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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk melihat keberhasilan Pemerintah dalam 

melaksanakan pembangunan atas kebutuhan-kebutuhan pokok masyarakat serta 

tingakat kerjasama antara pemerintah setempat dan masyarakat. Berhasil atau 

tidaknya program pembangunan tersebutlah yang akan menjawab bagaimana 

kinerja pemerintah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat.  

Penelitian ini adalah penelitian yang mengarah kepada pembangunan serta 

kebijakan-kebijakan dalam melaksanakan proses pembangunan di kawasan 

Kelurahan Kampung Bugis Kecamatan Tanjungpinang Kota. Proses pembangunan 

tersebut diharapkan mendapatkan keberhasilan hingga dapat dimanfaatkan dengan 

sebaik-baiknya oleh masyarakat, tetapi apabila pembangunan tersebut terdapat 

kegagalan dan keganjalan-keganjalan maka semua pihak akan merasakannya. Maka 

dari itu keberhasilan lah yang sangat diharapkan oleh semua pihak. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa lemahnya proses awal perencanaan 

pembangunan yang menyebabkan kegagalan pada hasil pembangunan tersebut 

sehingga kini pembangunan tidak lagi dapat dipergunakan sebagai mana mestinya. 

Tidak dulibatkannya masyarakat serta seorang ahli dalam bidang pembangunan 

yang bersangkutan di dalam perumusan perencanaan pembangunan menjadi salah 

satu penyebab gagalnya pelaksanaan dalam pembangunan tersebut. 

Kata Kunci : evaluasi, implementasi dan pembangunan. 
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ABSTRACT 

 

This study aims to see the success of the Government in carrying out 

development on the basic needs of society and the level of cooperation between 

local government and the community. Success or failure of the development 

program that will answer how the government's performance in carrying out the 

service to the community. 

This research is a research that leads to development as well as policies in 

carrying out the development process in Kampung Bugis urban village 

Tanjungpinang Kota District. The development process is expected to gain success 

until it can be utilized as well as possible by the community, but if the development 

there are failures and obstacles then all parties will feel it. Therefore it is the 

success that is expected by all parties. 

The results show that the weakness of the initial process of development 

planning that led to the failure of the development results so that now the 

development can no longer be used as it should be. The non-involvement of the 

community and an expert in the field of development concerned in the formulation 

of development planning is one of the causes of the failure of implementation in the 

development. 

Keywords: evaluation, implementation and development. 
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A. PENDAHULUAN 

Setiap pelaksanakan pembangunan 

di setiap daerah harus dengan aturan yang 

ada, sehingga pembangunan tersebut bisa 

digunakan sesuai dengan fungsinya dan 

pembangunan tersebut tidak menghabiskan 

anggaran Pemerintah. Pembangunan yang 

dikerjakan tersebut bisa saja dijalankan atau 

di perbaiki semula apabila yang telah 

dikerjakan tidak memenuhi keinginan sesuai 

jenis bangunan maka pastinya adanya 

pembangunan berkelanjutan. 

Undang Undang Nomor 25 Tahun 

2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional mengamanatkan 

bahwa dalam menyelenggarakan 

pembangunan nasional perlu disusun 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah  

Nasional (RPJMN) dan Rencana Kerja 

Pemerintah (RKP). Dalam kaitan itu, agar 

pelaksanaan pembangunan dapat terjaga dan 

berhasil sebagaimana yang direncanakan, 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara 

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 

Rencana Pembangunan menugaskan 

Bappenas untuk melaksanakan evaluasi atas 

hasil hasil pembangunan nasional. 

Memperhatikan dasar hukum di atas, dapat 

disimpulkan bahwa evaluasi penting untuk 

dilaksanakan dan merupakan salah satu aspek 

dalam dalam siklus pengelolaan 

pembangunan. Hasil evaluasi dapat 

digunakan sebagai bahan pertimbangan 

dalam pengambilan keputusan, khususnya 

dalam penyusunan rencana pembangunan 

nasional, baik tahunan maupun periodik.  

Dengan memperhatikan prinsip 

Good Governance, khususnya dalam konteks 

akuntabilitas kinerja pembangunan, kegiatan 

evaluasi pembangunan diselenggarakan 

dengan seksama, fokus, tajam, jujur, dan 

berhasilguna; dan dilaksanakan dengan 

mengacu kepada dokumen perencanaan 

pembangunan yang ada.  

Dalam melaksanakan tugas-tugas 

dikalangan masyarakat pentingnya hubungan 

langsung terhadap pemerintah, karena 

pemerintah memiliki peran penting dalam 

pelaksanaan pembangunan. Seperti yang 

dikatakan Rasyid dalam,( Delly Mustafa 

2014 : 100-101 )  

Membagi fungsi Pemerintahan Menjadi 

empat bagian, yaitu : 

1. Fungsi pelayanan ( Public service ) 

2. Fungsi pembangunan ( development ) 

3. Fungsi pemberdayaan ( empowering ) 

4. Fungsi pengaturan ( regulation ). 

Dari empat poin diatas dapat 

dinyatakan bahwa, masyarakat sangat-sangat 

terkait serta berperan penting dalam bentuk 

Pemerintahan karena empat poin tersebut 

dijalankan untuk masyarakat bisa dikatan 

bentuk pengabdian Pemerintah terhadap 

masyarakat dan unsure-unsur tersebut 

mengandung keberhasilannya kinerja 

pemerintah dalam mengurus segala 

kebutuhan masyarakat sesuai dengan 

kepentinggannya. 
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Lebih lanjut Rasyid mengemukakan 

bahwa untuk mengetahui suatu masyarakat, 

maka lihatlah pemerintahannya. Artinya, 

fungsi-fungsi pemerintahan yang dijalankan 

pada saat tertentu akan menggambarkan 

kualitas pemerintahan itu sendiri. Jika 

pemerintah dapat menjalankan fungsi-

fungsinya dengan baik, tugas pokok 

selanjutnya menurutnya adalah bagaimana 

pelayanan dapat membuahkan kemandirian, 

serta pembangunan yang menciptakan 

kemakmuran. 

Perubahan cepat pada kondisi 

ekonomi, sosial dan politik di dalam dan luar 

negeri telah menghadapkan pemerintah pada 

tuntutan perbaikan dan perubahan dalam 

pengelolaan pemerintahan. Dalam siklus 

manajemen pembangunan, komponen 

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan 

monitoring evaluasi harus saling terkait, 

berkesinambungan dan dapat dijalankan 

dengan efisien dan efektif. Namun secara luas 

diketahui bahwa monitoring dan evaluasi 

merupakan salah satu aspek dalam siklus 

manajemen pembangunan yang belum 

diimplimentasikan dengan baik, tepat dan 

berkesinambungan. Karenanya, perubahan 

dan perbaikan di atas, harus segera dilakukan 

melalui upaya monitoring dan evaluasi 

pelaksanaan dan pencapaian rencana 

pembangunan sektoral.  

Salah satu kritik terhadap sistem 

perencanaan dan penganggaran pada masa 

lampau adalah terlalu menitik beratkan pada 

dimensi input ( Input based ). Kelemahan ini 

kemudian coba dikoreksi dengan pendekatan 

output based yang sesuai namanya lebih 

melihat pada seberapa besar keluaran yang 

bisa dihasilkan. Koreksi lebih jauh berupa 

performance based yang menekankan pada 

kinerja, dan bukan terbatas hanya pada 

keluaran (Output), melainkan juga ( 

Outcome) hasil dan dampak (impact). 

Dikaitkan dengan struktur manajemen 

pemerintahan, komponan evaluasi dapat 

dilakukan untuk mengukur kinerja 

pembangunan melalui indikator input, output 

outcome atau impact.  Telah diketahui bahwa 

evaluasi merupakan alat bantu pemerintah 

dalam menyusun, menetapkan dan mengelola 

kebijakan. Dalam konteks dokumen 

perencanaan yaitu, RKP dan RPJMN, 

evaluasi berguna untuk menelusuri, 

mengukur, dan menganalisa hasil dan 

capaian pelaksanaan rencana pembangunan 

yang telah ditetapkan. Artinya, evaluasi perlu 

dilakukan atas Kebijakan/Prioritas 

Pembangunan, Fokus Prioritas, Program 

Pembangunan, atau Kegiatan Prioritas.  

Analisisnya mencakup berhasil atau 

tidaknya pelaksanaan pembangunan yang 

telah direncanakan tersebut, termasuk 

pencapaian target dan sasarannya. Dalam 

kaitan itu, evaluasi juga perlu dilakukan atas 

isu - isu pembangunan sektoral yang secara 

dinamik terus bergulir.  

Menurut Salim dalam, Soetomo ( 

2009 : 355 ) pembangunan berkelanjutan 

tidak terbatas pada pengelolahan sumber 

alam secara berkelanjutan, tetapi juga berarti 
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keberlanjutan social ( social sustainability ) 

dan ketahan social ( social resilience). 

Dengan keberlanjutan social juga berarti 

bahwa potensi manusia dan potensi social 

dalam masyarakat lebih dapat 

dikembangkan. Dalam kondisi seperti itu 

masyarakat juga memperoleh saluran untuk 

mengemukakan aspirasi maupun potensinya ; 

demikian juga ketidak puasannya terhadap 

kondisi yang ada, sehingga memberikan 

motivasi yang lebih  besar untuk melakukan 

perbaikan. Hasrat menyalurkan aspirasi 

maupun rasa tidak puas yang tidak 

memperoleh penyaluran apabila sampai pada 

ambang batas sosial dapat meletup. kalau itu 

terjadi, akan dapat mengakibatkan hal-hal 

yang bersifat destruktif. 

