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ABSTRAK 

 

 

 

 

Pembangunan partisipasi dengan pelibatan peran masyarakat merupakan 

pendekatan pembangunan yang sesuai dengan hakikat otonomi daerah. Dalam 

rangka penyediaan sarana dan pra sarana fisik di masyarakat, Pemerintah 

Kabupaten Anambas melaksanakan Program Bantuan Pembangunan Infrastruktur 

Desa Se-Kabupaten Kepulauan Anambas, Untuk terlaksana secara baik program 

ini, perlu peran serta dari pimpinan Desa untuk menumbuhkan, mengerakkan, 

mendorong dan meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat Desa agar ikut 

berpartisipasi.  

 

Tujuan penelitian adalah mengetahui partisipasi masyarakat dalam 

pembangunan fisik tahun 2015 pada Desa Batu Ampar Kecamatan Palmatak 

Kabupaten Kepulauan Anambas, serta factor penghambat. Informan penelitian 

yaitu pihak yang terlibat dalam kegiatan pembangunan fisik pada Desa Batu 

Ampar, dengan mengunakan teknik pengunaan pertimbangan tertentu (purposive 

sampling). Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif 

kualitatif.. 

 

Hasil penelitian partisipasi masyarakat dalam pembangunan fisik tahun 

2015 pada Desa Batu Ampar tergolong rendah, karena itu perlu ditingkatkan 

kedepannya. Terutama dalam tahap assessment yaitu mengidentifikasi atau 

memilah permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam kegiatan program  

pembangunan fisik yang dijalankan. Serta pada tahap alternative kegiatan 

pembangunan fisik yaitu menyusun usulan-usulan kegiatan dan verikasi usulan 

kegiatan pembangunan fisik yang dilaksanakan.  

 

Kata Kunci : Partisipasi, Masyarakat, Pembangunan fisik.  
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ABSTRACT 

 

 

 

Construction of community participation by involving the role of a 

development approach in accordance with the nature of regional autonomy. In the 

framework of the provision of facilities and pre infrastructure in the community, 

the Government Anambas implement the Programme of Assistance to Rural 

Infrastructure Anambas Island, to be done well this program, need the 

participation of the leadership of the village to cultivate, mobilize, encourage and 

increase the participation of the whole community The village in order to 

participate. 

 

The research objective was to determine the people's participation in 

physical development in 2015 in the village of Batu Ampar sub district Palmatak 

Anambas Island, as well as inhibiting factor. Informants research that parties 

involved in the physical development activities in the village of Batu Ampar, using 

the technique of the use of certain considerations (purposive sampling). The 

method used is a qualitative descriptive study  

 

The results showed people's participation in physical development in 

2015 in the village of Batu Ampar is low, because it needs to be improved in the 

future. Especially in the assessment phase is to identify or sort out problems 

encountered in the physical development activities being undertaken. And of 

physical development stage activities, which draw up alternative proposals and 

verification activities of the proposed activities 

 

Keywords: Participation, Community, Physical Development. 
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Latar belakang  

 Konsep pembangunan di era 

otonomi daerah saat ini hendaknya 

dapat memberikan ruang bagi 

komponen masyarakat untuk 

melibatkan dirinya dari setiap proses 

pembangunan itu sendiri. Adapun 

proses yang dimaksudkan, yakni 

bukan hanya pada tahap perencanaan 

saja, tetapi juga pada tahap dalam 

pelaksanaan proyek pembangunan, 

pengawasannya, serta tahap evaluasi 

hasil pembangunannya.  

 Pembangunan partisipasi dengan 

pelibatan peran masyarakat 

merupakan pendekatan 

pembangunan yang sesuai dengan 

hakikat otonomi daerah yang 

meletakan landasan pembangunan 

yang tumbuh berkembang dari 

masyarakat, diselenggarakan secara 

sadar dan mandiri oleh masyarakat 

dan hasilnya di nikmati oleh seluruh 

masyarakat. Pernyataan ini, juga 

sejalan dengan batasan yang 

diberikan dalam batang tubuh 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 

2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional, Pasal 2 ayat 

4 huruf d, dinyatakan bahwa “ 

partisipasi merupakan keikutsertaan 

masyarakat untuk mengakomodasi 

kepentingan mereka dalam proses 

pembangunan”. 

