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A B S T R A K  

 

Pembangunan sumber daya manusia dapat dimulai dengan pendidikan. 

Dimana pendidikan merupakan aset sosial yang strategis dan realistis dalam upaya 

meningkatkan sumberdaya manusia dalam pembangunan. Pelaksanaan pendidikan 

yang berorientasi pada pembangunan akan menghadapi beberapa masalah antara lain 

sumberdaya manusia yang bagaimanakah yang dibutuhkan dalam pembangunan. 

Kelurahan Tembeling merupakan salah satu kelurahan yang ada di Kabupaten 

Bintan. Kelurahan ini selalu melakukan perbaikan dalam neningkatkan kesejahteraan 

masyarakatnya. Dari data yang didapatkan bahwa di Kelurahan Tembeling yang 

tidak bersekolah dan tidak tamat sekolah. Dalam pembangunan kualitas SDM, 

program yang dilakukan pemerintah antara lain, pertama adalah sistem pendidikan 

yang baik dan bermutu. Untuk mencapai hal tersebut, maka diperlukan penataan 

terhadap sistem pendidikan secara menyeluruh, terutama berkaitan dengan kualitas 

pendidikan, serta relevansinya dengan kebutuhan masyarakat di kelurahan 

Tembeling.  

Tujuan dalam penelitian ini Untuk mengetahui Partisipasi Masyarakat Dalam 

Pembangunan Sumber Daya Manusia Di Kelurahan Tembeling Tanjung Kecamatan 

Teluk Bintan Kabupaten Bintan. Operasionalisasi konsep yang di gunakan dalam 

penelitian ini mengacu kepada konsep Menurut Kaho (2002:40). Informan dalam 

penelitian ini yaitu sebanyak 4 orang. Analisis data yang di gunakan dalam penelitian 

ini adalah analisa data kualitatif.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan maka dapat dianalisa bahwa 

partisipasi masyarakat dalam pembangunan sumber daya manusia di Kelurahan 

Tembeling Tanjung sudah berjalan dengan baik. Namun tidak semua masyarakat 

mampu untuk menjaga fasilitas yang ada. Maka dari itu untuk mendorong 

masyarakat agar mau berpartisipasi dalam memanfaatkan hasil pembangunan, maka 

di Kelurahan Tembeling Tanjung dibentuk sebuah tim relawan yang mampu merawat 

dan memelihata pembangunan yang sudah ada di wilayah tersebut. Masyarakat sudah 

mampu mengawasi dan mengevaluasi apa yang terjadi. Hasil pengawasan dan 

pemantauan pembangunan Kelurahan menjadi dasar pembahasan musyawarah 

Kelurahan dalam rangka pelaksanaan pembangunan Kelurahan. Pemantauan 

pembangunan Kelurahan oleh masyarakat Kelurahan dilakukan pada tahapan 

perencanaan pembangunan Kelurahan dan tahapan pelaksanaan pembangunan 

Kelurahan 

 

Kata Kunci : Partisipasi, Masyarakat, Pembangunan, Sumber Daya Manusia 
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A B S T R A C T 

 

 

Human resource development can begin with education. Where education is 

a social asset strategic and realistic in an effort to increase human resources in 

development. The implementation of development-oriented education will face some 

problems, among others, human resources how is needed in development. The 

village is one of the subdistricts of Tembeling Regency Bintan. The village has 

always been doing repairs in neningkatkan welfare of the people. From the data 

obtained in the village who do not attend school and Tembeling rivers did not finish 

school. In the quality of human resources development, the Government program 

that, among other things, the first is a good education system and good quality. To 

achieve this, the Setup is required against the education system as a whole, 

especially with regard to the quality of education, as well as its relevance to the 

needs of the community in kelurahan Tembeling.  

The goal in this research to find out the participation of the community in the 

development of human resources In the village of the subdistrict of Tanjung 

Tembeling Bay Bintan Bintan Regency. Operasionalisasi concepts in use in this 

study refer to concepts according to Kaho (2002:40). Informants in this study that is 

as much as 4 people. The analysis of the data used in this study is the analysis of 

qualitative data.  

Based on the results of interviews with informants so it can be analyzed that 

public participation in the development of human resources in Kelurahan Tembeling 

Cape is already well underway. But not all communities were able to maintain 

existing facilities. Therefore to encourage people to participate in utilizing the 

results of development, then in Kelurahan Tembeling Tanjung formed a team of 

volunteers who are able to care for and maintain the existing development in the 

region. The public are able to monitor and evaluate what happened. The results of 

the surveillance and monitoring of the development of the village became the basis of 

the deliberations of the Council Wards within the framework of the implementation 

of the construction of the village. Monitoring of the development of the 

Neighborhood by Neighborhood communities performed on stages of development 

planning and implementation stages of the construction of Village Neighborhood 

 

Keywords: Participation, Community, Development, Human Resources 
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I  PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Sumber daya manusia merupakan 

potensi yang terkandung dalam diri 

manusia untuk mewujudkan perannya 

sebagai makhluk sosial yang adaptif 

dan transformatif yang mampu 

mengelola dirinya sendiri serta seluruh 

potensi yang terkandung di alam 

menuju tercapainya kesejahteraan 

kehidupan dalam tatananyang seimbang 

dan berkelanjutan. Sumber daya 

manusia merupakan salah satu faktor 

kunci dalam reformasi ekonomi, yakni 

bagaimana menciptakan SDM yang 

berkualitas dan memiliki keterampilan 

serta berdaya saingtinggi dalam 

persaingan global. (Palupi, 2013:3) 

Pembangunan suatu bangsa 

memerlukan aspek pokok yang disebut 

dengan sumber daya (resources) baik 

SDA atau Natural resources maupun 

SDM atau human resources. Kedua 

sumber daya ini sangat penting dalam 

menentukan keberhasilan suatu 

pembangunan. Namun untuk 

mendukung suatu pembangunan, SDM 

adalah yang terpenting , karena jika 

sebuah negara memiliki suatu SDM 

yang terampil dan berkualitas maka ia 

akan mampu mengelola SDA yang 

jumlahnya terbatas. 

Otonomi daerah menunjukkan bahwa, 

pembangunan daerah merupakan 

tanggungjawab pemerintah daerah. 

Pemberian hak otonomi dimaksud 

untuk memberikan keleluasaan bagi 

pemerintah daerah agar dapat menggali 

sumber - sumber keuangan daerah 

sendiri guna membiayai pelaksanaan 

pembangunan, sehingga dapat 

mengoptimalkan sumber daya alam 

atau menggali potensi-potensi daerah 

tersebut guna meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat 

Pembangunan partisipatif merupakan 

pendekatan pembangunan yang sesuai 

dengan hakikat otonomi daerah yang 

meletakkan landasan pembangunan 

yang tumbuh berkembang dari 

masyarakat, diselenggarakan secara 

sadar dan mandiri oleh masyarakat dan 

hasilnya dinikmati oleh seluruh 

masyarakat (Sumaryadi,2005: 87). 