Visi PNPM Mandiri Perdesaan adalah 

tercapainya kesejahteraan dan kemandirian 

masyarakat miskin perdesaan. Kesejahteraan 

berarti terpenuhinya kebutuhan dasar 

masyarakat. Kemandirian berarti mampu 

mengorganisir diri untuk memobilisasi 

sumber daya yang ada di lingkungannya, 

mampu mengakses sumber daya di luar 

lingkungannya, serta mengelola sumber daya 

tersebut untuk mengatasi masalah 

kemiskinan. Misi PNPM Mandiri Perdesaan 

adalah: (1) peningkatan kapasitas masyarakat 

dan kelembagaannya; (2) pelembagaan 

sistem pembangunan partisipatif; (3) 

pengefektifan fungsi dan 

peran  pemerintahan lokal; (4) peningkatan 

kualitas dan kuantitas prasarana sarana sosial 

dasar dan ekonomi masyarakat; (5) 

pengembangan jaringan kemitraan dalam 

pembangunan. 

Dalam rangka mencapai visi dan misi 

PNPM Mandiri Perdesaan, strategi yang 

dikembangkan PNPM Mandiri Perdesaan 

yaitu menjadikan masyarakat miskin sebagai 

kelompok sasaran, menguatkan sistem 

pembangunan partisipatif, serta 

mengembangkan kelembagaan kerja sama 

antar desa. Berdasarkan  visi, misi, dan 

strategi yang dikembangkan, maka PNPM 

Mandiri Perdesaan lebih 

menekankan   pentingnya pemberdayaan 

sebagai pendekatan yang dipilih. Melalui 

PNPM Mandiri Perdesaan diharapkan 

masyarakat dapat menuntaskan tahapan 

pemberdayaan yaitu tercapainya kemandirian 

dan keberlanjutan, setelah tahapan 

pembelajaran dilakukan melalui Program 

Pengembangan Kecamatan (PPK). 

Ruang lingkup kegiatan PNPM-

Mandiri meliputi: 

1. Penyediaan dan perbaikan 

prasarana/sarana lingkungan 

permukiman, sosial, dan ekonomi 

secara padat karya; 

2. Penyediaan sumber daya keuangan 

melalui dana bergulir dan kredit mikro 

untuk mengembangkan kegiatan 

ekonomi masyarakat miskin. 

Perhatian yang lebih besar perlu 

diberikan bagi kaum perempuan 

dalam memanfaatkan dana bergulir 

ini; 
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3. Kegiatan terkait peningkatan kualitas 

sumberdaya manusia, terutama yang 

bertujuan mempercepat pencapaian 

target MDGs; 

4. Peningkatan kapasitas masyarakat dan 

pemerintahan lokal melalui 

penyadaran kritis, pelatihan 

ketrampilan usaha, manajemen 

organisasi dan keuangan, serta 

penerapan tata kepemerintahan yang 

baik. 

PNPM di Kelurahan Kampung Bugis 

telah menjalankan program yang harus 

dikerjakan beberapa bentuk pembangunan 

telah selesai dikerjakan, akan tetapi apakah 

pekerjaan atau pembangunan tersebut telah 

dikerjakan atau dilaksanakan sesuai 

kebutuhan masyarakat.  

Pembangunan yang dilaksanakan di 

Kampung Bugis oleh PNPM seharusnya bisa 

bertahan dalam jangka waktu minimal 5 

tahun tetapi hanya bertahan dalam satu tahun 

bahkan sebelum sampai satu tahun 

pembangunan tersebut sudah tidak 

bermanfaat. Maka dari itu PNPM dalam 

setiap tahunnya menggunakan anggaran 

untuk membangun beberapa tempat 

penampungan air yang gagal fungsi, jika 

pembangunan tersebut dijalankan sesuai 

dengan aturan yang berlaku atau sesuai 

dengan permintaan Pemerintah atau 

Masyarakat, maka kemungkinan besar 

pembangunan ini akan dibangun dalam 

bentuk yang lebih baik dan memiliki 

kekuatan yang bisa melebihi batas. tempat 

penampungan air, ada beberapa titik tempat 

penampungan air di Kampung Bugis yang 

pada dasarnya bisa bermanfaat bagi 

masyarakat banyak, karena air adalah salah 

satu jenis kebutuhan yang harus dipenuhi. 

Akan tetapi tempat penampungan air yang 

telah di bangun oleh PNPM tersebut hanya 

berfungsi selama 7 bulan saja sementara 

tempat penampungan air tersebut telah lama 

di bangun hingga sekarang penampungan air 

tersebut tidak bermanfaat atau tidak dapat 

dipergunakan lagi. 

B. LANDASAN TEORI 

1. Kebijakan 

 Evaluasi dapat dimaknai sebagai suatu 

peninjauan kembali terhadap sesuatu yang 

telah dikerjakan atau dilaksanakan oleh 

instansi-instansi terkait. Evaluasi kinerja 

adalah suatu metode dan proses penilaian dan 

pelaksanaan tugas seseorang atau 

sekelompok orang atau unit-unit kerja dalam 

satu perusahaan atau organisasi sesuai 

dengan standar kinerja atau tujuan yang 

ditetapkan lebih dahulu. Evaluasi kinerja 

merupakan cara yang paling adil dalam 

memberikan imbalan atau penghargaan 

kepada pekerja. 

Seperti yang dikatakan Mehrens & 

Lehmann dalam, ( Ngalim Purwanto, 2010 : 

3 ), dalam arti luas evaluasi adalah suatu 

proses merencanakan, memperoleh, dan 

menyediakan informasi yang sangat 

diperlukan untuk membuat alternatif-

alternatif keputusan. Sesuai dengan 

pengertian tersebut maka setiap kegiatan 
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evaluasi atau penilaian merupakan suatu 

proses yang sengaja direncanakan untuk 

memperoleh informasi atau data.  

Evaluasi ditujukan untuk menganalisa 

dampak pembangunan yang dilakukan oleh 

para pelaku pembangunan dan dinikmati oleh 

penerima manfaat pembangunan. Jadi 

evaluasi sama sekali berbeda dengan 

berbagai jenis penilaian kebijakan apalagi 

program pengawasan. 

Tujuan evaluasi kinerja adalah untuk 

menjamin pencapaian sasaran dan tingkat 

pencapaian esasaran tersebut, terutama untuk 

mengetahui bila terjadi keterlambatan atau 

penyimpangan supaya segera diperbaiki, 

sehingga sasaran atau tujuan tercapai. Hasil 

evaluasi kinerja individu dapat dimanfaatkan 

untuk banyak penggunaan. 

Evaluasi  program adalah suatu 

rangkaian kegiatan yang dilakukan dengan  

sengaja untuk melihat tingkat keberhasilan 

program. Melakukan evaluasi program  

adalah kegiatan yang dimaksudkan untuk 

mengetahui seberapa tinggi tingkat  

keberhasilan dari kegiatan yang direncanakan 

evaluasi program dilakukan dengan tujuan 

untuk: 

a. Menunjukkan sumbangan program 

terhadap pencapaian tujuan  

organisasi. Hasil evaluasi ini penting 

untuk mengembangkan program  

yang sama ditempat lain. 

b. Mengambil keputusan tentang 

keberlanjutan sebuah program, 

apakah  program perlu diteruskan, 

diperbaiki atau dihentikan. 

Dilihat dari tujuannya, yaitu ingin 

mengetahui kondisi sesuatu, maka  evaluasi 

program dapat dikatakan merupakan salah 

satu bentuk penelitian  evaluatif.  Oleh karena 

itu, dalam evaluasi program, pelaksana 

berfikir dan  menentukan langkah bagaimana 

melaksanakan penelitian. terdapat perbedaan 

yang mencolok antara penelitian dan evaluasi 

program adalah  sebagai berikut: 

a. Dalam kegiatan penelitian, peneliti 

ingin mengetahui gambaran  tentang 

sesuatu kemudian hasilnya 

dideskripsikan, sedangkan dalam  

evaluasi program pelaksanan ingin 

menetahui seberapa tinggi mutu  atau 

kondisi sesuatu sebagai ha sil 

pelaksanaan program, setelah data  

yang terkumpul dibandingkan dengan 

criteria atau standa tertentu. 

b. Dalam kegiatan penelitian, peneliti 

dituntut oleh rumusan masalah  karena 

ingin mengetahui jawaban dari 

penelitiannya, sedangkan dalam  

evaluasi program pelaksanan ingin 

mengetahui tingkat ketercapaian  

tujuan pgogram, dan apabila tujuan 

belum tercapai sebagaimana  

ditentukan, pelaksanan ingin 

mengetahui letak kekurangan itu dan 

apa  sebabnya. 

Evaluasi program adalah upaya 

penelitian yang dilakukan secara sistematis 

dan objektif dengan tujuan mengkaji proses 
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dan hasil dari suatu kegiatan/ program/ 

kebijakan yang telah dilaksanakan. Evaluasi 

dilaksanakan untuk menentukan sejauh mana 

hasil atau nilai yang telah dicapai program. 

Tak terlepas pula dari kebijakan-kebijakan 

yang terjadi atau yang akan dilakukan dalam 

perumusan kegiatan ataupun tindakan 

evaluasi hasil, kebijakan tersebut guna 

menitik beratkan hasil yang sempurna atau 

sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. 

Kebijakan tersebut akan mengacu pada 

kegiatan-kegiatan yang yang akan atau yang 

telah dilaksanakan.  

Begitu pula menurut Irfan Islamy, 

memberikan pengertian kebijakan publik 

yang dikutip dari http://hesti.blogspot.co.id 

adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan 

dan dilaksanaka atau tidak dilaksanakan oleh 

pemerintah yang mempunyai tujuan atau 

berorientasi pada tujuan tertentu demi 

kepentingan seluruh masyarakat. Ditegaskan 

lagi bahwa kebijakan publik dibuat benar-

benar atas nama kepentingan pubik, untuk 

mengatasi masalah dan memenuhi keinginan 

dan tuntutan seluruh anggota masyarakat. M. 