 Perlunya partisipasi masyarakat 

ini dianggap sangat penting, karena 

pembangunan yang terlalu 

menekankan peranan pemerintah 

birokrasi (bercirikan top down) 

mendapat kritikan tajam, dimana 

kurang peka terhadap kebutuhan 

lokal. Selain itu, pelaksanaan 

pembangunan yang mengutamakan 

masyarakat dalam pelaksanaan 

program pembangunan, berarti 

memberikan peluang kepada 

masyarakat untuk mengarahkan 

sumber daya, potensi, merencanakan 

serta membuat keputusan dan 

mengevaluasi kegiatan pembangunan 

yang mensejahterakan mereka, 

sehingga mereka berdaya. 

 Pembangunan di era Orde Baru 

sering disebut menggunakan pola top 

down. Pada pola top down, segala 

sesuatunya banyak bergantung pada 

pemerintah. Pola pembangunan ini, 

selain memiliki kelebihan, juga 

banyak kelemahannya. Aspek fisik 

sarana prasarana yang ada 
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merupakan bukti konkrit dari 

keberhasilan pembangunan yang 

telah dilaksanakan. Tetapi ada aspek 

yang kurang tergarap, yaitu 

partisipasi masyarakat. Padahal 

sasaran pembangunan adalah 

masyarakat, dengan demikian 

partisipasi masyarakat memegang 

peranan yang sangat besar. 

Selanjutnya dalam masa sekarang, 

pemerintah berupaya melaksanakan 

battom up, dalam pola pembangunan 

bottom up ini masyarakat dilibatkan 

secara langsung mulai perencanaan 

sampai pada proses pelaksanaan 

hingga monitoring dan pengawasan 

Mubyarto dalam Suparjan dan 

Suyatno (2003:59), menegaskan 

yaitu  “ perlunya pelibatan 

masyarakat dalam kegiatan 

pembangunan, karena partisipasi 

masyarakat merupakan suatu alat 

guna memperoleh informasi 

mengenai kondisi kebutuhan dan 

sikap masyarakat setempat “. 

Masyarakat lebih rnempercayai 

program kegiatan pembangunan 

apabila dilibatkan dalam persiapan 

dan perencanaannya karena 

masyarakat lebih mengetahui seluk 

beluk program kegiatan tersebut dan 

mempunyai rasa memiliki terhadap 

program kegiatan tersebut.  

 Selanjutnya Adi (2001:207), 

berpendapat bahwa“ penyertaan 

masyarakat sebagai subjek 

pembangunan adalah suatu 

keniscaayaan dalam upaya untuk 

mewujudkan tujuan dari pada 

pembangunan nasional”. Ini berarti 

masyarakat diberi peluang untuk 

berperan aktif mulai dari 

perencanaan, pelaksanaan hingga 

evaluasi setiap tahap pembangunan 

yang diprogramkan. Terlebih apabila 

melakukan pendekatan pembangun 

dengan semangat lokalitas. 

Masyarakat lokal dengan 

pengetahuan serta pengalamannya 

menjadi modal yang sangat besar 

dalam melaksanakan pembangunan, 

karena masyarakat lokal-lah yang 

mengetahui apa permasalahan yang 

dihadapi serta potensi yang dimiliki 

oleh daerahnya. Masyarakat 

memiliki kedaulatan untuk 

menentukan orientasi dan arah 

kebijakan pembangunan yang 

dikehendaki. Nilai nilai kedaulatan 

selayaknya dibangun sebagai 

kebutuhan kolektif masyarakat dan 
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bebas dari kepentingan individu dan 

atau golongan. 

 Menurut Pasal 78 ayat 1 dan 2 

Undang-Undang No. 4 Tahun 2014 

tentang Desa, menegaskan bahwa 

Pembangunan Desa bertujuan 

meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat Desa dan kualitas hidup 

manusia serta penanggulangan 

kemiskinan melalui pemenuhan 

kebutuhan dasar, pembangunan 

sarana dan prasarana Desa, 

pengembangan potensi ekonomi 

lokal, serta pemanfaatan sumber 

daya alam dan lingkungan secara 

berkelanjutan. Pembangunan Desa 

meliputi tahap perencanaan, 

pelaksanaan, dan pengawasan. 

