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Judul : Strategi Pemerintah Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat
Pada Pembangunan ( Studi di Desa Muaro Pijoan Kecamatan Jambi
Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi )
Abstrak : Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat
dalam pembangunan Desa Muaro Pijoan Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten
Muaro Jambi dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat
partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa Muaro Pijoan Kecamatan Jambi
Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi. Adapun pembahasan dalam penelitian ini yaitu,
bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Muaro Pijoan
Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi dan faktor-faktor apa yang
mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Muaro
Pijoan Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi. Skripsi ini
menggunakan pendekatan Kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui
observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan
diperoleh hasil dan kesimpulan sebagai berikut : Pertama, tingkat partisipasi
masyarakat dalam pembangunan Desa Muaro Pijoan Kecamatan Jambi Luar Kota
Kabupaten Muaro Jambi yaitu dilihat dari keempat bidang partisipasi yaitu
perencanaa, berada pada bidang kategori baik, pelaksanaan berada pada kategori baik,
evaluasi berada pada kategori baik, dan pemanfaatan hasil berada pada kategori baik.
Hal ini membuktikan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa Muaro
Pijoan tergolong baik, dan masyarakat antusias dalam menghadiri tahapan kegiatan
yang dilaksanakan pemerintah desa. Kedua, yang mempengaruhi partisipasi
masyarakat dalam pembangunan Desa Muaro Pijoan adalah faktor interen yang
meliputi (kesadaran/kemauan, pendidikan, pendapatan/pengahasilan). Faktor
eksternal yang meliputi (pemerintah desa dan fasilitas yang tersedia). Dan
pembangunan desa lebih terarah, karena masyarakat memberikan masukan yang
konstruktif. Selain juga dalam kegiatan pembangunan yang bersifat swadaya
masyarakat terlibat secara langsung.
Kata Kunci : Partisipasi, Pembangunan, Desa.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Partisipasi masyarakat merupakan salah satu penentu bagi keberhasilan
pelaksanaan pembangunan. Dilain pihak bahwa pembangunan desa atau kelurahan
diarahkan pada kewajiban antara pemerintah dan masyarakat. Bahkan di dalam
pokok-pokok kebijaksanaan pembangunan desa dirumuskan bahwa mekanisme
pembangunan desa atau kelurahan merupakan perpaduan yang harmonis dan serasi
antara dua kelompok kegiatan utama yaitu berbagai kegiatan pemerintah sebagai
kelompok kegiatan pertama dan berbagai kegiatan partisipasi masyarakat sebagai
kelompok utama yang kedua.1
Pada pasal 78 UU No 6 Tahun 2014 dijelaskan bahwa pembangunan desa
bertujuan untuk 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 serta berkelanjutan. Dijelaskan pada
bagian ketiga bahwa dalam pembangunan desa harus mengedepankan kebersamaan,
kekeluargaan, dan kegotong royongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan
sosial.2

1

Ronny, Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Sinsingon Barat Kecamatan
Passi Timur Kabupaten Balaang Mongondow, Jurnal.
2
UU No 6 Tahun 2014 Pasal 78

Pembangunan merupakan salah satu harapan bangsa Indonesia, dimana semua
bidang pembangunan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bangsa
dan Negara. Yang dimaksud pembangunan disini adalah pembangunan disegala
bidang kehidupan, sosial, ekonomi, pendidikan, agama, infrastruktur dan bidangbidang lainnya.3
Pada

hakekatnya

tujuan pembangunan suatu Negara adalah untuk

mensejahterahkan masyarakat, demikian halnya dengan Negara Indonesia. Dalam
pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa tujuan pembangunan
Nasional Bangsa Indonesia adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah
darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa,
serta ikut melaksanakan ketertiban dunia.
Salah satu unit pemerintahan terkecil dari Negara adalah Desa, dalam
perkembangannya desa sebagai unit pemerintahan terkecil yang memiliki struktur
sederhana hingga perkembanggannya menjadi lebih kompleks seperti Negara.
Sehingga desa memiliki tanggung jawab dalam memajukan daerahnya serta
meningkatkan pembangunan di daerahnya, dalam mewujudkan tujuan pembangunan
desa dibutuhkan kesadaran dan partisipasi aktif dari seluruh masyarakat.
Berdasarkan pernyataan dan penegasan di atas adalah bahwa, sebagai salah
satu unit Pemerintah terkecil dari Negara adalah Desa, dalam perkembangannya desa
sebagai unit pemerintahan terkecil yang memiliki struktur sederhana hingga

3

200.