Irfan Islamy menguraikan beberapa elemen 

penting dalam kebijakan publik, yaitu:  

1. Bahwa kebijakan publik itu dalam 

bentuk perdanya berupa penetapan 

tindakan-tindakan pemerintah; 

2.  Bahwa kebijakan publik itu tidak 

cukup hanya dinyatakan tetapi 

dilaksanakan dalam bentuk yang 

nyata; 

3. Bahwa kebijakan publik, baik untuk 

melakukan sesuatu ataupun tidak 

melakukan sesuatu itu mempunyai 

dan dilandasi maksud dan tujuan 

tertentu; 

4. Bahwa kebijakan publik itu harus 

senantiasa ditujukan bagi 

kepentingan seluruh anggota 

masyarakat. (M. Irfan Islamy 

1997:20) 

 Dari pernyataan diatas dapat diambil 

kesimpulan bahwa semua kegiatan 

pemerintah adalah bentuk kebijakan public. 

Dengan begitu evaluasi yang dilakukan 

adalah suatu kebijakan pemerintah tetapi 

apakah hasil dari evaluasi akan ditindak 

lanjuti sehingga pembangunan yang terjadi 

jelas tujuan dan keberlangsungan fungsi 

pembangunan tersebut. Pemerintah dalam hal 

ini sangatlah penting karena segala bentuk 

keputusan dalam proyek pembangunan akan 

dilaksanakan oleh pemerintah. 

 Menurut Suchman dalam, ( Suharsimi 

Arikunto Cepi Safruddin Abdul Jabar, 2010 : 

1 ), memandang evaluasi sebagai sebuah 

proses menentukan hasil yang telah dicapai 

beberapa kegiatan yang direncanakan untuk 

mendukung tercapainya tujuan. 

 Jika dikaitkan dengan apa yang akan 

diteliti, maka evaluasi dalam pengertian 

diatas adalah evaluasi yang menentukan titik 

akhir pembangunan sehingga bisa 

memastikan tingkat keberhasilan 

pembangunan tersebut, maka seharusnya 

pembangunan yang dikerjakan harus lebih 
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baik atau sesuai dengan yang semestinya 

sehingga evaluasi tersebut akan mengandung 

hal-hal yang positif. 

Begitupula dengan perumusan 

kebijakan terhadap program pembangunan 

yang dilaksanakan, dimana kebijakan-

kebijakan dalam bentuk apapun sangat 

diperhatikan agar pembangunan yang 

dilaksanakan akan sesuai dengan apa yang 

direncanakan. Seperti yang dikatakan oleh 

Hodgetts dan Wortman dalam, ( Talizinduhu 

Ndraha, 2011 : 491-492 ), berpendapat bahwa 

kebijakan ( Business Policy ) itu bertingkat-

tingkat dan tersusun secara vertikal, 

struktural, mulai dari kebijakan yang bersifat 

umum sampai pada kebijakan yang bersifat 

praktikal dan kongkret.  Begitu pula dengan 

pernyataan lain tentang perumusan kebijakan 

yang diungkapkan oleh Dudley Seers dalam, 

( Edi Suharto, 2010 : 1-2 ), kebijakan dan 

pembangunan adalah dua konsep yang 

terkait. Sebagai sebuah proses peningkatan 

kualitas hidup manusia, pembangunan adalah 

konteks dimana kebijakan beroperasi 

sementara itu, kebijakan yang menunjuk pada 

kerangka kerja pembangunan, memberikan 

pedoman bagi pengimplementasian tujuan-

tujuan pembangunan ke dalam beragam 

program dan proyek. Sebagai suatu 

perubahan terencana dan berkesinambungan, 

pembangunan pada hakekatnya bertujuan 

untuk memperbaiki dan menungkatkan 

kualitas hidup manusia. Untuk mencapai 

tujuan tersebut, maka pembangunan perlu di 

implementasikan ke dalam berbagai program 

pembangunan yang dapat secara langsung 

menyentuh masyarakat. Pembangunan 

memerlukan cara atau pedoman tindakan 

yang terarah mengenai’ bagaimana’ 

meningkatkan kualitas hidup manusia 

tersebut. Begitu pula menurut Ealau dan 

Prewitt dalam, ( Edi Suharto, 2010 : 1-2 ), 

kebijakan adalah sebuah ketetapan yang 

berlaku yang dicirikan oleh perilaku yang 

konsisten dan berulang, baik dari yang 

membuatnya maupun yang mentaatinya ( 

yang terkena kebijakan itu ). 

Amartya Sen juga menyampaikan 

sebuah teori tentang pembangunan dalam, ( 

A. Prasetyantoko, Dkk, 2012 : xiii ) 

Pembangunan bukan sebuah proses yang 

dingin dan menakutkan dengan 

mengorbangkan darah, keringat serta air 

mata. Pembangunan menurut Sen, adalah 

sesuatu yang sebenarnya “bersahabat”. 

Pembangunan seharusnya merupakan sebuah 

proses yang memfasilitasi seluruh manusia 

untuk mengembangkan sesuatu yang sesuai 

dengan pilihannya. Sesuatu yang sesuai 

tersebut diatur oleh kebijakan publik yang 

sesuai dengan kehendak masyarakat. 

Seperti yang diungkapkan oleh Osborne 

dan Gabler, dalam (I. Nyoman Sumaryadi, 

2005 : 84 ) mengatakan bahwa pemerintah 

tidak diadakan untuk melayani dirinya 

sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat 

serta menciptakan kondisi yang 

memungkinkan setiap anggota masyarakat 

mengembangkan kemampuan dan 

kreatifitasnya demi mencapai kemajuan 
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bersama. Karena itu pemerintah perlu lebih 

dekat dengan masyarakat, sehingga 

pelayanan yang diberikan menjadi semakin 

baik. Pernyataan ini mengungkapkan bahwa 

ketika pemerintah memiliki kedekatan atau 

hubungan langsung dengan masyarakat maka 

pemerintah sendiri akan mengetahui 

langsung apa yang diinginkan masyarakat, 

sehingga setiap bentuk pembangunan yang 

dilaksanakan senantiasa sesuai dengan 

keinginan masyarakat dan tidak 

membelakangi aturan-aturan pembangunan 

yang berlaku.  

Kemudian dalam kaitan ini Mikkelsen, 

dalam (I.Nyoman Sumaryadi 2005 : 88) 

mengatakan Paradigma pembangunan 

partisipatoris mengharuskan adanya dua 

persepktif. Pertama perlibatan masyarakat 

setempat dalam proses pemilihan, 

perancangan, perencanaan, dan pelaksanaan 

pembangunan yang akan mewarnai 

kehidupan mereka, sehingga dangan 

demikian dapatlah dijamin bahwa persepsi 

setempat, pola sikap dan pola pikir serta nilai-

nilai dan pengetahuan mereka ikut 

dipetimbangkan secara penuh. Persepsi 

kedua adalah membuat umpan balik 

(feedback) yang pada hakikatnya merupakan 

bagian tak terlepaskan dari kegiatan 

pembangunan. Sehingga pembangunan 

partisipatoris ini adalah bentuk pembangunan 

yang lebih mengarah kepada masyarakat, 

baik dalam perjalanan pelaksanaan hingga 

hasil dari apa yang diberikan juga berguna 

bagi masyarakat, tujuan kenapa masyarakat 

harus terlibat dalam pembangunan tersebut 

adalah supaya bantuan yang diberikan 

tersebut betul-betul bermanfaat bagi 

masyarakat karena pembangunan bukan 

hanya mendirikan sebuah tempat, tetapi juga 

memberikan berbagai jenis bantuan yang bisa 

membantu meningkatkan perekonomian 

kehidupan masyarakat. 

2. Kerangka Berfikir 

 Program Perencanaan 

Pembangunan TempatPenampungan Air oleh 

PNPM di Kelurahan Kampung Bugis 

Kecamatan Tanjungpinang Kota.  

Aktor-aktor dalam pelaksanaan program 

adalah bagian terpenting dari sebuah 

perencanaan, keterlibatan setiap individu 

atau kelompok merupakan sebuah tanggup 

jawab besar atas keberhasilan program. 

Actor-aktor tersebut adalah : 

1. Kelurahan 

Adalah bagian terpenting 

dalam pelaksanaan kegiatan. Karena 

memiliki tanggung jawab sebagai 

Pembina kegiatan dimana segala 

kekurangan dan permasalahan harus 

diketahui oleh pihak Kelurahan agar 

bisa diatasi secepatnya. 

2. PNPM 

Memiliki kewajiban atas 

pertanggungjawaban program, 

maka dalam hal ini seharusnya 

PNPM lebih teliti atas bentuk 

program tersebut agar keberhasilan 

dari program dapat tercapai. 

3. RT/RW 
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Memiliki tanggu ng jawab 

selaku pengawas program. Pada 

dasarnya pihak dinas terkait lai yang 

mengawasi program tersebut 

sehingga bisa dikatakan fungsi 

RT/RW ini tidak akan bermanfaat 

banyak bagi kepentingan 

pembangunan. 

4. Masyarakat 

Dalam proses pelaksanaan 

program mulai dari awal hingga 

selesai, yang beratasnamakan 

masyarakat hanyalah penerima 

manfaat. Seharusnya masyarakat 

dilibatkan dalam proses 

perencanaan hingga pelaksanaan 

bukan hanya sebagai penerima 

manfaat agar kesalahan sekecil 

apapun dapat diatasi bersama tanpa 

mengkesampingkan pihak 

manapun. 

Dalam  proses pelaksanaan program 

tersebut terdapat beberapa nilai yang harus 

diperhatikan karena nilai-nilai tersebut dapat 

menyatakan pengaruhnya program tersebut 

terhadap masyarakat. Dalam hal ini yang 

paling diperhatikan adalah nilai sosial dari 

pelaksanaan program tersebut. Nilai sosial 

dalam pelaksanaan program tersebut tidak 

dapat berjalan atau dirasakan bersama karena 

adanya pihak yang tidak terlibat dalam 

pelaksanaan program, seharusnya pihak 

pemerintah mengutamakan kebersamaan 

agar tercapainya keberhasilan program. 

