi partisipasi dalam hal ini 

adalah hal - hal yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi 

partisipasi masyarakat dalam pembangunan, baik itu berupa penghambat (faktor 

penghambat) maupun yang mendukung partisipasi ini (faktor pendukung).  

3. Jenis Data. 

Dalam penelitian ini data - data yang diambil dapat digolongkan menjadi 

dua bagian yaitu data primer dan data sekunder : 

a. Data primer yaitu data pokok yang diperoleh dari masyarakat yang 

diperoleh melalui wawancara dan telah ditetapkan sebagai 

informan yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam 

pelaksanaan pembangunan dikelurahan. 

b. Data sekunder yaitu data pelengkap yang diperoleh dari buku – 

buku atau literatur, dokumentasi dan berbagai dokumentasi lainnya 

yang ada hubungannya dengan partisipasi masyarakat dalam 

pelaksanaan pembangunan dikelurahan. 

4. Informan Penelitian. 

Sesuai dengan kata yang digunakan, informan adalah orang yang memiliki 

informasi tentang subjek yang ingin diketahui oleh peneliti. Secara teknis, 

informan adalah orang yang dapat memberikan penjelasan tentang suatu kejadian 

secara terperinci untuk mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian yang 

dilakukan. Ada beberapa kriteria untuk mengetahui apakah seseorang memiliki 

kapasitas untuk dipilih sebagai informan, yaitu sebagai berikut (dalam Sugiyono , 

2011 : 221) : 



1. Mereka yang memahami atau menguasai sesuatu melalui proses 

enkulturasi, sehingga sesuatu itu bukan sekedar diketahui tetapi 

juga dihayatinya. 

2. Mereka yang tergolong masih sedang berkecimpung atau terlibat 

pada kegiatan yang tengah diteliti. 

3. Mereka yang mempunyai waktu yang memadai untuk dimintai 

informasi. 

4. Mereka yang tidak cenderung menyampaikan informasi hasil ” 

kemasannya” sendiri. 

5. Mereka yang pada mulanya tergolong “ cukup asing ” dengan 

peneliti sehingga lebih menggairahkan untuk dijadikan semacam 

guru atau narasumber. 

Dari keterangan atau penjelasan tentang kriteria informan, maka peneliti 

memilih informan yang cocok untuk diwawancara yang berkaitan dengan 

penelitian, diantaranya adalah : 

1. Sekretaris Lurah Kelurahan Dompak  

2. Ketua LPMK Dompak 

3. Masyarakat Kelurahan Dompak yang berjumlah 3 orang  

5. Teknik dan Alat Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data terdiri dari : 



a. Wawancara. 

Wawancara yaitu peneliti mengadakan serangkaian wawancara kepada 

sejumlah informan yang dapat memberikan keterangan yang dibutuhkan. 

Instrumen digunakan berupa pedoman wawancara. Peneliti melakukan tanya 

jawab langsung kepada sejumlah informan dan informan untuk memperoleh 

informasi dan gagasan yang berkaitan erat dengan penelitian ini. 

b. Observasi. 

Observasi yaitu dengan melakukan pengamatan langsung yang ada di 

lapangan yang erat kaitannya dengan objek penelitian yaitu tentang partisipasi 

masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dikelurahan, dimana peneliti 

memperhatikan secara lansung seluruh kegiatan – kegiatan yang dikerjakan oleh 

masyarakat. Instrumen yang digunakan berupa data obsevasi. 

c. Studi Pustaka. 

Studi kepustakaan yaitu dilakukan dengan mencari data-data pendukung 

(data sekunder) pada berbagai literatur baik berupa buku, makalah-makalah hasil 

penelitian serta berbagai sumber lain. 

6. Teknik Analisis Data 

Data yang terkumpul akan dianalisa secara kualitatif, sesuai jumlah 

variabel yang dijadikan indikator dalam penelitian ini. Analisis data dilakukan 

dengan mengorganisaksikan data, menjabarkannya kedalam unit-unit, menyusun 

ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, 

menguraikan dalam bentuk kata dan kalimat, dan selanjutnya membuat 

kesimpulan. Menurut Nasution ( Sugiyono, 2010:244 ), “ Melakukan analisis 

adalah pekerjaan sulit, memerlukan kerja keras. Tidak ada cara tertentu yang 



dapat diikuti untuk mengadakan analisis sehingga setiap peneliti harus mencari 

sendiri metode yang di rasakan cocok dengan sifat penelitiannya. Bahan yang 

sama bisa di klasifikasikan lain oleh peneliti yang berbeda”. 

Karena dalam penelitian kualitatif data yang diperoleh dilapangan bisa jadi 

cukup banyak dan komplek maka perlu dilakukan analisis data menurut Miles dan 

Huberman  (dalam Sugiono, 2010:247). 

a. Reduksi data yaitu dengan merangkum data, memilih data – data, 

sesuai dengan indikator dari penelitian yakni merakum hasil 

wawancara dengan memilih data – data yang diperlukan sesuai 

urutan dari partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan 

pembangunan dikelurahan. Adapun data – data yang dianlisa dan 

direduksi adalah : 

b. Setelah  data yang direduksi atau dirangkum berdasarkan 

kategorinya maka selanjutnya tahap berikutnya adalah dengan cara 

penyajian data atau bisa dalam bentuk uraian singkat atau narasi. 

Penyajian data – data yang diperoleh disajikan dalam bentuk narasi 

dan penjelasan yang didasarkan dari kutipan – kutipan wawancara 

yang diperoleh dari informan. Kemudian narasi atau penjelasan 

yang disajikan tidak akan lari dari definisi konsep yang di buat 

sehingga menghasilkan analisis data yang dianggap dan merespon 

kebutuhan penelitian yang ada yaitu partisipasi masyarakat dalam 

pelaksanaan pembangunan dikelurahan. 



c. Langkah berikutnya adalah menyimpulkan, namun demikian 

menurut  Miles dan Huberman ( Dalam Sugiono, 2010:252), “ 

Kesimpulan awal dikemukakan masih bersifat sementara dan akan 

berubah bila tidak ditemukan bukti – bukti yang valid dan 

konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, 

maka kesimpulan yang dikemukakan kesimpulan yang kredibel. 

Dari  hasil pengumpulan data – data dan proses verifikasi data yang 

dilakukan maka diperoleh hasil yang valid dimana tidak di perlukan lagi 

pengumpulan data tambahan karena dinilai sudah cukup sehingga dapat 

disimpulkan data yang kemudian dapat dijelaskan pada penjelasan analisa 

berikutnya. 

 

 

 