Melalui program-program 

pembangunan partisipatif tersebut 

diharapkan semua elemen masyarakat 

dapat secara bersama-sama 

berpartisipasi dengan cara mencurahkan 

pemikiran dan sumber daya yang 

dimiliki guna memenuhi kebutuhannya 

sendiri. Dalam sistem pemerintahan 

yang demokratis, konsep partisipasi 

masyarakat merupakan salah satu 

konsep yang penting karena berkaitan 

langsung dengan hakikat demokrasi 

sebagai sistem pemerintahan yang 

berfokus pada rakyat sebagai pemegang 

kedaulatan.  

Partisipasi masyarakat memiliki banyak 

bentuk, mulai dari yang berupa 

keikutsertaan langsung masyarakat 

dalam program pemerintahan maupun 

yang sifatnya tidak langsung, seperti 

berupa sumbangan dana, tenaga, 

pikiran, maupun pendapat dalam 

pembuatan kebijakan pemerintah. 

Namun demikian, ragam dan kadar 

partisipasi seringkali hanya ditentukan 

secara masif, yakni dari banyaknya 

individu yang dilibatkan. Padahal 

partisipasi masyarakat pada hakikatnya 

akan berkaitan dengan akses 

masyarakat untuk memperoleh 

informasi. Hingga saat ini partisipasi 

masyarakat masih belum menjadi 

kegiatan tetap dan terlembaga 

khususnya dalam pembuatan keputusan. 

Sejauh ini, partisipasi masyarakat masih 

terbatas pada keikutsertaan dalam 
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pelaksanaan program-program atau 

kegiatan pemerintah, padahal partisipasi 

masyarakat tidak hanya diperlukan pada 

saat pelaksanaan tapi juga mulai tahap 

perencanaan bahkan pengambilan 

keputusan.  

Keberhasilan pemerintahan dalam 

jangka panjang tidak hanya bergantung 

pada kepuasan masyarakat atas 

pelayanan yang diberikan, tetapi juga 

atas ketertarikan, keikutsertaan, dan 

dukungan dari masyarakatnya. 

Demokrasi yang sehat tergantung pada 

bagaimana masyarakat mendapatkan 

informasi yang baik dan dapat 

mempengaruhi pengambilan keputusan 

oleh pemerintah.  

Pemerintah memegang peranan penting 

dalam menyiapkan program-program 

strategis guna menghasilkan SDM 

berkualitas. Dengan program 

pembinaan dan pengembangan 

masyarakat terutama generasi muda. 

Sebagai penopang utama dalam roda 

pembangunan, pemberdayaan generasi 

muda diharapkan dapat menciptakan 

generasi yang kreatif, inovatif dan 

berdaya saing tinggi. Karakteristik 

generasi muda seperti inilah yang 

diharapkan mampu berkonstribusi dan 

memenangkan persaingan global. Salah 

satu cara untuk membangun sumber 

daya manusia adalah melibatkannya 

secara aktif dalam kegiatan-kegiatan 

pembangunan atau mendorong 

partisipasi masyarakat. 

Partisipasi secara utuh yang melibatkan 

aktor-aktor pembangunan daerah mulai 

dari tahap perencanaan, pelaksanaan 

sampai pada monitoring dan evaluasi 

merupakan daya dorong guna 

mewujudkan sistem manajemen 

pembangunan daerah yang terpadu 

menuju peningkatan harkat dan 

kesejahteraan masyarakat. Perencanaan 

pembangunan partisipatif dipandang 

sebagai sebuah metodologi yang 

menghantarkan pelaku-pelakunya untuk 

dapat memahami masalah yang 

dihadapi, menganalisa akar-akar 

masalah tersebut, mendesain tindakan-

tindakan terpilih dan memberikan 

kerangka untuk pemantauan dan 

evaluasi pelaksanaan program. 

Pada praktiknya, konsep perencanaan 

pembangunan partisipatif 

dilatarbelakangi oleh peran dan fungsi 

daerah otonom yang harus menentukan 

sendiri strategi perencanaan daerahnya. 

Karenanya pertimbangan-pertimbangan 

kebutuhan kapasitas, keragaman pelaku 

dalam pelaksanaan proses perencanaan 

di tingkat daerah dalam kerangka 

desentralisasi dan otonomi daerah 

menjadi sangat penting. Strategi 

perencanaan tersebut mengadopsi 

prinsip pemerintahan yang baik seperti 

pembuatan keputusan yang demokratis, 

partisipasi, transparansi dan sistem 

pertanggungjawaban dan mencoba 

menyerapkannya pada kondisi lokal. Ini 

berarti bahwa perlu dicari pola yang 

tepat untuk memberikan kesempatan 

positif kepada masyarakat untuk terlibat 

dalam proses mengidentifikasi, 

membahas, menyampaikan persepsi, 

kebutuhan dan tujuan-tujuan bagi 

pembangunan.  

Proses yang partisipatif untuk 

menentukan tujuan pembangunan 

daerah jangka menengah juga 

berdasarkan anggapan bahwa 

kelompok-kelompok masyarakat 

sebagai kelompok identitas menurut 

profesi, umur, gender, dan sejenisnya 

yang mempunyai kepentingan bersama 

yang perlu dicerminkan dalam 

kebijakan daerah. Tentunya 

perencanaan pembangunan ini juga 

berpijak pada bagaimana proses 

perencanaan pembangunan daerah 

sejalan dengan standar-standar serta 
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persyaratan teknis perencanaan. 

Kegiatan perencanaan tingkat daerah 

harus diarahkan berdasarkan isu yang 

dianggap relevan bagi pembangunan.  

 

Kegiatan ini dimulai dengan perumusan 

visi dan tujuan umum pembangunan 

jangka panjang berdasarkan masukan 

dari kelompok stakeholders terkait, 

sehingga visi dan misi menjadi milik 

bersama dan acuan untuk semua pelaku 

pembangunan di daerah. Untuk 

beragam partisipasi masyarakat 

diterapkan alat dan metode yang 

memberikan kesempatan luas kepada 

semua unsur masyarakat/stakeholders 

untuk menyalurkan persepsi dan 

aspirasinya yang selanjutnya 

dimasukkan ke dalam pembuatan tujuan 

kebijakan dan program pembangunan 

daerah.  