 Salah satu Desa di Kecamatan 

Palmatak Kabupaten Kepulauan 

Anambas yang sekarang sedang 

melakukan upaya pembangunan fisik 

yaitu Desa Batu Ampar. Bentuk-

bentuk pembangunan fisik yang 

dilakukan tahun 2015, seperti rehab 

saluran drainase, penyediaan bak 

tangki air minum, pembuatan Mandi 

Cuci dan Kakus (MCK) bagi warga 

miskin, perbaikan jalan lingkungan 

atau Desa dan pembuatan fasilitas 

kesehatan masyarakat (posyandu), 

pembuatan Gedung Taman Kanak-

Kanak (TK) dan pembuatan gedung 

Taman Pendidikan Al’quran (TPA). 

 Pelaksanaan kegiatan 

pembangunan fisik tahun 2015 pada 

Desa Batu Ampar Kecamatan 

Palmatak, keseluruhannya 

mengunakan dana dari pada 

Pemerintah Daerah Kabupaten 

Kepulauan Anambas, yang 

dianggarkan dalam Anggaran 

Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 

Kabupaten Kepulauan Anambas 

Tahun 2015, sebesar Rp. 

450.000.000. Hal ini sebagaimana 

termaktub dalan Pasal 6, Peraturan 

Bupati Kepulauan Anambas Nomor 

10 Tahun 2014 Tentang Program 

Bantuan Pembangunan Infrastruktur 

Desa Se-Kabupaten Kepulauan 

Anambas. Dana tersebut digunakan 

untuk melaksanakan beberapa jenis 

kegiatan pembangunan fisik pada 

Desa Batu Ampar Kecamatan 

Palmatak, diantaranya sebagaiman 

yang terlihat pada Tabel berikut. 

Tabel I.1 

 Kegiatan Pembangunan fisik 

Desa Batu Ampar Keca Palmatak 

Tahun 2015 
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No Jenis Kegiatan Lokasi Jumlah 

Anggaran Ket 

1 Pemb. Gedung TPA RW I 

RT 02 70.050.000 Selesai 

2 Pemb. Posyandu RW II RT 01

 71.358.000 Selesai 

3 Pemb. Fas Air Bersih RW II 

RT 02 50.362.000 Selesai 

4 Pemb. Semenisasi Jalan RW I 

RT 01 45.123.000 Selesai 

5 Pemb. Semenisasi Jalan RW II 

RT 03 47.089.000 Selesai 

6 Pemb. Semenisasi Jalan RW I 

RT 02 45.735.000 Selesai 

7 Pemb. TK/PAUD RW II RT 01

 70.208.000 Selesai 

8 Pemb. MCK RW I RT 01

 50.075.000 Selesai 

Sumber : Kantor Desa Batu Ampar 

Kec. Palmatak Tahun 2015. 

 Dari Tabel I.1, terlihat bahwa 

kegiatan pembangunan fisik tahun 

2015 di Desa Batu Ampar 

Kecamatan Palmatak meliputi 6 

(enam) bentuk kegiatan, yaitu 

kegiatan pembangunan gedung TPA, 

pembangunan gedung Posyandu, 

pembangunan semenisasi jalan desa, 

Pembangunan fasilitas air bersih 

(Bak air bersih), Pembangunan 

Drainase, dan Pembangunan Mandi 

Cuci dan Kakus (MCK). Untuk 

kegiatan pembangunan fisik 

Pembangunan fasilitas air bersih dan 

Pembangunan Mandi Cuci dan 

Kakus (MCK), merupakan program 

tahun anggaran 2014 yang baru pada 

tahun 2015 dapat direalisasikan.  

 Mekanisme kerja dalam 

pelaksanaan kegiatan pembangunan 

fisik pada Desa Batu Ampar, 

mengacu kepada Peraturan Bupati 

Kepulauan Anambas Nomor 10 

Tahun 2014 Tentang Program 

Bantuan Pembangunan Infrastruktur 

Desa Se-Kabupaten Kepulauan 

Anambas, meliputi : (1) Tahap 

perencanaan, meliputi kegiatan 

sosialisasi kepada komponen 

masyarakat, melakukan musyawarah 

antara masyarakat dengan Ketua RT 

dean Ketua RW dalam mengali ide, 

saran dan pendapat warga berkenaan 

kebutuhan pembangunan fisik yang 

di butuhkan masyarakat. 