Adapun selain dari nilai-nilai sosial tersebut 

yaitu nilai politik dimana dapat dirasakan 

bersama permainan politik dalam 

menjalankan program setiap perjalanan 

program, permainan politik selalu 

diutamakan oleh actor-aktor yang 

berkepentingan sehingga perjalan program 

selalu terhambat atau tidak terlaksanakan 

dengan benar karena adanya indikasi-indikasi 

kepentingan pribadi. Seharusnya lebih 

mengutamakan kepentingan umum agar 

pelaksanaan program bisa berjalan sesuai 

dengan aturan-aturan yang berlaku. 

Menurut A. Hamid S. Attamimi 

dalam, (Mahmuzar, M.Hum, 2010 : 14-15) 

pendapat yang memberikan pengertian 

pemerintah dalam arti luas didasarkan kepada 

kegiatan atau fungsi kenegaraan  yang 

meliputi fungsi semua organ Negara. Dalam 

organisasi Negara terdapat beberapa 

jabatan.Jabatan-jabatan tersebut adalah alat 

kelengkapan Negara, seperti jabatan 

eksekutif, legislatif, yudikatif dan jabatan 

supra struktur lainnya. 

Sedangkan pengertian 

“pemerintahan” dalam arti sempit hanya 

dilihat dari satu sisi fungsi pemerintah atau 

eksekutif saja tanpa melihat kepada fungsi 

organ Negara lainnya. Definisi ini juga 

dipengaruhi oleh ajaran pemisahan 

kekuasaan Montesquie di atas, seperti 

definisi yang menyatakan pemerintah sama 

dengan eksekutif. 

Dalam bukunya Inu Kencana 

Syafiie Di dalam kata dasar “perintah” paling 

sedikit ada empat unsur penting yang 
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terkandung di dalamnya , yaitu sebagai 

berikut:  

1. Ada dua pihak yaitu yang memerintah 

disebut pemerintah dan pihak yang 

diperintah disebut rakyat. 

2. Pihak yang memerintah memiliki 

kewenagan dan legitimasi untuk 

mengatur dan mengurus rakyatnya. 

3. Hak yang diperintah memiliki 

keharusan untuk taat kepada 

pemerintah yang syah. 

4. Antara pihak yang memerintah 

dengan pihak yang diperintah terdapat 

hubungan timbal balik baik  secara 

vertikal maupun horizontal. 

Dalam mengelola pemerintahan 

secara baik dan benar, pemerintah hendaknya 

jangan hanya sebagai penjaga malam yang 

mementingkan ketertiban tetapi juga jangan 

lupa pada ketentraman dan kesejahteraan, 

jadi jangan hanya mampu berkuasa tetapi 

juga mampu untuk melayani. 

Menurut Prof. Muchlis Hamdi, 

M.P.A., Ph.D dalam, (Muhadam Labolo, 

2008 : xiii-xiv) pemerintahan adalah gejala 

yang kompleks dan berkembang setua dunia 

ini. Ia menjadi bermakna ketika mampu 

memberi arti seluas-luasnya bagi 

kemaslahatan banyak orang. Kondisi ini 

mensyaratkan agar pemerintahan dapat 

berkembang sebagai cara pengelolaan 

kehidupan bersama yang bermanfaat dan 

dapat diterima secara universal melalui 

distribusi nilai secara wajar dan merata. 

Dengan pemahaman itu, maka keterlibatan 

segenap masyarakat sebagai pemetik manfaat 

dalam segala proses pemerintahan 

diharapkan mampu melahirkan kesejahteraan 

yang dapat dinikmati oleh setiap orang. 

Tanpa itu, pemerintahan lebih terlihat sebagai 

gejala sebaliknya, yakni dapat menimbulkan 

dampak buruk dan penderitaan di mana-

mana. 

Terkait dengan pelayanan, Ndraha 

dalam, (Muhadam Labolo, 2008 : 23-24) 

lebih menitik beratkan pada aspek pelayanan 

sebagai fungsi pokok yang mesti dilakukan 

oleh pemerintah. Pelayanan itu 

dikelompokkan menjadi layanan sipil dan 

jasa publik.Layanan sipil bersifat pelayanan 

yang mesti dilakukan terhadap orang-

perorangan, pribadi atau privat, sedangkan 

jasa publik bersifat kolektif, karena itu 

mengandung nilai istimewa. Fungsi ini 

kemudian melahirkan definisi penting 

tentang pemerintahan sebagai suatu ilmu, 

dimana pemerintahan mempelajari 

bagaimana memenuhi dan melindungi 

kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa 

publik dan layanan sipil dalam hubungan 

pemerintahan sehingga diterima pada saat 

dibutuhkan oleh yang bersangkutan. 

. 

Pemerintah tidaklah diadakan untuk 

melayani dirinya sendiri, tetapi untuk 

melayani masyarakat, menciptakan kondisi 

yang memungkinkan setiap anggota 

masyarakat mengembangkan kemampuan 

dan kreatifitasnya demi mencapai kemajuan 

bersama. 
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Menurut Ndraha(2002: 78-79) dalam, 

(Muhadam Labolo, 2008 : 25-26) pemerintah 

memiliki dua fungsi dasar, yaitu fungsi 

primer atau fungsi pelayanan, dan fungsi 

skunder atau fungsi pemberdayaan. Fungsi 

primer, yaitu fungsi pemerintah sebagai 

provider jasa-jasa publik yang tidak dapat 

diprivatisasikan termasuk jasahankam, 

layanan sipil, dan layanan 

birokrasi.Sementara itu, fungsi sekunder, 

yaitu sebagai provider kebutuhan dan 

tuntutan yang diperintah akan barang dan jasa 

yang mereka tidak mampu penuhi sendiri 

karena masih lemah dan tak berdaya 

(powerless) termasuk penyediaan dan 

pembangunan sarana dan prasarana. 

C. METODE PENELITIAN 

Permasalahan perkotaan ditandai 

dengan munculnya ketidak tepatan dalam 

pembangunan sehingga menghambat 

pembangunan-pembangunan di kawasan 

lainnya sesuai dengan lingkup yang telah 

ditentukan. Oleh karena itu, penelitian ini 

akan mengkaji dan memahami masalah 

partisipasi dan kerjasama yang terjadi di 

Kelurahan Kampung Bugis.  

Jenis penelitian yang akan digunakan 

dalam penelitian ini adalah jenis penelitian 

kualitatif. Menurut Erickson dalam (Susan 

Stainback 2003:28) menyatakan bahwa 

penelitian kualitatif adalah Penelitian 

kualitatif adalah penelitian yang dilakukan 

secara intensif, peneliti ikut berpartisipasi 

lama dilapangan, mencatat secara hati-hati 

apa yang terjadi, melakukan analisis reflektif 

terhadap berbagai document yang ditemukan 

di lapangan, dan membuat laporan penelitian 

secara mendetail. 

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan 

Kampung Bugis khususnya kawasan 

pembangunan yang telah dilaksanakan oleh 

PNPM. 

Berdasarkan sumbernya, data penelitian 

yang ingin diteliti dapat dikelompokkan 

dalam dua jenis yaitu data primer dan data 

sekunder. 

Data primer adalah data yang diperoleh 

atau dikumpulkan oleh peneliti secara 

langsung dari sumber datanya. Data primer 

disebut juga sebagai data asli atau data baru 

yang memiliki sifat up to date. Untuk 

mendapatkan data primer, peneliti harus 

mengumpulkannya secara langsung. Tekhnik 

yang dapat digunakan peneliti untuk 

mengumpulkan data primer antara lain 

observasi, wawancara.  

Data sekunder adalah data yang 

diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari 

berbagai sumber yang telah ada (peneliti 

sebagai tangan kedua). Data sekunder dapat 

diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, 

laporan, jurnal dan lain-lain. 

Data penelitian ini adalah data 

kualitatif, yaitu data yang menunjukkan 

kualitas atau mutu dari suatu yang ada, 

berupa keadaan, proses, kejadian atau 

peristiwa dan lain-lain yang dinyatakan 

dalam bentuk perkataan.Sedangkan bentuk 

operasional data penelitian ini ialah melalui 

pendekatan kualitatif deskriptif yaitu berupa 
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narasi, cerita, pengaturan informan, 

dokumen-dokumen pribadi seperti foto, 

catatan pribadi, perilaku, gerak tubuh dan 

banyak hal yang tidak didominasi angka-

angka sebagaimana penelitian kuantitatif. 

Tekhnik Pengumpulan Data Yang 

Digunakanan : 

a. Observasi 

Observasi atau pengamatan 

adalah kegiatan keseharian manusia 

dengan menggunakan panca indra. 

Tetapi observasi sebenarnya adalah 

kegiatan mengumpulkan data yang 

digunakan untuk menghimpun data 

dalam penelitian melalui panca 

indra atau diartikan sebagai 

pengamatan dalam pencatatan 

secara sistematis terhadap gejala 

yang tampak pada objek penelitian. 

Teknik observasi yang 

akan dilakukan ialah observasi 

langsung (participant observation). 

Maksudnya, peneliti akan 

melakukan pengamatan langsung. 

b. Interview (wawancara) 

Interview atau wawancara 

adalah sebuah percakapan langsung 

(face to face) antara peneliti dan 

informan, dalam proses memperoleh 

keterangan untuk tujuan penelitian 

dengan cara tanya jawab.  

 Proses interview (wawancara) 

dilakukan untuk mendapatkan data 

dari informan dan key informan. 

Dalam hal ini peneliti mengajukan 

pertanyaan kepada informan, terkait 

dengan penelitian yang dilakukan. 

Sedangkan informan bertugas untuk 

menjawab pertanyaan yang diajukan 

oleh pewawancara.Meskipun 

demikian, informan berhak untuk 

tidak menjawab pertanyaan yang 

menurutnya privasi atau rahasia 

perusahaan. 