Loekman Soetrisno, Menuju Masyarakat Partisipatif, (Yogyakarta : Kanisius, 1995), hlm

perkembangannya menjadi lebih kompleks seperti Negara, karena desa adalah bagian
dari pada perkembangan suatu Negara. Sehingga desa memiliki tanggung jawab
dalam memajukan daerahnya serta meningkatkan pembangunan di daerahnya, dalam
mewujudkan tujuan pembangunan desa dibutuhkan kesadaran dan partisipan aktif
dari seluruh masyarakat. Karena perlu diketahui bahwa terbentuknya suatu Negara
adalah berdasarkan dari adanya desa-desa yang berawal dari kelompok masyarakat
yang berkembang menjadi besar, dan terbentuklah suatu wilayah dan Negara
kesatuan.4
Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menjelaskan
mengenai partisipasi masyarakat, yaitu pada Pasal 4 yang menyatakan bahwa,
Pengaturan Desa

bertujuan untuk mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi

masyarakat desa untuk mengembangkan potensi dan asset desa guna kesejahteraan
bersama.5
Salah satu komponen penting dalam proses masyarakat adalah adanya Inisiatif
dan Kredibilitas serta Swadaya masyarakat atau Partisipasi masyarakat untuk
merumuskan dan menentukan masa depan menjadi penting

dan lebih baik.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah kerja sama antara rakyat dan
pemerintah dalam merencanakan, melaksanakan, dan membiayai pembangunan.6

4
5

208.

Ibid, hlm 151.
Undang-Undang Republik Indonesia No 6 Tahun 2014 Pasal 4 Tentang Desa.
6
Loekman Soetrisno, Menuju Masyarakat Partisipatif, (Yogyakarta : Kanisius, 1995), hlm

Pembangunan yang dilaksanakan pemerintah tentunya bertujuan untuk
meningkatkan taraf hidup masyarakatnya dan mencapai masyarakat yang sejahtera.
Pembangunan Infrastruktur Desa harus mengedepankan pada Partisipasi Masyarakat,
seperti yang terjadi di Desa Muaro Pijoan Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten
Muaro Jambi, dilakukan dengan melibatkan pastisipasi Masyarakat. Keterlibatan dan
Partisipasi Masyarakat sangatlah penting demi terwujudnya hasil-hasil pembangunan
di Desa Muaro Pijoan.
Salah satu hal yang tidak boleh dilupakan dalam melakukan segala hal usaha
dan kegiatan kearah pencapaian tujuan-tujuan tersebut dengan berhasil, ialah perlu
adanya unsur pendorong yang menentukan serta pendobrak dalam menggerakkan
partisipasi masyarakat. Berdasarkan penelitian yang didapat di desa Muaro Pijoan
Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi dapat dilihat adanya
masyarakat yang tidak ikut serta atau tidak memberikan partisipasi dalam kegiatan
pembangunan fisik yang ada di desa Muaro Pijoan baik partisipasi pemikiran maupun
tenaga dan pemberian materi. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan
fisik di desa Muaro Pijoan berdampak pada pembangunan, sehingga pembangunan
fisik yang ada tidak terlaksana secara optimal.
Dalam pembangunan seharusnya partisipasi masyarakat Desa Muaro Pijoan
sangat diharapkan

agar dalam pembanguna tersebut lebih efisien dari segi

pembiayaan dan efektif dari segi hasil. Kurangnbya partisipasi masyarakat desa
Muaro Pijoan dalam berpartisipasi dalam pembangunan mengakibatkan pelaksanaan
pembangunan fisik yang ada di Desa Muaro Pijoan sering terhambat sehingga dalam