Musyawarah tingkat Desa dalam 

mencari kegiatan pembangunan fisik 

yang akan dilaksanakan, membentuk 

Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) di 

tingkat Desa yang keanggotaannya 

dari staf Desa, staf Dinas Pekerjaan 

Umum Kabupaten Kepulauan 
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Anambas dan perwakilan masyarakat 

Desa dan menyusun kegiatan, baik 

rencana Anggaran Biaya, Tenaga dan 

lainnya. 

 Selanjutnya (2) Tahap 

pelaksanaan pembangunan fisik, 

meliputi pengerjaan dilapangan dan 

kesesuaian anggaran biaya dengan 

kegiatan fisik yang dilaksanakan. (3) 

Tahap pengendalian yaitu meliputi 

kegiatan pemantauan pengawasan, 

evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 

kegiatan pembangunan fisik yang 

dijalankan. Serta (4) tahap 

pemanfaatan, meliputi kegiatan yang 

berupa kelanjutan yang dilakukan 

oleh warga masyarakat sehubungan 

pembangunan fisik yang 

dilaksanakan. Misalnya merawat 

sarana fisik yang dibangun dan 

penyerahan bangunan fisik kepada 

masyarakat. 

 Organisasi Pelaksana dalam 

kegiatan pembangunan fisik, 

menurut Peraturan Bupati Kepulauan 

Anambas Nomor 10 Tahun 2014 

Tentang Program Bantuan 

Pembangunan Infrastruktur Desa Se-

Kabupaten Kepulauan Anambas, 

terdiri dari (1) Tim Verifikasi 

Tingkat Kabupaten Kepulauan 

Anambas, tim yang dibentuk oleh 

Bupati yang bertugas untuk 

memverifikasi, mengevaluasi hasil 

perencanaan dan pelaksanaan 

kegiatan yang didanai oleh Dana 

Bantuan Infrastruktur Pembangunan 

Desa., (2) Kecamatan, bertugas 

sebagai pengawas pelaksanaan 

kegiatan Program Bantuan 

Pembangunan Infrastruktur Desa 

yang dilaksanakan di desa 

lingkungan kerjanya masing-masing, 

(3) Kepala Desa dan (4) Tim 

Pelaksana Kegiatan (TPK) di tingkat 

Desa, yang dibentuk Kepala Desa 

sebagai pelaksana kegiatan Bantuan 

Pembangunan Infrastruktur Desa, 

mulai dari perencanaan, pelaksanaan 

dan pelaporan serta 

pertanggungjawaban keuangan yang 

diterima. KeanggotanTim Pelaksana 

Kegiatan (TPK) terdiri dari 

perwakilan Lembaga Pemberdayaan 

Masyarakat (LPM) Desa, perwakilan 

Badan Pengawas Desa (BPD), 

perwakilan masyarakat, pihak 

aparatur Desa, pihak Pemerintah 

Kecamatan dan Organisasi 

kemasyarakatan yang ada di Desa. 

 Proses pencairan dana dalam 

kegiatan pembangunan fisik ini, 
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dilakukan secara bertahap sebagai 

berikut: (a) Tahap pertama 40% dari 

total pagu setiap dana yang didapat 

Desa (b) Tahap Kedua 40% 

berikutnya dari total pagu dapat 

dicairkan dengan syarat melampirkan 

laporan pelaksanaan pekerjaan telah 

mencapai bobot fisisk 30% , dan (c) 

Tahap Ketiga sebesar 20% dari total 

pagu dapat dicairkan, apabila 

pelaksanaan pekerjaan telah 

mencapai bobot fisik 70%. 

Sedangkan Dana Program Bantuan 

Pembangunan Infrastruktur 

dialokasikan 95% (sembilan Puluh 

Lima Perseratus) untuk 

pengembangan fisik dan 5% (Lima 

Perseratus) untuk operasional 

pelaksanaan program. 

 Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) 

desa dalam menentukan jenis 

kegiatan yang akan dilaksanakan, 

harus mempertimbangkan yaitu (1). 

Memenuhi kebutuhab Infrastruktur 

Dasar yang mendesak bagi 

masyarakat.  (2). Jenis kegiatan 

langsung dapat memberikan manfaat 

bagi masyarakat desa. (3). 