Optimalisasi dan partisipasi masyarakat 

dalam pembangunan pada era 

globalisasi seperti saat ini semakin 

memiliki nilai strategis untuk 

dibicarakan. Hal ini cukup penting, 

mengingat dari rangkaian pembicaraan 

yang terjadi, diharapkan akan 

memunculkan pemikiran-pemikiran, 

ide-ide serta gagasan-gagasan yang 

inovatif, kreatif serta berwawasan ke 

depan bagi kemajuan hubungan yang 

lebih erat antara pemerintah dan 

masyarakat. Peran masyarakat yang 

paling dapat diukur adalah lewat 

partisipasi. Partisipasi masyarakat telah 

berada dalam posisi yang semakin 

penting. Berbagai rencana 

pembangunan yang dimiliki pemerintah 

semestinya sudah mulai mengajak 

partisipasi masyarakat. Karena tanpa 

didukung peran serta masyarakat, 

pembangunan yang dilaksanakan akan 

menjadi kurang efektif. Dari tahun ke 

tahun, proses pembangunan yang 

dilakukan pemerintah ternayta juga 

semakin dikritisi oleh masyarakat. 

Forum-forum stakeholders, seperti 

LSM, organisasi perempuan, pemuda 

dan dunia usaha difasilitasi untuk 

meningkatkan partisipasi di antara 

masyarakat setempat dan kelompok 

kepentingan sebagai elemen yang 

mendukung untuk menentukan prioritas 

pembangunan daerah. Forum 

stakeholders berperan sebagai salah 

satu proses untuk menyuarakan 

kepentingan masyarakat terhadap 

tujuan pembangunan secara spesifik. 

Dalam proses perumusan visi 

pembangunan daerah sebagai dasar 

untuk perencanaan jangka menengah 

penting untuk menampung aspirasi 

masyarakat melalui berbagai forum 

stakeholders yang ada di level daerah. 

Perencanaan dilihat sebagai proses 

terstruktur yang bertahap dan 

bertingkat.  

Perencanaan pembangunan daerah oleh 

lembaga teknis didasarkan pada analisa 

potensi dan kebutuhan daerah, integrasi 

rencana spasial dan rencana 

pembangunan dari tingkat propinsi 

maupun nasional. Aspek tersebut 

dipadukan dengan alur perencanaan 

partisipatif untuk menggali aspirasi dan 

kebutuhan masyarakat setempat.  

Pembangunan yang merupakan suatu 

perencanaan sosial harus benar-benar di 

konsep sesuai dengan tuntutan 

perubahan zaman. Perkembangan 

teknologi dan informasi yang begitu 

cepat akan menjadi tantangan 

tersendiri. Untuk itu diperlukan suatu 

konsep pembangunan yang berwawasan 

manusia. Manusia sebagai subjek dan 

objek pembangunan hendaknya 

menyadari betul tantangan ini. 

Persaingan ke depan tidak hanya 

berasal dari Sumber Daya Manusia 

(SDM). 
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Seiring dengan perkembangan zaman, 

pembangunan baik secara fisik maupun 

non fisik gencar – gencarnya dilakukan. 

Pembangunan non fisik seperti 

pembangunan pendidikan, kesehatan, 

ekonomi dan lain sebagainya 

memerlukan sarana dan prasarana. 

Pembangunan fisik untuk 

meningkatkan sumber daya manusia 

adalah lewat pembangunan gedung-

gedung sekolah. Sedangkan 

pembangunan non fisik dapat berupa 

pelayanan kesehatan, pelatihan 

ketenagakerjaan, peningkatan kualitas 

pendidikan, maupun juga pelatihan 

perencanaan. Pembangunan sumber 

daya manusia termasuk kepada 

pembangunan yang berbentuk non fisik. 

Fenomena perkembangan teknologi dan 

informasi yang begitu cepat tentu akan 

berpengaruh pada berbagai aspek 

kehidupan masyarakat. Pengaruh itu 

dapat diwujudkan dalam bentuk 

perubahan sosial yang terjadi dalam 

masyarakat.  Oleh karena itu, untuk 

keseimbangan pembangunan antara 

fisik dan nonfisik dan dengan alam 

lingkungan perlu adanya perancangan, 

perencanaan, dan studi kelayakan. 

Sehingga diharapkan pembangunan 

fisik maupun pembangunan nonfisik 

dapat berjalan dengan baik. 

            Pembangunan manusia ada dua 

bentuk yaitu pembangunan manusia 

pada fisiknya dan pembangunan 

manusia secara non fisik atau mental/ 

ruhani manusia itu sendiri. 

Pembangunan manusia harus seimbang 

antara fisik dan rohani, maka dikatakan 

dengan pembangunan manusia 

seutuhnya. Manusia disebut utuh jika ia 

berhubungan serasi dan dinamis ke luar, 

sementara di dalam, setiap komponen 

kepribadian, keberadaan, kehidupan 

dan budayanya berkembang dengan 

serasi, selaras, seimbang dan 

berkelanjutan.  

Pembangunan sumber daya manusia 

dapat dimulai dengan pendidikan. 

Dimana pendidikan merupakan aset 

sosial yang strategis dan realistis dalam 

upaya meningkatkan sumberdaya 

manusia dalam pembangunan. 

Pelaksanaan pendidikan yang 

berorientasi pada pembangunan akan 

menghadapi beberapa masalah antara 

lain sumberdaya manusia yang 

bagaimanakah yang dibutuhkan dalam 

pembangunan. Perubahan-perubahan 

sosial dalam masyarakat yang telah dan 

akan terjadi. Konsekuensi logis dari 

masalah pertama dan kedua diperlukan 

pelaksanaan pendidikan yang 

berdayaguna dan berhasilguna. Sesuai 

dengan masalah tersebut dalam uraian 

ini akan dibahas menurut sistematika 

sebagai berikut Sumberdaya Manusia 

dalam pembangunan, Perubahan 

masyarakat, peranan pendidikan dalam 

pembangunan, dan Peranan Manusia 

dalam Pembangunan. 

Pembangunan SDM sangat 

berhubungan erat dengan kesejahtraan 

masyarakat, setiap daerah-daerah baik 

dari tingkat kota sampai ke kelurahan 

mempunyai program-program 

pembangunan SDM terhadap 

masyarakatnya. Dalam implementasi 

kebijakan di kelurahan Tembeling 

dalam halnya dengan pembangunan 

SDM yaitu dalam proses 

pembangunannya tidak memperhatikan 

aspirasi dari masyarakat, hal ini 

kemudian membuat masyarakat kurang 

mempedulikannya, bahkan tidak 

mendukung. , untuk itu sangat penting 

mengetahui sejauh mana dan 

bagaimana peranan pemerintah 

menerlibatkan diri kepada masyarakat 

dalam pengimplementasian kebijakan 

pembangunan SDM.  
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Peraturan Daerah Kabupaten Bintan 

Nomor 11 Tahun 2008 Tentang 

Penyerahan Urusan Pemerintahan 

Kabupaten Bintan Kepada 

Pemerintahan Desa menjelaskan bahwa 

bahwa untuk urusan Pemerintahan yang 

menjadi kewenangan Kabupaten 

diserahkan kepada desa sesuai 

wewenang, hak dan tanggungjawab 

Pemerintah Desa untuk menjalankan 

fungsi pelayanan, pemberdayaan 

masyarakat dan pengaturan 

Pemerintahan Desa. Dimana 

pemerintah desa berkewajiban dalam 

dentifikasi potensi sumber daya 

manusia tingkat lokal dengan 

melakukan pembangunan sumber daya 

manusia.  