pelaksanaannya belum terlaksana secara optimal khususnya dalam pembangunan
fisik bisa dilihat pada tabel 1.1.
Tabel 1.1. Pembangunan Fisik Desa Muaro Pijon Tahun 2020
Jenis Pembangunan
Pembangunan Gedung Rapat Desa Muaro Pijoan
Pembangunan Jalan Antar Desa
Pembangunan Jalan Menuju TPU
Sumber : Kantor Kepala Desa Muaro Pijoan
Sebagai wujud adanya partisipasi masyarakat di Desa Muaro Pijoan saat ini,
telah di bangun berbagai Infrastruktur seperti gedung rapat, pengerasan jalan menuju
TPU, dan jalan antar Desa. Selain pembangunan Infrasturktur tersebut di Desa
Muaro Pijoan dilaksanakan berbagai kegiatan pembangunan yang melibatkan
masyarakat seperti bakti sosial (BAKSOS), bakti sosial ini dilaksanakan tiap hari
Minggu semua Masyarakat ikut berpartisipasi seperti membersihkan Mushola, dan
lain-lain.7
Pembangunan harus dimulai dengan masyarakat sebagai manusia yang
memiliki

aspirasi

dan

paling

mengetahui

tentang

kebutuhannya,

dengan

memanfaatkan penggunaan potensi yang ada seefektif dan seefesien mungkin
merupakan kapasitas yang dapat diarahkan untuk mengatasi masalah pemenuhan
kesejahteraan yang semakin meningkat.8

7

Hasil Pra Survey Peneliti, Pada Tanggal 5 September 2020.
Nyoman Baratha, Pembangunan Desa Bewawasan Lingkungan, (Jakarta: Bumi Aksara.
1991), hlm 36.
8

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka pelaksanaan pembangunan di Desa
Muaro Pijoan Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi dimana
partisipasi masayarakat sangatlah penting guna membantu tercapainya pelaksanaan
program pembangunan. Atas dasar inilah kesadaran dari masyarakat perlu terus
ditumbuhkan dan ditingkatkan sehingga nantinya partisipasinya akan dirasakan.
Penyelenggaraan pemerintah desa diharapkan dapat menumbuhkan prakarsa
dan kreativitas masyarakat serta mendorong peningkatan masyarakat dalam
pembangunan, serta usaha peningkat swadaya masyarakat sehingga pastisipasi
masyarakat dalam pembangunan merupakan suatu kewajiban.9
Dalam melaksanakan perencanaan pembangunan, pelaksanaannya harus
melibatkan semua masyarakat, mulai dari perencanaa, pelaksanaan hingga menitoring
dalam pembangunan di tingkat daerah. Demi kelancaran pelaksanaan pembangunan,
masyarakat harus ikut serta dalam pembangunan tersebut.
Pemerintah perlu membina masyarakat dalam merencanakan apa yang
dibutuhkan, melaksanakan program yang telah direncanakan. Pelaku utama dalam
pembangunan adalah masyarakat itu sendiri, sehingga pemerintah hanya berperan
sebagai

fasilisator.

Semua

kegiatan

mulai

dari

perencanaan,

pelaksanaan

masyarakatlah yang berperan dan mempunyai hak dalam memberikan ide, dan
pengambilan keputusan.
Berdasarkan penjelasan tersebut, maka pelaksanaan pembangunan di Desa
Muaro Pijoan Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi dimana
9
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partisipasi masyarakat sangatlah penting guna membantu tercapainya pelaksanaan
program pembangunan. Atas dasar inilah kesadaran dari masyarakat perlu terus
ditumbuhkan dan tingkatkan sehingga nantinya partisipasi akan dirasakan.
Berdasarkan uraian tersebut diatas maka penulis merasa tertarik untuk
meneliti lebih lanjut dalam bentuk karya ilmiah (skripsi) yang berjudul : STRATEGI
PEMERINTAH DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT
DALAM

PEMBANGUNAN

(STUDI

DI

DESA

MUARO

PIJOAN

KECAMATAN JAMBI LUAR KOTA KABUPATEN MUARO JAMBI).
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan Latar Belakang masalah tersebut, maka Rumusan Masalah yang
akan dijawab dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Muaro
Pijoan Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi?
2. Faktor-Faktor apa yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam
pembangunan di Desa Muaro Pijoan Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten
Muaro Jambi?
C. Batasan Masalah
Batasan penelitian merupakan suatu langkah untuk memberikan arah yang
hendak diteliti menjadi jelas dan mudah dipahami, selain itu batasan penelitian juga
diperlukan untuk lebih memusatkan perhatian pada permasalahan yang hendak
diteliti.