Lahan/lokasi untuk pelaksanaan 

kegiatan telah tersedia dan tidak 

bermasalah. ( 4). Memprioritaskan 

pemberian kesempatan kerja pada 

tenaga kerja lokal dan penggunaan 

material setempat, serta tidak 

memberikan pekerjaan kepada pihak 

ke tiga (Perusahaan). (5). Tidak akan 

menimbulklan dampak yang negatif 

bagi lingkungan dan sosial budaya 

masyarakat. (6). Berorientasi pada 

pengembangan wilayah dalam 

rangka membuka akses ke pusat 

kegiatan atau dari desa ke desa lain, 

dan (7). Dapat dilaksanakan dan 

dimanfaatkan oleh masyarakat.  

 Pengawasan dan pengendalian 

kegiatan pembangunan fisik, 

dilakukan masyarakat setempat 

melalui publikasi dan papan 

informasi yang diselenggarakan  

TPK Desa dan laporan kepada 

Pemerintah Kabupaten Kepulauan 

Anambas melalui BPD dan Camat. 

Serta Pemerintah Desa, Kecamatan 

dan Kabupaten mulai proses 

perencanaan sampai pelaksanaan 

selesai dilaksanakan. 

  Untuk terlaksana secara baik 

kegiatan pembangunan fisik tahun 

2015 pada Desa Batu Ampar 

Kecamatan Palmatak tersebut, 

tentunya perlu peran serta dari 

pimpinan Desa untuk menumbuhkan, 
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mengerakkan, mendorong dan 

meningkatkan partisipasi seluruh 

masyarakat Desa agar ikut 

berpartisipasi didalamnya, mulai 

tahap perencanaan, pelaksanaan 

hingga monitoring dan pengawasan 

yang diwujudkan dalam berbagai 

bentuk partisipasi.  

 Baik itu partisipasi masyarakat 

Desa Batu Ampar dalam tahap 

perencanaan program kegiatan, 

misalnya partisipasi dalam mengikuti 

pertemuan-pertemuan atau rapat-

rapat, memberikan sumbangan 

pemikiran, pendapat-pendapat dan 

ide-ide. Partisipasi dalam tahap 

kegiatan program, misalnya 

partisipasi dalam sumbangan tenaga, 

biaya-biaya maupun bahan dan 

material. Partisipasi dalam tahap 

pemanfaatan hasil program, seperti 

berperan menjaga dan merawat 

sarana fisik yang dibangun dan 

memanfaatkan sarana fisik yang ada 

tersebut. Partisipasi dalam 

pengawasan atau evaluasi, misal 

mengawasi pengerjaan kegiatan 

program kegiatan fisik, mengawasi 

pengunaan dana kegiatan program 

fisik dan lainnya. 

Urgensinya komponen masyarakat 

berpartisipasi secara langsung dalam 

kegiatan pembangunan, menurut Abe 

(dalam Khairuddin 2000:57), dapat 

membawa dampak, yaitu : (1) 

Terhindar dari peluang terjadinya 

manipulasi, keterlibatan masyarakat 

akan memperjelas apa yang 

sebenarnya dikehendaki oleh 

masyarakat; (2) Memberikan nilai 

tambah pada legitimasi rumusan 

perencanaan karena semakin banyak 

jumlah mereka yang terlibat semakin 

baik; dan (3) Meningkatkan 

kesadaran dan keterampilan politik 

masyarakat. 

 Dalam realitasnya, tidak semua 

anggota masyarakat di Desa Batu 

Ampar Kecamatan Palmatak ikut 

berpartisipasi, dengan berbagai 

macam alasan. Hal ini disadari 

karena adanya beberapa faktor yang 

mempengaruhi. Disini diperlukan 

upaya untuk meyakinkan masyarakat 

tentang partisipasi dalam 

pembangunan, yaitu adanya 

komunikasi antara pemerintah 

dengan masyarakat atau sebaliknya. 

Keadaan seperti ini akan merubah 

sikap serta tindakan masyarakat yang 

selanjutnya menjadi dukungan untuk 
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berpartisipasi. Hal ini menunjukkan 

betapa besar peran pemerintah dalam 

meningkatkan partisipasi masyarakat 

demi tercapainya pelaksanaan 

program pembangunan maksimal.  

Berkenaan partisipasi masyarakat 

dalam pembangunan fisik tahun 2015 

pada Desa Batu Ampar Kecamatan 

Palmatak Kabupaten Kepulauan 

Anambas, di identifikasi 

permasalahan seperti peran serta 

masyarakat pada Desa Batu Ampar 

untuk mengikuti musyawarah atau 

pertemuan-pertemuan yang diadakan 

oleh pihak Desa dan Kecamatan 

dalam upaya penyusunan 

perencanaan pembangunan fisik 

Desa serta dalam penyusunan usulan 

kegiatan pembangunan fisik Desa. 