Kelurahan Tembeling 

merupakan salah satu kelurahan yang 

ada di Kabupaten Bintan. Kelurahan ini 

selalu melakukan perbaikan dalam 

neningkatkan kesejahteraan 

masyarakatnya. Dari data yang 

didapatkan bahwa di Kelurahan 

Tembeling yang tidak bersekolah dan 

tidak tamat sekolah. Dalam 

pembangunan kualitas SDM, program 

yang dilakukan pemerintah antara lain, 

pertama adalah sistem pendidikan yang 

baik dan bermutu. Untuk mencapai hal 

tersebut, maka diperlukan penataan 

terhadap sistem pendidikan secara 

menyeluruh, terutama berkaitan dengan 

kualitas pendidikan, serta relevansinya 

dengan kebutuhan masyarakat di 

kelurahan Tembeling. Pemerintah 

dalam hal ini memiliki peran penting 

dalam penyelenggaran sistem 

pendidikan yang efektif dan efisien, 

berorientasikan pada penguasaan iptek, 

serta merata. Kedua adalah penguatan 

peran agama dalam kehidupan sosial 

bermasyarakat dalam rangka 

memperkokoh jati diri dan kepribadian 

bangsa (character building). Ketiga 

adalah peningkatan kapasitas SDM 

melalui berbagai diklat, kompetensi, 

pembinaan dan lain-lain.  

Dalam penelitian ini melihat 

pembangunan non fisik dari sumber 

daya manusia, melihat bagaimana 

menciptakan sumber daya manusia 

yang berkualitas dan mampu 

berpartisipasi dalam pembangunan. 

Kualitas non fisik manusia biasanya 

ditentukan oleh aspek-aspek, sosial, 

spritual, dan mental dari pribadi 

manusia bersangkutan. kekuatan non 

fisiknya akan menentukan keseluruhan 

reaksinya terhadap lingkungan. Kualitas 

non fisik yang baik akan menciptakan 

mental pribadi yang berketuhanan 

tinggi yang mampu mendorong 

pembangunan di Kelurahan Tembeling 

secara utuh.  

Berbeda dengan Kelurahan lain 

salah satu contoh kelurahan terdekat 

dengan Tembeling adalah Kelurahan 

Tanjunguban Timur jauh lebih maju 

dari pada Kelurahan Tembeling 

Tanjung. Di Kelurahan tersebut dari 

data yang didapatkan bahwa indeks 

pembangunan manusianya lebih tinggi, 

hal ini dikarenakan adanya fasilitas 

pendidikan yang memadai, adanya 

kesadaran masyarakat untuk meraih 

pendidikan lebih tinggi. Hal ini tidak 

terjadi di Kelurahan Tembeling 

Tanjung. Masih banyak masyarakatnya 

yang memilih putus sekolah dan hanya 

bersekolah di bangku SD atau SMP 

saja. Hal ini tentu saja menghambat 

kemajuan desa Tembeling. 

Bertitik tolak  pada uraian diatas, maka 

penulis tertarik melakukan penelitian 

yang berjudul : “Partisipasi Masyarakat 

Dalam Pembangunan Sumber Daya 

Manusia Di Kelurahan Tembeling 

Tanjung Kecamatan Teluk Bintan 

Kabupaten Bintan” 
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B. Perumusan Masalah 

 Berdasakan dari latar belakang 

di atas maka perlu adanya perbaikan 

peningkatan kesadaran masyarakat agar 

mau berpartisispasi dalam setiap 

pembangunan yang ada di Kelurahan 

Tembeling. Adapun perumusan 

masalah dalam penelitian ini sebagai 

berikut : “Bagaimana Partisipasi 

Masyarakat Dalam Pembangunan 

Sumber Daya Manusia Di Kelurahan 

Tembeling Tanjung Kecamatan Teluk 

Bintan Kabupaten Bintan?” 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

 Untuk mengetahui Partisipasi 

Masyarakat Dalam Pembangunan 

Sumber Daya Manusia Di Kelurahan 

Tembeling Tanjung Kecamatan Teluk 

Bintan Kabupaten Bintan 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Secara Akademis hasil 

penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan pemahaman yang 

mendalam tentang Partisipasi 

Masyarakat Dalam 

Pembangunan Sumber Daya 

Manusia Di Kelurahan 

Tembeling Tanjung Kecamatan 

Teluk Bintan Kabupaten Bintan. 

b. Secara Praktis hasil penelitian 

diharapkan dapat dijadikan 

bahan masukan yang bagi 

instansi pemerintah, khususnya 

Pihak Kelurahan Tembeling 

Tanjung sebagai instansi yang 

berwenang dalam pembangunan 

di wilayahnya. 

 

D. Konsep Operasional 

Menurut Kaho (2002:40), 

partisipasi masyarakat dapat terjadi 

pada empat tahap yaitu : 

1. Partisipasi dalam pembuatan 

keputusan. Dalam hal ini 

masyarakat dituntut untuk ikut 

memberikan keputusan dalan 

perencanaan pembangunan. Hal 

ini dapat dilihat dari indikator : 

a. Masyarakat ikut 

memberikan keputusan 

dalam perencanaan 

pembangunan 

b. Masyarakat ikut 

memberikan ide dalam 

perencanaan 

pembangunan 

2. Partisipasi dalam pelaksanaan 

yaiutu masyarakat ikut dalam 

pembangunan desa dengan 

menyumbangkan tenaganya 

dalam pembangunan di 

Kelurahan Tembeling. Hal ini 

dapat dilihat dari indikator : 

a. Masyarakat 

menyumbangkan 

tenaganya dalam 

pembangunan  

3. Partisipasi dalam pemanfaatan 

hasil. Dalam hal ini masyarakat 

menerima manfaat dari 

pembangunan yang dilakukan di 

Kelurahan Tembeling. Hal ini 

dapat dilihat dari indikator : 

a. Masyarakat menerima 

manfaat pembangunan 

b. Masyarakat menjaga 

hasil pembangunan 

4. Partisipasi dalam mengevaluasi. 

Dalam hal ini masyarakat ikut 

dalam mengawasi jalannya 

pembangunan di Kelurahan 

Tembeling. Hal ini dapat dilihat 

indikator : 

a. Masyarakat mengawasi 

jalannya pembangunan 

b. Masyarakat ikut 

membangun pendidikan 

di Kelurahan Tembeling 
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E.  Metode Penelitian 

Jenis penelitian ini bersifat penelitian  

deskriptif, dimana penulis bersifat 

menguraikan dan memaparkan hasil 

penelitian dengan jelas dan sistematis  

tanpa menghubungkan atau 

mengkaitkan unsur-unsur yang lain 

dalam penelitian. Sejalan dengan 

pendapat Umar (2002 : 38) 

mengemukakan “tujuan penelitian 

deskriptif adalah memaparkan atau 

mendeskripsikan hal-hal yang 

ditanyakan dalam riset, seperti : siapa, 

yang mana, kapan, di mana, dan 

mengapa.”  