Agar pembahasan ini tepat sasaran dan tidak terlalu meluas maka peneliti
membuat fokus penelitian yang peneliti lakukan. Fokus penelitian sesuai dengan
judul, “Strategi Pemerintah Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam
Pembangunan di Desa Muaro Pijoan Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro
Jambi “, namun penelitian ini tidak mencakup semua pembangunan yang ada di Desa
Muaro Pijoan, hanya membahas tentang pembangunan Infrastruktur, maksud dari
pembangunan infrasturktur disini adalah suatu pembangunan yang telah dilakukan
oleh masyarakat Desa Muaro Pijoan yang merupakan hasil dari partisipasi
masyarakat.
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah
1. Untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa
Muaro Pijoan Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi
masyarakat dalam pembangunan di Desa Muaro Pijoan Kecamatan Jambi Luar
Kota Kabupaten Muaro Jambi.
2. Kegunaan Penelitian
a. Secara Teoritis
Hasil penelitian ini dapat dijadikan suatu bahan studi perbandingan
selanjutnya dan dapat menjadi sumbangan pemikiran ilmiah, serta dapat melengkapi

kajian-kajian yang mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan khususnya
menyangkut masalah pembangunan desa.
b. Secara Praktis
Hasil penelitian ini yaitu dapat menjadi suatu bahan masukan bagi pemerintah
daerah dalam usaha meningkatkan partisipasi masyarakat diberbagai bidang
khususnya pada pembangunan di Desa Muaro Pijoan Kecamatan Jambi Luar Kota
Kabupaten Muaro Jambi :
1. Hasil penelitian ini diharapkan dan memberikan manfaat bagi pembangunan ilmu
pengetahuan di bidang pemerintahan dan dapat memperkaya referensi dan
literature kepustakaan terkait dengan kajian mengenai pembangunan Desa.
2. Ingin menambah cakrawala berfikir bagi penulis dan untuk menambah keilmuan
yang dipersembahkan kepada khususnya Fakultas Syariah dan Universitas Islam
Negri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
E. Kerangka Teori
Kerangka teori merupakan uraian yang ringkas tentang teori yang digunakan
dan cara menggunakan teori ini dalam menjawab pertanyaan penelitian.10 Agar
penelitian ini lebih terarah dan tepat sasaran maka penulis menganggap perlu
penggunaan kerangka teori sebagai landasan berfikir guna mendapat konsep yang
benar dan tepat dalam penyusunan skripsi ini sebagai berikut:
1. Pembangunan Desa
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Pelaksanaan pembangunan desa merupakan salah satu upaya pemerintah
untuk seluruh kegiatan pembangunan yang berlangsung di desa dan meliputi seluruh
aspek kehidupan masyarakat yang ada dalam lingkup pdesaan, dalam pelaksanaan
kegiatan

pembangunan

desa

harus

dilaksanakan

secara

terpadu

dengan

mengembangkan swadaya gotong royong tujuannya adalah untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat desa, karena itu suatu tujuan pembangunan yang
berdasarkan kemampuan dan potensi sumber daya (SDA) mereka melalui
peningkatan kualitas hidup, keterampilan dan praksarsa masyarakat, yang didukung
dengan sumber daya manusia (SDM). Pembangunan desa/kelurahan mempunyai
makna membangun masyarakat pedesaan dengan mengutamakan pada aspek
kebubtuhan masyarakat secara keseluruhan guna membangun masyarakat yang adil
dan makmur serta sejahtera.11
Desa yang merupakan salah satu bentuk tertinggal dan terisolir dari kota,
maka untuk meningkatkan