Hal ini terlihat dari tingkat kehadiran 

masyarakat yang sedikit jumlahnya 

jika dipangil untuk mengikuti 

pertemuan-pertemuan atau 

musyawarah di Kantor Desa Batu 

Ampar dan Kantor Kecamatan 

Palmatak.  

 Keenganan masyarakat ditunjuk 

sebagai petugas pelaksana dalam 

pelaksanaan pembangunan fisik yang 

diadakan pada Desa Batu Ampar. 

Data dari Desa Batu Ampar tahun 

2015, dari 3 orang perwakilan 

masyarakat yang ditunjuk sebagai 

tenaga pengawas kegiatan 

pembangunan fisik, semuanya 

menolaknya dengan berbagai alasan 

seperti sibuk bekerja menangkap 

ikan dan kurang paham dalam tugas 

pengawasan. Begitu juga 

penunjukkan terhadap 5 orang 

masyarakat Desa Batu Ampar 

sebagai tenaga pelaksana kegiatan 

pembangunan fisik, dimana 2 orang 

diantaranya tidak bersedia menjadi 

tenaga pelaksana kegiatan. 

 Dari pengamatan berkenaan 

partisipasi masyarakat dalam 

pembangunan fisik tahun 2015 pada 

Desa Batu Ampar Kecamatan 

Palmatak Kabupaten Kepulauan 

Anambas, ditemukan gejala, yaitu 

adanya kelompok masyarakat dan 

pribadi pada Desa Batu Ampar yang 

ikut berpartisipasi dalam bentuk 

pemberian sumbangan material 

bahan baku untuk menunjang 

kegiatan pembangunan fisik di Desa 

Batu Ampar, misal sumbangan 

warga masyarakat dari RT I yang 

menyumbang I sak semen untuk 

kegiatan Pembangunan Semenisasi 

jalan, begitu juga partisipasi ibu-ibu 
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dari warga RT 02 untuk 

menyediakan minuman serta 

makanan bagi pekerja yang 

mengerjakan kegiatan Pembangunan 

Gedung Pendidikan Anak Usia Dini 

(PAUD). 

 Keterlibatan masyarakat Desa 

Batu Ampar dalam perencanaan 

pembangunan fisik, baik partisipasi 

dalam mengikuti musyawarah 

pembangunan Desa serta Kecamatan.  

Maupun peran serta dalam 

penyusunan usulan kegiatan 

pembangunan Desa. Indikasi ini 

dilihat dari tingkat kehadiran 

masyarakat untuk mengikuti 

pertemuan atau rapat-rapat yang 

dilakukan pihak Desa Batu Ampar, 

tidak banyak warga yang hadir. 

Peran serta masyarakat, khususnya 

bagi masyarakat yang berada di 

sekitar lokasi pembangunan fisik 

yang dibangun tersebut, kurang mau 

terlibat dalam pengerjaan kegiatan 

pembangunan fisik yang 

dilaksanakan. Misalnya untuk 

pembangunan semenisasi jalan di 

RT. 02 RW.I, pihak Desa sebagai 

pelaksana Pembangunan fisik telah 

mengajak warga di sekitar RT. 02 

untuk ikut mengerjakan 

pembangunan semenisasi jalan, tapi 

warga yang terlibat hanya hanya 

sedikit yaitu 5 orang, akibatnya pihak 

Desa terpaksa mendatangkan warga 

dari RT dan RW lainnya untuk 

mengerjakan kegiatan semenisasi 

jalan tersebut.  

 Karena itu, dari uraian latar 

belakang dan berdasarkan gejala-

gejala yang ditemui, peneliti tertarik 

untuk melakukan pengkajian dan 

penelitian lebih lanjut,  diberi judul, “ 

PARTISIPASI MASYARAKAT 

DALAM PEMBANGUNAN FISIK 

TAHUN 2015 PADA DESA BATU 

AMPAR KECAMATAN 

PALMATAK KABUPATEN 

KEPULAUAN ANAMBAS “ 

Perumusan masalah 

Dari uraian tersebut, dirumuskan 

permasalahan penelitian ini, yaitu 

: Bagaimana partisipasi 

masyarakat dalam pembangunan 

fisik tahun 2015 pada Desa Batu 

Ampar Kecamatan Palmatak 

Kabupaten Kepulauan 

Anambas”.? 