 Teknik wawancara yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah 

menggunakan teknik wawancara 

yang terstruktur. Maksudnya adalah 

proses wawancara dilakukan secara 

terencana. Dalam hal ini, peneliti 

terlebih dahulu menyiapkan 

interview guide sebagai panduan 

dalam mewawancarai informan 

untuk mendapatkan informasi. 

c. Dokumentasi 

 Selain wawancara dan 

observasi, pengumpulan data yang 

dilakukan oleh peneliti dalam 

penelitian ini adalah dengan 

menggunakan teknik dokumentasi. 

Intinya, dokumentasi adalah metode 

yang digunakan untuk menelusuri 

data history atau mengkaji literatur-

literatur dan  laporan-laporan yang 

berkaitan dengan judul penelitian. 

d. Informan  

Peneliti kualitatif tidak 

bermaksud membuat generalisasi 

dari hasil penelitiannya. Subjek 

penelitian sebagai orang-orang yang 
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mengetahui dan memiliki berbagai 

informasi pokok, menjadi informan 

yang akan memberikan berbagai 

informasi yang diperlukan selama 

proses penelitian.  

Informan penelitian terdiri 

informan kunci, yaitu mereka yang 

mengetahui dan memiliki berbagai 

informasi pokok yang diperlukan 

dalam penelitian dan informan 

utama, yaitu mereka yang terlibat 

langsung dalam interaksi sosial yang 

sedang diteliti. 

 Analisis data adalah upaya yang 

dilakukan dengan cara 

menganalisa/memeriksa data,memilih dan 

memilahnya menjadi sesuatu yang dapat 

diolah, mencari dan menemukan pola, 

menemukan apa yang penting berdasarkan 

kebutuhan dalam penelitian dan memutuskan 

apa yang dapat dipublikasikan. Langkah 

analisis data akan melalui beberapa tahap 

yaitu: pengumpulan data, 

mengelompokkannya, memilih dan memilah 

data, lalu kemudian menganalisanya. Analisa 

data ini berupa narasi dari rangkaian hasil 

penelitian yang mulanya untuk menjawab 

rumusan masalah. 

D. PEMBAHASAN 

1. Evaluasi Perencanaan Program 

Nasional Pemberdayaan Masyarakat 

(PNPM) Dalam Melaksanakan 

Pembangunan Dikelurahan 

Kampung Bugis Kecamatan 

Tanjungpinang Kota Tahun 2015-

2016 

Strategi program pembangunan muncul 

sebagai alternatif dalam penyusunan rencana 

pembangunan menggantikan model 

perencanaan lama (konvensional), yaitu 

perencanaan jangka panjang (long-range 

planning) maupun perencanaan yang berbasis 

pada tujuan. Kebutuhan sebuah perencanaan 

strategis disebabkan perubahan eksternal 

yang terjadi dengan cepat dan tidak menentu. 

Hal ini menuntut sebuah organisasi atau 

komunitas untuk melakukan adaptasi 

terhadap perubahan itu secara internal agar 

mampu mempertahankan fungsi dan 

peranannya dalam memberikan pelayanan 

terbaik kepada kelompok sasaran. Oleh 

karena itu, organisasi harus mampu 

mengatasi lingkungan eksternal dan secara 

berkelanjutan melakukan kajian terhadap 

kapasitas internal sebagai prasyarat untuk 

tetap memelihara dan mempertahankan 

eksistensinya. Pada penerapan model 

perencanaan konvensional berangkat dari 

asumsi penetapan tujuan jangka panjang 

sebagai entry point dalam pengelolaan 

sumber daya untuk mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan. Sementara dalam 

perencanaan strategis berangkat dari visi, 

misi dan nilai-nilai yang menjadi dasar untuk 

merespon perubahan di masa depan. Dengan 

demikian perencanaan strategis merupakan 

bagian dari perubahan itu sendiri. Proses ini 

dilakukan melalui kajian sistematis yang 

memadukan visi, misi, serta perkembangan 
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lingkungan eksternal berupa peluang dan 

ancaman serta kekuatan dan kelemahan 

sebagai lingkungan internal suatu organisasi 

untuk menentukan arah yang ingin dicapai. 

Apabila sebelumnya perencanaan 

terlalu menekankan kepada berbagai prinsip 

dan teknik perumusan dalam proses 

pembangunan maka hal yang harus 

diperhatikan juga adalah aspek-aspek 

pelaksanaan pembangunan. Misalnya apakah 

pembangunan ini telah sesuai dengan aspek 

proses perencanaan pelaksanaannya. 

Fungsi Perencanaan 

 Perspective bertujuan untuk 

memberikan latar belakang pada 

rencana-rencana jangka pendek dan 

panjang, sehingga masalah-masalah 

yang harus dipecahkan dalam 

jangka waktu yang lama dapat 

diperhitungkan dalam perencanaan 

jangka pendek.  

 Jangka Menengah yaitu dalam 

jangka mana sebahagian besar 

daripada investasi-investasi 

dilakukan selama tahun-tahun 

pertama dari rencana pembangunan 

itu sendiri.  

 Tahunan, ini bertujuan untuk 

menetapkan cara pelaksanaan 

kebijaksanaan pemerintah. 

Keinginan-keinginan dari 

pemerintah dituangkan dalam 

bentuk pembangunan proyek-

proyek nasional.  

Pembangunan merupakan bentuk 

perubahan sosial yang terarah dan terncana 

melalui berbagai macam kebijakan yang 

bertujuan untuk meningkatkan taraf 

kehidupan masyarakat. Bangsa Indonesia 

seperti termaktub dalam pembukaan Undang-

Undang Dasar 1945 telah mencantumkan 

tujuan pembangunan nasionalnya. 

Kesejahteraan masyarakat adalah suatu 

keadaan yang selalu menjadi cita-cita seluruh 

bangsa di dunia ini. Berbagai teori tentang 

pembangunan telah banyak dikeluarkan oleh 

ahli-ahli sosial barat, salah satunya yang juga 

dianut oleh Bangsa Indonesia dalam program 

pembangunannya adalah teori modernisasi. 

Modernisasi merupakan tanggapan ilmuan 

sosial barat terhadap tantangan yang dihadapi 

oleh negara dunia kedua setelah berakhirnya 

Perang Dunia II. 

Modernisasi menjadi sebuah model 

pembangunan yang berkembang dengan 

pesat seiring keberhasilan negara dunia 

kedua. Negara dunia ketiga juga tidak luput 

oleh sentuhan modernisasi ala barat tersebut. 

berbagai program bantuan dari negara maju 

untuk negara dunia berkembang dengan 

mengatasnamakan sosial dan kemanusiaan 

semakin meningkat jumlahnya. Namun 

demikian kegagalan pembangunan ala 

modernisasi di negara dunia ketiga menjadi 

sebuah pertanyaan serius untuk dijawab. 

Beberapa ilmuan sosial dengan gencar 

menyerang modernisasi atas kegagalannya 

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Proses_pembangunan&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Proses_pembangunan&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Aspek-aspek_pelaksanaan_pembangunan&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Aspek-aspek_pelaksanaan_pembangunan&action=edit&redlink=1
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ini. Modernisasi dianggap tidak ubahnya 

sebagai bentuk kolonialisme gaya baru. 

Sistem Evaluasi Menurut berbagai 

sumber, hal penting yang harus diperhatikan 

dalam suatu sistem evaluasi menyangkut 

kejelasan akan : 

 Konsep dan Definisi Monev 

 Pembagian peran dan Tanggung 

jawab 

 Kapasitas dan Komitmen Ketiga 

topik bahasan tersebut diuraikan 

secara singkat di bawah ini. 

Pembangunan nasional pada dasarnya 

sangat membutuhkan kesinergian antara 

masyarakat dan pemerintah. Masyarakat 

adalah pelaku utama dalam pembangunan 

dan pemerintah berkewajiban untuk 

mengarahkan, membimbing, serta 

menciptakan suasana yang menunjang. 

Kegiatan masyarakat dan kegiatan 

pemerintah harus saling menunjang, saling 

mengisi, saling melengkapi dalam 

memajukan masyarakat dan nasional pada 

umumnya. 

Proses pembangunan nasional 

merupakan suatu kegiatan yang terus 

menerus dan menyeluruh dilakukan mulai 

dari penyusunan suatu rencana, penyususnan 

pogram, kegiatan pogram, pengawasan 

sampai pada pogram terselesaikan. 

Partisipasi aktif masyarakat sipil sangat 

diperlukan dalam proses pembangunan 

negara baik di tingkat pusat maupun daerah 

provinsi, kabupaten/kota, distrik dan 

kampung. Hal ini menuntut kesadaran dan 

semangat masyarakat sipil seutuhnya sebagai 

warga negara dan bangsa Indonesia yang 

turut bertanggung jawab dalam proses 

pembangunan. 

Partisipasi masyarakat sangatlah 

dibutuhkan dalam melakukan sebuah 

program Evaluasi, karena untuk mencapai 

target yang diinginkan oleh pihak yang akan 

melakukan evaluasi tersebut atau pemilik 

program dari evaluasi tersebut haruslah 

adanya hubungan langsung dengan yang akan 

diberdayakan agar terdapatnya 

keseimbangan dalam melaksanakan program 

tersebut. 

Sesuai dengan istilah partisipasi, maka 

partisipasi berarti keikutsertaan warga 

Negara biasa (yang tidak mempunyai 

kewenangan) dalam mempengaruhi proses 

pembuatan dan pelaksanaan keputusan 

politik berupa kebijakan publik. Kegiatan 

warga Negara pada dasarnya dibagi dua, 

yakni:  

2. Pelaksanaan  

Pelaksanaan adalah sebagai usaha-

usaha yang dilakukan untuk melaksanakan 

semua rencana dan kebijaksanaan yang telah 

dirumuskan dan ditetapkan dengan 

melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang 

diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, 

dimana tempat pelaksanaannya dan kapan 

waktu dimulainya. Pelaksanaan juga bisa 

disebut sebagai suatu tindakan atau 

pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah 

disusun secara matang dan terperinci, 

implementasi biasanya dilakukan setelah 
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perencanaan sudah dianggap siap. Secara 

sederhana pelaksanaan bisa diartikan 

penerapan. Pelaksanaan merupakan aktifitas 

atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk 

melaksanakan semua rencana dan 

kebijaksanaan yang telah dirimuskan dan 

ditetapkan dengan dilengkapi segala 

kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa 

yang melaksanakan, dimana tempat 

pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara 

pelaksanaan dimulai. 