F.  Teknik Analisis Data 

Menurut Patilima (2007 : 88) 

menyebutkan bahwa pada analisa data 

kualitatif,  peneliti membangun kata-

kata dari hasil wawancara atau 

pengamatan terhadap data  yang  

dibutuhkan untuk dideskripsikan dan 

dirangkum.  Data yang diperoleh 

dihimpun menurut jenis dan 

kelompoknya, maka selanjutnya 

dilaksanakan pengolahan dan analisis 

data yang dilakukan dengan cara 

deskriptif, yaitu mengemukakan 

masalah menurut apa adanya.   

 

II. LANDASAN TEORI 

A. Partisipasi 

 Dari segi etimologis kata partisipasi 

merupakan terjemahan dari kata 

participatie bahasa belanda atau bahasa 

inggrisnya participation yang 

sebenarnya berarti mengambil (di 

dalam) suatu kegiatan . kedua perkataan 

tadi sesungguhnya berasal dari dua 

suku kata, yakni pars bagian dan capare 

yang berarti mengambil bagian. 

Munculnya paradigma pembangunan 

berkelanjutan mengindikasikan adanya 

dua perspektif yaitu pelibatan 

masyarakat setempat dalam pemilihan, 

perancangan, perencanaan dan 

pelaksanaan program atau proyek yang 

akan mewarnai hidup mereka, sehingga 

dengan demikian dapatlah dijamin 

bahwa persepsi masyarakat setempat, 

pola sikap dan pola pikir serta nilai-

nilai dan pengetahuannya ikut 

dipertimbangkan secara penuh; 

sedangkan yang kedua adalah umpan 

balik (feedback) yang hakikatnya 

merupakan bagian tak terpisahkan dari 

kegiatan pembangunan (Jameison, 

dalam Mikkelsen, 2001:63). 

 Sementara itu, menurut Pretty 

dalam Mowforth & Munt (2000:245) 

ada tujuh karakteristik (tipologi) 

partisipasi, yaitu : 1). Partisipasi 

Manipulatif, 2). Partisipasi Pasif, 3). 

Partisipasi Konsultatif, 4). Partisipasi 

Insentif, 5). Partisipasi Fungsional, 6). 

Partisipasi Interaktif, 7). Mandiri (self 

mobilization). 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, (2006:36) 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 

dilihat dari adanya partisipasi 

masyarakat untuk ikut serta dalam 

pencapaian program pembangunan 

yang di buat oleh pemerintah 

sebagaimana visi pemerintah dalam 
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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 berpartisipasi dalam 

pembangunan hendaklah bersifat 

emansipatif artinya masyarakat harus 

memiliki kesadaran bahwa 

pembangunan itu adalah dari, oleh dan 

untuk masyarakat. 

Uphoff dalam Endang (2003:37) 

mengatakan bahwa partisipasi 

pembangunan dapat dilakukan melalui 

keikutsertaan masyarakat dalam 

memberikan kontribusi guna 

menunjang pelaksanaan pembangunan 

yang berwujud tenaga, uang, barang 

material, ataupun informasi yang 

berguna bagi pelaksanaan 

pembangunan. Keterpaduan antara 

pemerintah dan masyarakat dalam 

proses perencanaan sangat menentukan 

dalam merumuskan, melakukan 

pemilihan dan penilaian terhadap 

berbagai alternatif kegiatan yang 

ditetapkan. Hal ini berarti bahwa 

adanya kerjasama yang baik 

memberikan makna dalam perencanaan 

suatu pembangunan tidak dilakukan 

oleh sepihak, dan atas dasar tersebut 

masyarakat mempunyai hak dan 

wewenang untuk ikut serta dalam 

merencanakan, melaksanakan, 

melestarikan dan mengembangkan 

pembangunan. 

Sztompka (2007:65) 

menyatakan bahwa manusia ada 

setiap saat dari masa lalu ke masa 

mendatang. Masyarakat bukan 

sebuah kesatuan fisik (entity), tetapi 

seperangkat proses yang saling 

terkait bertingkat ganda. 

Kehadirannya justru melaui fase 

antara apa yang telah terjadi dan apa 

yang akan terjadi. Dalam 

masyarakat kini terkandung 

pengaruh, bekas, dan jiplakan masa 

lalu serta bibit dan potensi untuk 

masa depan. Sifat berprosesnya 

masyarakat secara tersirat berarti 

bahwa fase sebelumnya 

berhubungan sebab-akibat dengan 

fase kini dan fase kini merupakan 

persyaratan sebabakibat yang 

menentukan fase berikutnya.  

Menurut Winardi (1990:202), ” 

partisipasi secara formal dapat 

didefinisikan sebagai : 

keikutsertaanya seseorang, baik 

secara mental maupun emosional 

untuk memberikan sumbangsih 

kepada proses pembuatan 

keputusan, terutama mengenai 

persoalan-persoalan dimana 

keterlibatan pribadi orang yang 

bersangkutan berada dan orang 

yang bersangkutan melaksanakan 

tanggung jawabnya untuk 

melakukan hal tersebut”. Dari 

pengertian tersebut dapat 

dimengerti bahwa keterlibatan 

masyarakat merupakan keterlibatan 

mental dan emosional, lebih dari 

keterlibatan fisik. Keterlibatan 

secara mental berarti keterlibatan 
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sebagai suatu kebiasaan hidup di 

suatu lingkungan tertentu. 

Sedangkan keterlibatan secara 

emosional berarti keterlibatan yang 

benar-benar dirasakan, yang timbul 

dari hati atau perasaan seseorang 

sebagai kepentingan bersama. 