dan pemerataan pembangunan, maka desa harus

dikembangkan, dengan membangun infrastruktur dari berbagai jalur dan dan jurusan
serata arah pembangunan dalam kehidupan bersama sebanyak beberapa ribu orang
dan hampir semuanya saling mengenal.
Menurut Unang Sunardjo, desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum
berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah tertentu batasbatasnya memiliki ikatan lahir batin yang sangat kuat, baik karena keturunan maupun
karena sama-sama memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menjalankan
11
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rumah tangga sendiri.12 Menurut Marbun, Pembangunan desa adalah seluruh kegiatan
yang berlangsung di perdesaan dan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat,
dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya gotong-royong
masyarakat.13
Pembangunan desa adalah suatu usaha pembangunan dari masyarakat pada
unit pemerintahan yang terendah yang harus dilaksanakan pada unit pemerintahan
yang terendah yang harus dilaksanakan dan dibina secara terus menerus, secara
sistematis dan terarah serta sebagai bagian penting dalam usaha yang menyeluruh.
Pembangunan bertujuan untuk membebaskan masyarakat dari kemiskinan dan
ketidakseimbangan antar sektor masyarakat dalam perubahan-perubahan yang
menimbulkan gejala sosial yang sulit dibatasi.14
Pembangunan Desa diarahkan untuk memanfaatkan secara optimal potensi
sumber daya alam, dan mengembangkan sumber daya manusianya dengan
meningkatkan kualitas hidup, meningkatkan keterampilan, meningkatkan prakarsa,
dengan mendapatkan bimbingan dan bantuan dari aparatur pemerintah, sesuai dengan
bidang tugasnya masing-masing.
Tujuan pelaksanaan pembangunan desa dalam perkembangannya tidak sematamata hanya terbatas pada peningkatan produksi pertanian, perkebunan dan bidang
lainnya seperti peternakan dan cocok tanam, maka pembangunan perdesaan juga
12
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tidak hanya mencakup implementasi program peningkatan kesejahteraan sosial
melalui distribusi uang dan jasa untuk mencukupi kebutuhan dasar. Lebih dari itu
adalah sebuah upaya dengan spectrum kegiatan yang menyentuh pemenuhan berbagai
macam kebutuhan sehingga dengan sehala segenap anggota masyarakat yang
tergabung dalam lingkungan pedesaan, maka dapat mandiri, percaya diri tidak
bergantung dan lepas dari belenggu structural yang membuat hidup sengsara. Oleh
karenanya, tata dan ruang lingkup pembangunan pedesaan sebenarnya sangat luas,
implikasi sosial dan politiknya juga tidak sederhana, dan harus dikembangkan terus,
agar masyarakat paham dan melaksanakan apa yang menjadi harapan bersama.15
Pelaksanaan dan proses pembangunan di desa adalah harus dapat menyentuh
seluruh lapisan masyarakat maka harus diterapkan prinsip-prinsip pembangunan,
sasaran pembangunan dan ruang lingkup pembangunannya. Untuk lebih jelasnya
bahwa mengenai ketiga unsur tersebut menurut Adisasmita ;
a. Ada tujuan terhadap pembangunan pedesaan seharusnya menerapkan prinsip
transparansi (keterbukaan), partisipatif, dapat dinikmati masyarakat, dapat
dipertanggung jawabkan (akuntabilitas) dan berkelanjutan (sustainabtle) sesuai
dengan harapan masyarakat.
b. Apa yang menjadi sasaran pembangunan pedesaan yaitu untuk terciptanya
peningkatan produksi