Dari rincian arti pelaksanaan diatas 

maka dapat di ketahui bahwa pelaksanaan 

adalah langkah kedua setelah perencanaan 

sehingga pelaksanaan dilaksanakan ketika 

perencanaan selesai dirumuskan jika baik 

hasil perencanaan maka akan baik pula hasil 

dari pelaksanaan. Tetapi kejadian yang 

terjadi dilapangan setelah di teliti bahwa 

tempat penampungan air yang sudah 

dibangun tidak lagi dapat dipergunakan 

dengan selayaknya. Sehingga peneliti bisa 

menggatakan bahwa pembangunan tempat 

penampungan air ini telah gagal 

dilaksanakan, seharusnya pemerintah cepat 

dan tanggap dalam menanggapi 

permasalahan seperti ini sama artinya dengan 

pertanggungjawaban atas apa yang sudah 

dikerjakan, paling tidak melakukan evaluasi 

kembali terhadap fungsi pembangunan saat 

ini sehingga langkah selanjutnya bisa 

dirumuskan kembali sebaik-baiknya sesuai 

dengan aturan-aturan yang berlaku untuk 

mencapai hasil yang lebih 

maksimal.Pembangunan nasional pada 

dasarnya sangat membutuhkan kesinergian 

antara masyarakat dan pemerintah. 

Masyarakat adalah pelaku utama dalam 

pembangunan dan pemerintah berkewajiban 

untuk mengarahkan, membimbing, serta 

menciptakan suasana yang menunjang. 

Kegiatan masyarakat dan kegiatan 

pemerintah harus saling menunjang, saling 

mengisi, saling melengkapi dalam 

memajukan masyarakat dan nasional pada 

umumnya. 

Proses pembangunan nasional 

merupakan suatu kegiatan yang terus 

menerus dan menyeluruh dilakukan mulai 

dari penyusunan suatu rencana, penyususnan 

pogram, kegiatan pogram, pengawasan 

sampai pada pogram terselesaikan. 

Partisipasi aktif masyarakat sipil sangat 

diperlukan dalam proses pembangunan 

negara baik di tingkat pusat maupun daerah 

provinsi, kabupaten/kota, distrik dan 

kampung. Hal ini menuntut kesadaran dan 

semangat masyarakat sipil seutuhnya sebagai 

warga negara dan bangsa Indonesia yang 

turut bertanggung jawab dalam proses 

pembangunan.Partisipasi masyarakat 

sangatlah dibutuhkan dalam melakukan 

sebuah program Evaluasi, karena untuk 

mencapai target yang diinginkan oleh pihak 

yang akan melakukan evaluasi tersebut atau 

pemilik program dari evaluasi tersebut 

haruslah adanya hubungan langsung dengan 

yang akan diberdayakan agar terdapatnya 

keseimbangan dalam melaksanakan program 
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tersebut.Sesuai dengan istilah partisipasi, 

maka partisipasi berarti keikutsertaan warga 

Negara biasa (yang tidak mempunyai 

kewenangan) dalam mempengaruhi proses 

pembuatan dan pelaksanaan keputusan 

politik berupa kebijakan publik. Kegiatan 

warga Negara pada dasarnya dibagi dua, 

yakni: 

1. Partisipasi dalam memberikan 

pendapat tanggapan dan informasi  

Partisipasi merupakan suatu peran dari 

masyarakat untuk bisa ikutserta dalam 

perencanaan atau bahkan dalam menentukan 

arah pembangunan yang akan dilakukan oleh 

pihak dinas terkait agar pembangunan bagi 

masyarakat Kampung Bugis dapat derasakan 

langsung keberhasilan yang akan dicapai 

dalam pengerjaannya tersebut tapi sebaliknya 

jika masyarakat tidak terlibat atau tidak ikut 

berpartisipasi dalam melakukan 

pembangunan di Kelurahan Kampung Bugis 

maka pembangunan yang dijalankan akan 

lumpuh dan tidak sesuai dengan kehendak 

masyarakat yang bertempat tinggal di 

kawasan terjadinya pembangunan. 

2. Sumber informasi untuk 

menentukan sejauh mana 

keberhasilan pembangunan. 

Dalam proses melakukan Evaluasi 

Pembangunan, pemerintah khususnya dinas 

PU melakukan pembangunan berdasarkan 

keinginan atau tuntutan masyarakat serta 

menyesuaikan dengan kebutuhan 

sesungguhnya masyarakat tersebut sehingga 

pembangunan yang dilaksanakan bisa 

dikatakan tepat fungsi atau tepat guna.  

Didalam bukunya (Hetifah Sj. Sumarto, 

yang berjudul Inovasi ,Partisipasi dan Good 

Governance 2009 : 109) Berbagai 

pengalaman pembangunan daerah 

menunjukan bahwa tanpa partisipasi warga: 

1. Pemerintah daerah kekurangan 

petunjuk mengenai kebutuhan dan 

keinginan warganya. Investasi yang 

ditanamkan didaerah tidak 

mengungkapkan prioritas kebutuhan 

warga kota. 

2. Sumber-sumber daya publik yang 

langka tidak digunakan secara 

optimal. 

3. Sumber-sumber daya masyarakat 

yang potensial untuk memperbaiki 

kualitas hidup masyarakat daerah 

tidak tertangkap. 

4. Standar-standar dalam merancang 

pelayanan dan prasarana yang tidak 

tepat. 

5. Fasilitas-fasilitas yang ada digunakan 

dibawah kemampuan dan 

ditempatkan pada tempat-tempat yang 

salah. 

Pernyataan tersebut dapat disimpulkan 

bahwa, setiap program yang dijalankan tanpa 

adanya partisipasi masyarakat yang dalam 

akan menyebabkan kelumpuhan dalam 

proses perencanaan serta sulit menjalankan 

pembangunan tersebut. Pembangunan yang 

dilakukan khususnya dikawasan Kampung 

Bugis adalah sebuah proses pembangunan 
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yang dijalankan tanpa adanya partisipasi 

masyarakat sehingga menyebabkan 

kesalahan-kesalahan dalam melakukan 

pembangunan tersebut dan menimbulkan 

ketidakpuasan bagi masyarakat yang 

menikmati hasil pembangunan tersebut 

dalam program yang dijalankan tanpa 

partisipasi masyarakat. 

Pembangunan yang dilaksanakan di 

Kelurahan Kampung Bugis lebih jelasnya 

dilakukan tanpa adanya hubungan 

komunikasi langsung antara pelaku 

pembangunan (pemerintah) dan penerima 

manfaat ( masyarakat kampong bugis ) 

sehingga bisa dikatakan dalam proses 

pembangunan yang dilakukan di Kelurahan 

Kampung Bugis tanpa adanya kerjasama 

yang jelas oleh masyarakat dan pemerintah.  

Pembangunan tersebut bertujuan untuk 

membantu mengembangkan kehidupan serta 

memudahkan masyarakat dalam 

mendapatkan sumber daya air, tetapi dengan 

system atau cara yang tidak sesuai 

menyebabkan kegagalan dalam melakukan 

pembangunan tersebut. 

3. Yang terlibat dalam perumusan 

kebijakan. 

Program pembangunan yang dilakukan 

oleh Pemerintah Kota adalah sebuah program 

pembangunan yang harus melibatkan 

masyarakat setempat, karena untuk tujuan 

tercapainya proses pembangunan yang 

diinginkan. 

Dari pada itu sebaiknya dalam 

perencanaan proses pembangunan tempat 

penampungan air di Kelurahan Kampung 

Bugis Kecamatan Tanjungpinang Kota 

sebaiknya dilakukan pertemuan baik individu 

atau kelompok sehingga masyarakat  dapat 

berpartisipasi langsung dalam pelaksanaan 

perencanaan pembangunan tersebut seperti 

apa yang diinginkan oleh masyarakat tersebut 

dan akan disesuaikan pula oleh pemerintah 

Kota. 

Untuk mengetahui sebenarnya yang 

terjadi di dalam perumusan atau perjalanan 

program pembangunan tempat penampungan 

air tersebut maka sesuangguhnya yang sangat 

perlu diperhatikan adalah hasil akhir dari apa 

yang sudah ditentukan dari program tersebut, 

jika program tersebut dijalankan sesuai 

dengan aturan dan system yang ada maka 

hasil akhir dari proses pembangunan tersebut 

pastinya sangat baik dan sangat memuaskan 

bagi yang diberdayakan program tersebut. 

Tetapi sebaliknya, jika program yang 

dijalankan tidak sesuai dengan apa yang 

seharusnya dikerjakan maka hasil akhir dari 

pembangunan tersebut juga tidak akan sesuai 

dengan target yang diinginkan begitupula 

dengan manfaat dan kegunaan pembangunan 

tersebut. 

Menurut fung dan wright dalam, 

(Hetifah Sj. Sumarto 2009:xxv) melampaui 

bentuk-bentuk institusi demokrasi yang 

konvensional pada tataran tujuan yang sangat 

praktis yakni meningkatnya sikap tanggap 

dan efektifitas pemerintahan, pada saat yang 

sama dengan partisipasi warga membuat 

keadaan menjadi lebih adil. 
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Denganteradobsinya partisipasi dan 

deliberasi kedalam urusan publikatau proses 

kelembagaan, harapannya adalah tata 

pemerintahan masyarakat, kota, atau bangsa 

bisa menjadi lebih efektif dan akuntable, 

sedemikian hingga bisa memperbaiki 

kegagalan-kegagalan yang terjadi dilembaga 

pemerintah. 