B. Partisipasi Masyarakat 

Partisipasi masyarakat dalam 

perencanaan pembangunan diyakini 

banyak pihak telah menjadi kata 

kunci dalam pengembangan 

pembangunan di era otonomi daerah 

sekarang ini. Pembangunan yang 

melibatkan partisipasi masyarakat 

ternyata telah gagal menciptakan 

keadilan dan kesejahteraan 

masyarakat. Partisipasi merupakan 

jembatan penghubung antara 

pemerintah sebagai pemegang 

kekuasaan, kewenangan, dan 

kebijakan dengan masyarakat yang 

memiliki hak sipil, politik dan 

social ekonomi masyarakat.  (eko, 

2003: 8). Dengan partisipasi 

masyarakat, posisi tawar 

masyarakat di mata pemerintah 

menjadi meningkat, masyarakat 

tidak selalu di dikte dan di dominasi 

oleh pemerintah dalam memenuhi 

kebutuhan atau keputusan dalam 

pembangunan lingkunganya namun 

selalu dilibatkan dalam 

pengambilan keputusan maupun 

dalam pelaksanaanya. Konsep 

partisipasi merupakan suatu konsep 

yang luas, dan penting, karena salah 

satu indikator keberhasilan suatu 

pembangunan adalah adanya 

partisipasi masyarakat penerima 

program. 

Keterlibatan aktif atau 

partisipasi masyarakat tersebut 

dapat berarti keterlibatan dalam 

proses penentuan arah, strategi dan 

kebijaksanaan pembangunan yang 

dilakukan pemerintah. Hal ini 

terutama berlangsung dalam proses 

politik tetapi juga dalam proses 

hubungan sosial antara kelompok-

kelompok kepentingan dalam 

masyarakat. Hal ini dapat berupa 

sumbangan mobilisasi 

sumbersumber pembiayaan 

pembangunan kegiatan produktif 

yang serasi, pengawasan sosial atas 

jalannya pembangunan dan lain-

lain. Pada pokoknya kegiatan 

masyarakat yang mendukung 

peningkatan tabungan dan investasi, 

dan dengan demikian pembentukan 

modal. Ketiga, adalah keterlibatan 

dalam memetik hasil dan manfaat 

pembangunan secara berkeadilan. 

Bagian-bagian daerah ataupun 

golongan-golongan masyarakat 

tertentu dapat ditingkatkan 

keterlibatannya dalam bentuk 

kegiatan produktif mereka melalui 

perluasan kesempatankesempatan 

dan pembinaan tertentu. 

Senada dengan Allport, Adi 

(2001: 206) menyatakan bahwa 

partisipatif aktif masyarakat dalam 

program pembangunan memerlukan 

kesadaran warga masyarakat akan 

minat dan kepentingan yang sama, 

yang dapat diwujudkan dengan 

strategi penyadaran. Untuk 

keberhasilan program dimaksud, 

maka warga masyarakat dituntut 

untuk terlibat tidak hanya dalam 

aspek kognitif dan praktis, tetapi 

juga keterlibatan emosional pada 

program tersebut. 

Siregar (2001:19) menyatakan 

bahwa partisipasi dapat dilihat 

dalam berbagai pandangan. 

Pertama, kontribusi nyata secara 

sukarela dari komunitas terhadap 

suatu program untuk masyarakat, 

keterlibatan masyarakat dalam 
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proses pembuatan keputusan dan 

dalam implementasi program serta 

menikmati bersama keuntungan-

keuntungan dari program 

pembangunan. Keterlibatan 

masyarakat dalam mengevaluasi 

program, suatu proses aktif, dimana 

rakyat dari suatu komunitas 

mengambil inisiatif dan menyatakan 

dengan tegas otonomi mereka. 

Kedua, meningkatkan kontrol 

terhadap sumber daya dan mengatur 

lembaga-lembaga dalam situasi 

sosial yang ada. Untuk 

meningkatkan partisipasi 

masyarakat, maka keterlibatan 

masyarakat dalam berbagai program 

dalam pembangunan terutama 

menyangkut pengambilan 

keputusan pembangunan dalam 

tingkat komunitas sangat penting. 

Lain halnya dengan Rush dan 

Althoff (2002:129) adanya hierarki 

mencakup seluruh jajaran 

partisipasi politik dan untuk dapat 

diterapkan pada semua tipe sistem 

politik. Adalah penting juga untuk 

kita sadari bahwa partisipasi pada 

satu tingkatan hierarki tidak 

merupakan prasyarat bagi 

partisipasi pada suatu tingkatan 

yang lebih tinggi, walaupun 

mungkin hal ini berlaku bagi tipe-

tipe partisipasi tertentu. Pada 

puncak hierarki terdapat orang-

orang yang menduduki berbagai 

macam jabatan dalam sistem 

politik, baik pemegang-pemegang 

jabatan politik maupun anggota-

anggota birokrasi pada berbagai 

tingkatan.  Menurut Kaho 

(2002:40), partisipasi masyarakat 

dapat terjadi pada empat tahap 

yaitu: 

 

1. Partisipasi dalam proses 

pembuatan keputusan.  

2. Partisipasi dalam bentuk 

pelaksanaan.  

3. Partisipasi dalam pemanfaatan 

hasil. 

4. Partisipasi dalam mengevaluasi.  

Lebih rinci Cohen dan Uphoff 

dalam Dwiningrum (2011:61) 

membedakan partisipasi menjadi empat 

jenis yaitu pertama, partisipasi dalam 

pengambilan keputusan. Kedua, 

partisipasi dalam pelaksanaan. Ketiga, 

partisipasi dalam pengambilan manfaat. 

Dan keempat, partisipasi dalam 

evaluasi. Pertama, partisipasi dalam 

pengambilan keputusan. Partisipasi ini 

terutama berkaitan dengan penentuan 

alternatif dengan masyarakat yang 

berkaitan dengan gagasan atau ide yang 

menyangkut kepentingan bersama. 

Dalam partisipasi ini masyarakat 

menuntut untuk ikut menentukan arah 

dan orientasi pembangunan. Wujud dari 

partisipasi ini antara lain seperti 

kehadiran rapat, diskusi, sumbangan 

pemikiran, tanggapan atau penolakan 

terhadap program yang ditawarkan. 

Kedua, partisipasi dalam pelaksanaan 

suatu program meliputi: menggerakkan 

sumber daya, dana, kegiatan 

administrasi, koordinasi dan penjabaran 

program. Ketiga, partisipasi dalam 

pengambilan manfaat. Partisipasi ini 

tidak lepas dari hasil pelaksanaan. 

Sehubungan dengan pendekatan 

partisipasi, Cub Du Sahel (dalam 

Mikkelsen,2001:69-70) 

mendeskripsikan pendekatan-

pendekatan dalam pelaksanaan 

partisipasi sebagaimana berikut :  
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1 Partisipasi pasif 

2 Partisipasi aktif  

3 Partisipasi dengan keterikatan.  

4 Partisipasi atas permintaan setempat  

( dalam Mikkelsen, 2001 : 69-70 ) 

Dalam memutuskan seseorang 

untuk melakukan sesuatu dalam 

berpartisipasi dibutuhkan adanya 

prilaku dari masyarakat itu sendiri. 