1.3 Tujuan dan kegunaan 

penelitian 

1.3.1 Tujuan penelitian. 

Adapun yang menjadi tujuan dari 

penelitian yang dilakukan, yaitu : 

a. Untuk mengetahui partisipasi 

masyarakat dalam pembangunan 

fisik tahun 2015 pada Desa Batu 

Ampar Kecamatan Palmatak 

Kabupaten Kepulauan Anambas. 
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1.3.2 Kegunaan Penelitian. 

Adapun kegunaan dari penelitian 

yang dilakukan ini, adalah: 

a. Secara teoritis, penelitian ini 

diharapkan dapat dijadikan suatu 

bahan studi perbandingan 

selanjutnya dan akan menjadi 

sumbangsih pemikiran ilmiah 

dalam melangkapi kajian-kajian 

yang mengarah pada 

pengembangan ilmu 

pengetahuan, khususnya 

menyangkut masalah 

perencanaan pembangunan  

b. Secara praktis, hasil 

penelitian diharapkan dapat 

menjadi masukan bagi 

Pemerintah Kabupaten 

Kepulauan Anambas dalam 

meningkatkan partisipasi 

masyarakat dalam pembangunan 

fisik di Desa Batu Ampar 

 

Kerangka Teori 

1. Konsep partisipasi  

Norman dalarn Kaho 

(2005:l26), berpendapat bahwa 

“ partisipasi merupakan mental 

dan emosional seseorang yang 

mendorong mereka untuk 

terlibat dalam suatu kelompok 

yang mana mereka dituntut 

untuk berkontribusi terhadap 

kelompok serta bertanggung 

jawab dan berbagi untuk 

tercapai tujuan yang ada”. 

Berdasarkan pendapat tersebut, 

diketahui bahwa partisipasi 

merupakan sikap mental dan 

emosional yang mendorong 

untuk dapat terlibat dalam 

suatu kelompok, dimana dalam 

kelompok itu dituntut untuk 

berkontribusi terhadap 

kelompok serta bertanggung 

jawab dan berbagi untuk 

tercapai tujuan yang ada. 

Mikkelsen (2006:64) 

menyatakan bahwa : 

“ Partisipasi adalah keterlibatan 

masyarakat dalam perubahan 

yang ditentukan sendiri dalam 

rangka pembangunan diri, 

kehidupan dan lingkungan 

mereka dengan cara 

memantapkan dialog antara 

masyarakat setempat dengan 

staf yang melaksanakan 

persiapan, pelaksanaan dan 

monitoring proyek, agar 

mereka memperoleh informasi 

mengenai konteks lokal dan 

dampak sosial yang 

ditimbulkan dengan 

keberadaan proyek”. 

 

Pendapat tersebut 

menunjukkan bahwa, 

partisipasi merupakan keikut 

sertaan masyarakat dalam 
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perubahan yang ditentukan 

sendiri, melalui pembangunan 

diri, kehidupan dan lingkungan 

dengan cara dialog antara 

masyarakat setempat dengan 

para pegawai yang 

melaksanakan persiapan, 

pelaksanaan dan monitoring 

proyek, agar mereka 

memperoleh informasi 

mengenai konteks lokal dan 

dampak-dampak sosial yang 

ditimbulkan dengan 

keberadaan proyek tersebut. 

Adi (2001:27), menyatakan 

bahwa “ partisipasi masyarakat 

adalah keikut sertaan 

masyarakat dalam proses 

pengidentifikasian masalah dan 

potensi yang ada dimasyarakat, 

pemilihan dan pengambilan 

keputusan tentang altematif 

solusi untuk menangani 

masalah, pelaksanaan upaya 

Amengatasi masalah dan 

keterlibatan masyarakat dalam 

proses mengevaluasi 

perubahan yang terjadi”. 

Pemyataan tersebut 

menunjukkan, partisipasi 

masyarakat merupakan peran 

serta masyarakat dalam proses 

pengidentifikasian masalah dan 

potensi yang ada di 

masyarakat, pemilihan dan 

pengambilan keputusan tentang 

altematif solusi untuk 

menangani masalah, 

pelaksanaan upaya mengatasi 

masalah serta evaluasi. 
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