Baik struktur, mekanisme, fungsi dan 

perilaku control sosial itu di Indonesia masih 

sangat lemah, mengingat kenyataan bahwa 

masyarakat civil (integrated civil 

community) belum terbentuk.lagi pula 

kontrol sosial itu bersifat mikro dan sulit di 

mobilisasi menjadi gerakan sosial yang 

kuat.untuk memperkuat kontrol sosial agar 

mampu mengimbangi kontrol politik, SKS 

harus diberdayakan. 

4. Inti pembahasan dalam 

pelaksanaan kegiatan 

pembangunan. 

Pembangunan tempat penampungan air 

untuk masyarakat  Kampung Bugis yang 

dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota 

Tanjungpinang pada tahun 2015-2016 adalah 

sebuah program yang sangat dibutuhkan bagi 

masyarakat Kampung Bugis karena program 

pembangunan tersebut bisa membantu 

meringankan kebutuhan masyarakat atas satu 

kebutuhan pokok yaitu sumber daya air, 

tetapi pembangunan tersebut harus dilakukan 

melalui perencanaan pembangunan yang baik 

dan tepat sehingga betul-betul sesuai dengan 

yang seharusnya dilakukan. 

Pembangunan tempat penampungan air 

di Kampung Bugis bisa dikatakan sebuah 

proses pembangunan tanpa perencanaan yang 

jelas sehingga menyebabkan kesalahan atau 

kegagalan dalam pembangunan tersebut. 

Pembangunan bertujuan membantu atau 

memudahkan masyarakat atas kebutuhan-

kebutuhan pokok, apa lagi air adalah sesuatu 

yang sangat-sangat dibutuhkan masyarakat. 

Air bermanfaat untuk berbagai kebutuhan, 

pembangunan ini betul-betul membantu 

masyarakat jika bangunan yang du bangun 

atau isi dalam pembangunan terus berfungsi 

dan bisa dimanfaatkan. Tetapi pada 

kenyataannya adalah pembangunan tersebut 

tidak bertahan lama sehingga air yang 

diharapkan tidak lagi mengalir kepada 

masyarakat. Tempat penampungan ini sangat 

dibutuhkan apa lagi pada musim kemarau, 

perencanaan pembangunan ini harus diteliti 

dengan jelas sehingga kesalahan-kesalahan 

dapat diatasi. Perencanaan harus sesuai 

dengan aturan-aturan yang berlaku serta 

melibatkan sekelompok masyarakat setempat 

sehingga tersalurnya keinginan yang 

disesuaikan pula dengan keadaan wilayah 

dan kebutuhan-kebutuhan penunjang yang 

sangat bermanfaat untuk masa yang sangat 

lama. Pembangunan di awali dengan 

berbagai permasalahan, permasalahan  

tersebut berasal dari perencanaan 

pembangunan itu pula dimana para pihak 

yang terkait berusaha memiliki hak atas 

pembangunan sehingga keterlibatan 

masyarakat sangatlah minim dan dibatasi. 
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Berawalnya pembangunan dengan 

ketidaksiapan atas perencanaan akan 

menghambat langkah-langkah selanjutnya. 

Tetapi pada kenyataannya perencanaan 

terbentuk dengan kesederhanaan sehingga 

pembangunan tetap berjalan dan tetap 

dilanjutkan. 

5. Hasil akhir perumusan kegiatan 

pembangunan 

Pada dasarnya pembangunan yang 

dilakukan oleh pemerintah untuk masyarakat 

adalah sebuah hubungan yang sangat 

menentukan kehidupan masyarakat, karena 

pembangunan adalah sebuah bentuk bantuan 

yang datang untuk masyarakat di kawasan 

tersebut sehingga sebagian masyarakat yang 

sulit mendapatkan sumber daya air akan 

diberdayakan oleh pemerintah yang 

bersangkutan sehingga masyarakat tersebut 

dapat terpenuhi kebutuhannya yang pada 

dasarnya menjadi suatu kebutuhan yang 

mendesak. 

Menyambung dari apa yang sudah 

dibahas, maka kejadian ditengah-tengah 

pelaksanaan adalah adanya ketidak siapan 

dalam pelaksanaan pembangunan ketidak 

siapan tersebut dapat dilihat dari bentuk 

pembangunan, fungsi akhir pembangunan, 

hingga keterlibatan masyarakat dalam 

menyatakan sikap atas perjalanan 

pembangunan seperti apa yang diinginkan 

masyarakat. Semua dilaksanakan tanpa 

memenuhi aturan-aturan yang berlaku.  

Apakah bangunan yang tidak berfungsi 

tersebut harus tetap digunakan sementara 

sudah tidak memadai lagi dan tidak lagi 

mengeluarkan sumber daya air. 

Dari semua pernyataan di atas, maka 

dapat disimpulkan bahwa masyarakat 

merasakan ketidakpuasan atas hasil yang 

diberikan oleh pihak dinas terkait karena 

bangunan yang dilaksanakan tidak lagi dapat 

di pergunakan semestinya, pendapat diatas 

akan sangat-sangat dapat diterima akan tetapi 

ketika masyarakat berusaha mengontrol 

kegiatan pembangunan dan ingin segera 

melaporkan apakah pihak pemerintah dapat 

mendampingi laporan-laporan tersebut, yang 

menjadi pertanyaan besar bagi masyarakat, 

kalau mereka memang memiliki hak dalam 

segala bentuk pelaksanaan pembangunan 

kenapa tidak dari awal perencanaan mereka 

dilibatkan sehingga penyampaian-

penyampaian selanjutnya akan lebih mudah 

karena adanya kerjasama dari awal proses 

pembangunan. Analisis hasil akhir 

pembangunan. 

6. Komunikasi 

Komunikasi adalah proses 

pemindahan pengertian dalam 

bentuk gagasan, informasi dari 

seseorang ke orang lain. 

Menurut Suwardi (1986:13), dalam 

(H.Syaiful Rohim, M.Si,2009 : 8), 

komunikasi merupakan suatu hal yang sangat 

mendasar dalam kehidupan manusia, dan 

bahkan komunikasi sudah menjadi suatu 

fenomena bagi terbentuknya suatu 

masyarakat atau komunitas yang terintegrasi 

oleh komunikasi, di mana masing-masing 
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individu dalam masyarakat itu sendiri saling 

berbagi informasi. untuk mencapai tujuan 

bersama, secara sederhana komunikasi dapat 

terjadi apabila ada kesamaan antara 

penyampai pesan dan orang penerima pesan. 

Pada kenyataannya karena lemahnya 

komunikasi yang terjalin antara kedua pihak 

yaitu pemerintah dan masyarakat yang 

membuat pudarnya harapan masyarakat 

dalam proses pembangunan tersebut dimana 

keinginan masyarakat tersebut tidak 

terpenuhi dan mereka harus tetap  seperti 

biasanya tanpa adanya perubahan yang lebih 

baik. 

Masyarakat Kampung Bugis pada 

kenyataannya tidak mengetahui sama sekali 

pembangunan yang akan dilaksanakan 

tersebut sehingga membuat masyarakat 

binggung dengan proses pembangunan yang 

akan dilaksanakan, apakah proses tersebut 

berdasarakan aturan dan tanpa partisipasi 

masyarakat begitupula dengan komunikasi 

apakah tidak memerlukan komunikasi yang 

baik antara kedua pihak ketika semua tidak 

dibutuhkan maka kesimpulan dari 

pembangunan tersebut bukan kesejahteraan 

masyarakat melainkan berawal dari 

pemerintah dan berakhir kepemerintah pula 

tanpa ada campur tangan masyatakat. 

Komunikasi ini adalah salah satu cara 

penghubung antara yang memberikan daya 

dengan yang menerima daya agar 

pembangunan yang dilakukan bisa berjalan 

dengan baik sesuai keinginan bersama, 

komunikasi juga haruslah dilakukan dengan 

baik karena jika tanpa komunikasi yang baik 

antara pihak-pihak yang bersangkutan maka 

apa yang akan di capai serta tujuan apa yang 

ingin didapatkan itu semua akan sulit 

dilakukan karena komunikasi yang baik juga 

merupakan pengikat untuk membentuk 

sebuah hubungan atau sebuah kerjasama 

yang baik dan sesuai dengan yang diinginkan,  

Pembangunan yang berjalan pada tahun 

2015-2016 di Kampung Bugis sudah adanya 

komunikasi hanya saja komunikasi yang 

dilakukan hanyalah sebatas komunikasi 

dengan pihak Kelurahan Kampung Bugis saja 

yang seharusnya dinas terkait juga harus 

turun langsung kelapangan sehingga dapat 

melihat langsung apa yang dilakukan dan apa 

yang dibutuhkan serta bisa menjalankan 

komunikasi langsung kepada masyarakat 

Kampung Bugis tetapi yang terjadi adalah 

sebuah komunikasi yang kurang baik 

sehingga menyebabkan banyaknya kesalahan 

serta keluhan dari proses pembangunan 

tersebut, seharusnya sebelum melakukan 

sebuah tindakan atau sebuah program 

haruslah diawali dengan komunikasi yang 

baik antar pelaku pembangunan sehingga 

pembangunan di Kampung Bugis pada tahun 

2015-2016  bisa berjalan baik, tetapi pada 

kenyataannya pembangunan tersebut tidak 

dapat membantu keseluruhan sebagian 

masyarakat masih merasakan keluhan-

keluhan atas bangunan tersebut. 

7. Transparansi 

Transparansi adalah sebuah bentuk 

kebersamaan serta membangkitkan 
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kepercayaan antara satu pihak dengan pihak 

lainnya, karena transparansi adalah sebuah 

tindakan yang sangat dibutuhkan setiap 

orang, adanya keterbukaan dan saling 

menghargai kejujuran tersebut. 

Tanpa adanya transparansi, maka 

apakah sebuah pembangunan dalam lingkup 

masyarakat Kampung Bugis tersebut bisa 

berjalan baik, pembangunan yang dilakukan 

di Kampung Bugis sudah dijalankan atau 

sudah adanya transparansi hanya saja 

transparansi yang terjadi bukan kepada 

masyarakat melainkan transparansi kepada 

pihak Kelurahan sehingga segala sesuatu 

tentang pembangunan tersebut menjadi 

tanggung jawab Kelurahan dan keputusan 

ada pada Kelurahan Kampung Bugis. 