Setiap individu dalam berprilaku sangat 

ditentukan oleh faktor-faktor yang 

sangat kompleks diantranya adalah 

faktor fisiologis seperti keadaan dan 

kemampuan fisik serta mental 

seseorang, faktor psicologis seperti 

persepsi, sikap, kepribadian, 

intelegensi, motivasi, faktor lingkungan 

seperti keluarga, kebudayaan, label 

yang melekat pada diri seseorang 

seperti status sosial, harga diri, tingkat 

pendidikan, dan lain sebagainya. 

Menurut Juliantara (2002:87) 

substansi dari partisipasi hádala 

bekerjanya statu sistem pemerintahan 

dimana tidak ada kebijakan yang 

diambil tanpa adanya persetujuan dari 

rakyat, sedangkan arah dasar yang akan 

dikembangkan hádala proses 

pemberdayaan, lebih lanjut dikatakan 

bahwa tujuan pengembangan partisipasi 

adalah :  

1. Pertama : bahwa partisipasi 

akan memungkinkan rakyat 

secara mandiri ( otonom ) 

mengorganisasi diri, dan dengan 

demikian akan memudahkan 

massyarakat menghadapi situasi 

yang sulit, serta mampu 

menolak bebrbagai 

kecenderungan yang merugikan.  

2. Kedua : statu partisipasi tidak 

hanya menjadi cermin konkrit 

peluang ekspresi aspirasi dan 

jalan memperjuangkanya, tetapi 

yang lebih penting lagi bahwa 

partisipasi menjadi semacam 

generasi bagi tidak di abaikanya 

kepentingan masyarakat.  

3. Ketiga : bahwa persoalan-

persoalan dalam dinamika 

pembangunan akan dapat diatasi 

dengan adanya partisipasi 

masyarakat. Dari dasar itulah 

dapat ditarik kesimpulan bahwa 

partisipasi masyarakat terhadap 

implementasi kebijakan 

pemerintah akan terlihat dari 

prilaku mendukung dan 

melaksanakan kegiatan program 

pembangunan yang 

dilaksanakan. 

III. GAMBARAN UMUM LOKASI 

PENELITIAN 

Kantor Lembaga Pemasyarakatan 

Wilayah kelurahan Tembeling Tanjung 

berbatasan dengan desa tembeling, 

kelurahan kampung bugis kota 

tanjungpinang, desa penaga, dan 

toapaya asri. Pada mulanya masyarakat 

kelurahan Tembeling Tanjung berasal 

dari desa induk yaitu Desa Tembeling. 

Atas dasar persyaratan wilayah, jumlah 

penduduk, prasarana dan sarana 

pemerintah, potensi ekonomi, dan 

kondisi sosial budaya masyarakat maka 

dimekarkan menjadi kelurahan 

Tembeling Tanjung yang berdasarkan 

prakarsa pemerintah desa bersama BPD 

dengan memperhatikan saran dan 

pendapat masyarakat. 

Kelurahan Tembeling Tanjung 

berdiri berdasarkan Peraturan Daerah 

Nomor 11 Tahun 2007 tentang 

pembentukan Kelurahan Toapaya Asri 
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di Kecamatan Gunung Kijang, Desa 

Dendun, Desa Air Glubi di Kecamatan 

Bintan Timur, Kelurahan Tanjung 

Permai di Kecamatan Sri Kuala Lobam, 

Kelurahan Tanjung Uban Timur di 

Kecamatan Bintan Utara, Kelurahan 

Tembeling Tanjung di Kecamatan 

Teluk Bintan, Desa Kukup dan Desa 

Pulau Pengikik di Kecamatan 

Tambelan, Kelurahan Kota Baru di 

Kecamatan Teluk Sebong yang 

kemudian di revisi berdasarkan 

peraturan daerah nomor 6 tahun 2009 

tentang perubahan atas peraturan daerah 

nomor 11 tahun 2007 pada tanggal 20 

Agustus 2007. Saat ini ditahun 2015 

Kelurahan Tembeling Tanjung 

memiliki jumlah penduduk sekitar 

2.338 Jiwa yang terdiri dari 770 KK 

dengan rincian laki-laki 1.234 Jiwa, dan 

perempuan 1.104 Jiwa.  

Penduduk merupakan faktor yang 

sangat dominan dalam menunjang 

terhadap pelaksanaan pembangunan di 

suatu daerah, penduduk juga 

merupakan sebagai unsur yang sangat 

menentukan dalam proses 

pembangunan suatu wilayah baik 

ditinjau dari segi kualitas maupun 

kuantitasnya. Penduduk merupakan 

sejumlah orang-orang yang menempati 

suatu wilayah atau daerah tertentu 

dengan tetap dan terus menerus. Dapat 

pula dikatakan bahwa penduduk 

sebagai modal dasar dalam 

pembangunan, apalagi jika didukung 

dengan sumber daya alam lainnya. Pola 

pemukiman penduduk di Kelurahan 

Tembeling Tanjung merupakan 

pemukiman penduduk yang menyebar 

yang terletak di belakang 

perkampungan. (Sumber : Data 

Monografi Kelurahan Tembeling 

Tanjung Tahun 2012). 

 

IV. ANALISA DATA DAN 

PEMBAHASAN 

1. Partisipasi dalam pembuatan 

keputusan. 

  Berdasarkan hasil wawancara 

dengan informan maka dapat dianalisa 

bahwa masyarakat yang ada di 

Kelurahan Tembeling Tanjung 

masyarakat sudah mampu memberikan 

keputusan dalam perencanaan 

pembangunan khususnya dalam 

pembangunan sumber daya manusia 

seperti apa yang harus dilakukan 

pemerintah daerah agar sumber daya 

manusia yang ada di Kelurahan 

Tembeling Tanjung dapat bersaing 

dengan daerah-daerah lainnya. Namun 

tidak dapat dipungkiri tidak semua 

masyarakat mampu untuk mengambil 

keputusan, hanya tokoh masyarakat dan 

beberapa orang dari mereka saja.  

2. Partisipasi dalam pelaksanaan 

Berdasarkan hasil wawancara maka 

dapat diketahui bahwa di Kelurahan 

Tembeling Tanjung tidak semua 

masyarakat mampu menyumbangkan 

tenaganya untuk pembangunan sumber 

daya manusia. Partisipasi masyarakat 

dalam pembangunan sarana pendidkan 

misalnya, masyarakat terlibat langsung 

dalam pembangunan dan masyarakat 

juga rela menyumbangkan sebagian  

kemudian tenaganya untuk 

pembangunan di lingkungannya dan 

ikut menyumbangkan waktu dan 

tenaganya untuk bergotong royong 

membangun sarana pendidikan ini. 