E. PENUTUP 

Uraian hasil pembahasan, bahwa 

melalui tertib administrasi dapat 

meningkatkan mutu perencanaan dalam 

melaksanakan pembangunan Perencanaan 

program merupakan suatu konsepsi 

keseluruhan dari tindakan yang dilakukan 

oleh manusia berdasarkan rasio perhitungan 

dan pengambilan keputusan sebelum 

pelaksanaan dimulai, sedangkan program 

merupakan bagian dari perencanaan yang 

akan dijalankan secara bertahap, baik masa 

sekarang maupun masa yang akan datang.  

Kebijakan pemerintah dalam 

pembangunan desa merupakan serangkaian 

tindakan pengambilan keputusan untuk 

ditetapkan sebagai putusan yang harus 

dijalankan oleh aparatur pemerintah dan 

masyarakat. Salah satu  bentuk kebijakan 

pemerintah dalam pembangunan adalah 

dilibatkannya seluruh elemen masyarakat 

dalam urusan perencanaan pembangunan 

secara  partisipatif guna mempercepat proses 

pembangunan. 

Pengaruh program pembangunan desa, 

setiap program tentu memiliki  pengaruh, 

baik yang berdampak positif maupun negatif 

dari pelaksanaan  program pembangunan 

tersebut. Adapun dampak positif 

pembangunan Pemberdayaan masyarakat 

dalam program pembangunan, contohnya 

dengan dilibatkannya masyarakat secara 

langsung untuk menyelenggarakan program 

pembangunan maka secara tidak langsung 

pemerintah desa mendidik masyarakat untuk 

dapat mengelola dan menjalankan 

administrasi pembangunan yang ada.  

Berdasarkan hasil analisis dan temuan 

dari bentuk pembangunan masyarakat 

Kelurahan Kampung Bugis Kecamatan 

Tanjungpinag Kota tahun 2015-2016 penulis 

menyimpulkan sebagai berikut: 

Pembangunan tempat penampungan air 

masyarakat Kampung Bugis Kecamatan 

Tanjungpinang Kota tahun 2015-2016 telah 

berjalan di kawasan Kampung Bugis dimana 

program tersebut telah dirasakan manfaatnya 

bagi sebagian masyarakat Kampung Bugis 

sangat menginginkan adanya pembangunan 

yang lebih baik lagi yang sesuai dengan apa 
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yang sebenar-benarnya dibutuhkan oleh 

masyarakat Kampung Bugis. 

Dengan adanya pembangunan di 

Kampung Bugis pada tahun 2015-2016 

tersebut peneliti mengambil kesimpulan 

bahwa, tidak semua program pembangunan 

bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan 

yang dibutuhkan sehingga adanya 

keuntungan atau hasil dari kedua pihak 

pembangunan yang terjadi di kawasan 

Kampung Bugis bisa dikatakan belum 

sepenuhnya berhasil atau sesuai yang 

direncanakan pemerintah dan sesuai dengan 

yang diinginkan masyarakat Kampung Bugis 

karena masih terdapat banyak kesalahan dan 

keluhan di kalangan masyarakat Kampung 

Bugis. 

Pada kenyataanya pada tahun 2015-

2016 pembangunan yang dijalankan oleh 

dinas Pekerjaan Umum Kota Tanjungpinang 

adalah sebuah jenis pembangunan yang salah 

karena pembangunan yang dilakukan oleh 

dinas terkait berdasarkan data kelurahan dan 

tanpa adanya evaluasi langsung dari dinas 

tersebut baik evaluasi awal maupun evaluasi 

setelah selesainya pembangunan di kawasan 

lingkungan masyarakat Kampung Bugis 

sehingga jika tanpa adanya hubungan 

langsung dari pemerintah dengan masyarakat 

bagaimanakah cara menentukan bentuk dan 

lokasi pembangunan agar bisa sepenuhnya 

bermanfaat bagi masyarakat. 

Pemerintah dalam hal ini dinas PU 

seharusnya mereka menghadirkan atau 

mengikutsertakan masyarakat Kampung 

Bugis dalam melakukan program tersebut 

baik di awal pembangunan maupun di akhir 

pembangunan sehingga terbentuknya 

pembangunan yang tepat sasaran dan tepat 

fungsi karena seharusnya masyarakat 

langsung menyatakan seperti apa pendapat 

masyarakat bagaimanakah yang diinginkan 

sehingga dinas terkait bisa 

mempertimbangkan pembangunan seperti 

apa yang harus dilakukan dikawasan 

Kampung Bugis tetapi yang terjadi malah 

sebaliknya, pembangunan di kawasan  

Kampung Bugis bisa dikatakan tidak tepat 

sasaran atau tidak tepat fungsi karena masih 

terdapat keganjalan-keganjalan dalam bentuk 

pembangunan tersebut, hanya satu dari enam 

tempat penampungan air yang masih bisa di 

gunakan tetapi juga dalam keadaan kurang 

bagus sehingga pengaliran airnya juga 

terbatas. 

Berdasarkan kesimpulan diatas maka 

penulis memberikan beberapa saran untuk 

perbaikan dari program pembangunan tempat 

penampungan air masyarakat Kelurahan 

Kampung Bugis sehingga membentuk 

pembangunan yang lebih baik lagi : 

1. Seharusnya pemerintah dalam hal 

ini dinas Pekerjaan Umum Kota 

Tanjungpinang dalam 

melaksanakan program 

pembangunan di kawasan 

Kampung Bugis lebih 

mengutamakan hubungan 
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langsung kepada masyarakat yang 

bersangkutan sehingga apa yang 

akan dilakukan menyentuh 

langsung kedalam kawasan  

Kampung Bugis tanpa adanya 

keluhan di akhir pembangunan 

tersebut. 

Masyarakat juga 

mengharapkan dihadirkannya 

perwakilan atau pun kelompok 

masyarakat untuk langsung ikut 

berpartisipasi dalam program 

pembangunan yang dilaksanakan 

di kawasan Kampung Bugis, 

sehingga masyarakat dapat 

mengetahui langsung 

pembangunan seperti apa yang 

akan dilaksanakan serta apa-apa 

saja yang dibutuhkan dinas yang 

bersangkutan untuk 

mengsukseskan pemangunan 

tersebut, dinas PU Kota 

seharusnya melakukan 

komunikasi yang baik kedalam 

kawasan Masyarakat Kampung 

Bugis serta transparansi tentang 

pembangunan tersebut sehingga 

tujuan pembangunan tersebut tepat 

sesuai program yang di jalankan 

dan sesuai dengan keinginan 

masyarakat. 

2. Diharapkan kepada pemerintah 

Kecamatan maupun Kelurahan 

melaksanakan kerjasama yang 

baik dengan masyarakat setempat 

sehingga apa pun jenis program 

yang masuk kekawasan tersebut 

langsung diketahui oleh 

masyarakat yang bersangkutan 

dan akan membentuk sebuah 

program yang tepat guna atau tepat 

sasaran, pihak Kelurahan adalah 

salah satu badan pemerintahan 

yang paling dekat dengan 

masyarakat, tetapi apabila pihak 

Kelurahan tidak dapat atau tidak 

bekerjasama dengan masyarakat 

dalam melakukan pembangunan 

yang dijalankan dari program 

dinas PU Kota maka masyarakat 

akan merasa kebingungan atas 

bantuan yang diberikan karena 

bantuan yang didapatkan tanpa 

sepengetahuan masyarakat 

masalahnya terdapat bukan karna 

bangunan yang tanpa diketahui 

tetapi  ketika terjadinya kegagalan, 

pembangunan tersebut tidak lagi 

dapat berfung maka seharusnya 

pemerintah segera mencari tau apa 

yang harus dilakukan. Apabila dari 

proses awal pembentukan 

pembangunan sudah melibatkan 

masyarakat kemungkinan besar 

kesalahan akan dapat diatasi. 

Kelurahan setempat harus 

mengevaluasi kembali untuk 

mencari penyebab kegagalan 

sehingga untuk tahun kedepannya 
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tidak lagi terdapat kesalahan yang 

sama. 

3. Bahwa dalam melakukan 

perencanaan pembangunan 

hendaknya memperhatikan 

peraturan-peraturan yang menjadi 

kabijakan pemerintah dalam 

pelaksanaan pembangunan, karena 

dengan mengacu pada peraturan 

secara tertib akan dapat 

meningkatkan mutu perencanaan 

dalam melaksanakan 

pembangunan serta dapat 

menciptakan suasana yang 

harmonis antara pemerintah dan 

masyarakat. 

4. Dalam rangka mendukung dan 

memperlancar pelaksanaan 

program pembangunan hendaknya 

partisipasi masyarakat agar 

ditingkatkan karena dengan 

melakukan pembangunan secara 

partisipatif dapat memperlancar 

dan mempercepat proses 

pembangunan ditengah-tengah 

masyarakat. 

5. Kita sebagai Warga Negara 

Indonesia dalam kehidupan sehari-

hari kita tidak  pernah terlepas dari 

peraturan perundang undangan 

yang mengatur baik ditingkat 

Pusat, Provinsi, Daerah 

Kabupaten/Kota dan 

Desa/Kelurahan  bahkan sampai 

dengan tingkat RT dan RW yang 

harus kita taati, karena semua itu 

merupakan kebijakan dan 

kebijaksanaan dalam upaya 

meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat secara menyeluruh. 

6. Untuk mewujudkan kesejahteraan 

bagi masyarakat, hendaknya 

perencanaan- perencanaan 

program pembangunan yang akan 

dilaksanakan mengacu 

pada  peraturan perundang 

undangan dan tertib administrasi, 

sehingga  perencanaan tersebut 

memiliki bobot yang tinggi dan 

pada akhirnya kesejahteraan 

masyarakat dapat terpenuhi. 
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