Tidak hanya dalam pembangunan itu 

sendiri masyarakat ikut terlibat, 

masyarakat juga ikut menyumbangkan 

pemikirannya dalam rapat-rapat baik 

yang diadakan di tingkat RT maupun 

tingkat Kelurahan. 
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3. Partisipasi dalam pemanfaatan 

hasil. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan 

informan diketahui bahwa masyarakat 

tembeling Tanjung sudah mampu 

merasakan manfaat dari pembangunan 

yang dilakukan di Tembeling Tanjung. 

Peningkatan kapasitas dan kualitas 

suatu bangsa melalui pembangunan 

SDM yang unggul merupakan tugas 

bersama dalam menciptakan bangsa 

yang kuat dan Negara yang makmur. 

Melalui SDM yang unggul, tangguh 

dan berkualitas baik secara fisik dan 

mental akan berdampak positif tidak 

hanya terhadap peningkatan daya saing 

dan kemandirian bangsa, namun juga 

dalam mendukung pembangunan 

nasional. 

4. Partisipasi dalam mengevaluasi. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan 

informan maka dapat dianalisa bahwa 

masyarakat sudah mampu mengawasi 

dan mengevaluasi apa yang terjadi. 

Hasil pengawasan dan pemantauan 

pembangunan Kelurahan menjadi dasar 

pembahasan musyawarah Kelurahan 

dalam rangka pelaksanaan 

pembangunan Kelurahan. Pemantauan 

pembangunan Kelurahan oleh 

masyarakat Kelurahan dilakukan pada 

tahapan perencanaan pembangunan 

Kelurahan dan tahapan pelaksanaan 

pembangunan Kelurahan.  

V. PENUTUP 

A. Kesimpulan  

      Berdasarkan hasil wawancara 

dengan informan maka dapat dianalisa 

bahwa partisipasi masyarakat dalam 

pembangunan sumber daya manusia di 

Kelurahan Tembeling Tanjung sudah 

berjalan dengan baik. hal ini dapat 

dilihat dari : masyarakat yang ada di 

Kelurahan Tembeling Tanjung 

masyarakat sudah mampu memberikan 

keputusan dalam perencanaan 

pembangunan khususnya dalam 

pembangunan sumber daya manusia 

seperti apa yang harus dilakukan 

pemerintah daerah agar sumber daya 

manusia yang ada di Kelurahan 

Tembeling Tanjung dapat bersaing 

dengan daerah-daerah lainnya. Namun 

tidak dapat dipungkiri tidak semua 

masyarakat mampu untuk mengambil 

keputusan, hanya tokoh masyarakat dan 

beberapa orang dari mereka saja.   

Di Kelurahan Tembeling Tanjung, 

pemerintah terbuka dalam menampung 

ide dari masyarakat. Partisipasi 

masyarakat hendaknya tidak hanya 

diukur dari kehadiran masyarakat dalam 

setiap forum musyawarah terutama 

Musrenbangdes. Namun dewasa ini 

partisipasi masyarakat juga dilihat dari 

sampai sejauhmana masyarakat 

dilibatkan atau berpartisipasi dalam 

setiap proses pembangunan terutama 

dalam proses perencanaan. 

Sebagian masyarakat sudah mau 

secara sukarela membantu 

menyumbangkan tenaga dalam 

pembangunan sumber daya manusia, 

bentuknya bermacam-macam, ada yang 

ikut dalam kegiatan mengisi acara 

seperti motivasi kepada pemuda, 

memberikan pelatihan, ceramah sampai 

ikut membangun fasilitas yang dapat 

membangun sumber daya manusia. di 

Kelurahan Tembeling Tanjung tidak 

semua masyarakat mampu 

menyumbangkan tenaganya untuk 

pembangunan sumber daya manusia. 

Partisipasi masyarakat dalam 

pembangunan sarana pendidkan 

misalnya, masyarakat terlibat langsung 

dalam pembangunan dan masyarakat 

juga rela menyumbangkan sebagian  

kemudian tenaganya untuk 

pembangunan di lingkungannya dan 

ikut menyumbangkan waktu dan 
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tenaganya untuk bergotong royong 

membangun sarana pendidikan ini. 

Masyarakat tembeling Tanjung 

sudah mampu merasakan manfaat dari 

pembangunan yang dilakukan di 

Tembeling Tanjung. Peningkatan 

kapasitas dan kualitas suatu bangsa 

melalui pembangunan SDM yang 

unggul merupakan tugas bersama dalam 

menciptakan bangsa yang kuat dan 

Negara yang makmur. Tidak semua 

mampu memanfaatkan apa yang telah 

ada di Kelurahan Tembeling Tanjung. 

Dalam kaitan ini, terdapat beberapa hal 

yang harus menjadi prioritas utama 

dalam pembangunan kualitas SDM 

antara lain, pertama adalah sistem 

pendidikan yang baik dan bermutu. 

Masyarakat sudah mampu mengawasi 

dan mengevaluasi apa yang terjadi. 

Hasil pengawasan dan pemantauan 

pembangunan Kelurahan menjadi dasar 

pembahasan musyawarah Kelurahan 

dalam rangka pelaksanaan 

pembangunan Kelurahan. Pemantauan 

pembangunan Kelurahan oleh 

masyarakat Kelurahan dilakukan pada 

tahapan perencanaan pembangunan 

Kelurahan dan tahapan pelaksanaan 

pembangunan Kelurahan. 

Namun tidak semua masyarakat 

mampu untuk menjaga fasilitas yang 

ada. Maka dari itu untuk mendorong 

masyarakat agar mau berpartisipasi 

dalam memanfaatkan hasil 

pembangunan, maka di Kelurahan 

Tembeling Tanjung dibentuk sebuah 

tim relawan yang mampu merawat dan 

memelihata pembangunan yang sudah 

ada di wilayah tersebut. Masyarakat 

sudah mampu mengawasi dan 

mengevaluasi apa yang terjadi. Hasil 

pengawasan dan pemantauan 

pembangunan Kelurahan menjadi dasar 

pembahasan musyawarah Kelurahan 

dalam rangka pelaksanaan 

pembangunan Kelurahan. Pemantauan 

pembangunan Kelurahan oleh 

masyarakat Kelurahan dilakukan pada 

tahapan perencanaan pembangunan 

Kelurahan dan tahapan pelaksanaan 

pembangunan Kelurahan. 

B. Saran 

 Adapun saran yang dapat 

disampaikan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Masyarakat sebaiknya didorong 

untuk ikut menjaga 

pembangunan yang sudah 

terlaksana di Kelurahan 

Tembeling Tanjung 

2. Sebaiknya semua masyarakat 

diberikan kesempatan yang 

sama untuk memberikan ide 

dalam perencanaan 

pembangunan khususnya dalam 

pembangunan sumber daya 

manusia di Kelurahan 

Tembeling Tanjung. 
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