dan produktivitas, percepatan pertumbuhan desa,

peningkatan keterampilan dalam berproduksi dan pengembangan lapangan kerja
dan lapangan usaha produktif, peningkatan prakarsa dan partisipasi masyarakat
15
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serta perkuatan kelembagaan, harus saling memberikan harapan dan tujuan-tujuan
yang baik kedepannya.
c. Terhadap pengembangan pedesaan yang mempunyai ruang lingkup pembangunan
dan prasarana pedesaan (meliputi pengairan, jaringan jalan, lingkungan,
pemukiman dan lainya), pemberdayaan masyarakat, pengelolaan sumber daya
alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM), penciptaan lapangan kerja,
kesempatan berusaha, peningkatan keterkaitan antar kawasan pedesaan dengan
kawasan perkotaan (interrural urban relationship) dilaksanakan sesuai dengan
perencanaan.16
Berdasarkan permasalahan di atas, maka dapat ditegaskan bahwa, persoalan
pembangunan pedesaan pada saatnya harus kita laksanakan dengan melibatkan
seluruh lapisan masyarakat itu sendiri, karena pembangunan dari rakyat dan untuk
rakyat, sehingga hasil pembangunanpun dapat dirasakan bersama antara pemerintah
dan masyarakat.
2. Partisipasi
Partisipasi berasal dari bahasa inggris yaitu “participation” adalah pengebalian
bagian atau pengikut sertaan. Menurut Keith Davis, partisipasi adalah suatu
keterlibatan mental dan emosi seseorang kepada pencapaian tujuan dan ikut
bertanggung jawab di dalamnya. Sebenarnya partisipasi adalah suatu gejala
demokrasi dimana seseorang diikutsertakan dalam suatu perencanaan serta dalam
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pelaksanaan dan juga ikut memikul tanggung jawab sesuai dengan tingkat
kematangan dan kewajibannya.17
Partisipasi masyarakat makna bahwa penyelenggaraan pemerintah desa harus
mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat merasa memiliki dan
turut bertanggung jawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama
warga desa. Berdasarkan pengertian di atas, bahwa konsep partisipasi memiliki
makna yang luas dan beragam. Secara garis besar dapat ditarik kesimpulan bahwa
partisipasi adalah suatu wujud dari peran masyarakat dalam aktivitas berupa
perencanaan dan pelaksanaan untuk mencapai tujuan pembangunan masyarakat.
Wujud dari partisipasi dapat berupa saran, jasa, ataupun dalam bentuk materi baik
secara langsung maupun tidak langsung dalam suasana demokratis.
Partisipasi oleh banyak kalangan disamakan pengertiannya dengan keikut
sertaan, turut serta mengambil bagian. Hal ini menunjukkan adanya unsur
keterlibatan dari dalam suatu kegiatan. Menurut Juliantara (2002:87) substansi dari
partisipasi adalah bekerjanya suatu sistem pemerintahan dimana tidak ada kebijakan
yang diambil tanpa adanya persetujuan dari rakyat, sedangkan arah dasar yang akan
dikembangkan adalah proses pemberdayaan. Lebih lanjut dikatakan bahwa tujuan
pengembangan partisipasi adalah : Pertama, bahwa partisipasi akan memungkinkan
rakyat secara mandiri (otonom) mengorganisasi diri, dan dengan demikian akan
memudahkan masyarakat menghadapi situasi yang sulit, serta mampu menolak
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berbagai kecenderungan yang merugikan. Kedua, suatu partisipasi tidak hanya
menjadi cermin konkrit peluang ekspresi aspirasi dan jalan memperjuangkannya,
tetapi yang lebih penting lagi bahwa partisipasi menjadi semacam garansi bagi tidak
diabaikannya kepentingan masyarakat. Ketiga, bahwa persoalan-persoalan dalam
dinamika pembangunan akan dapat diatasi dengan adanya partisipasi masyarakat.18
Berkaitan dengan partisipasi masyarakat Desa Muaro Pijoan sangat berperan
dalam arti ikutserta dan berperan aktif dalam bentuk kegiatan pembangunan di Desa
tersebut, karena kemampuan pemerintah sangat terbatas, baik keterbatasam segi
pendanaan, tenaga maupun segi-segi lainnya. Ikut serta dalam pengambilan kebijakan
dan tindakan, dalam pelaksanaan pembangunan sdi desa tersebut.
3. Masyarakat
Berikut ini akan penulis kemukakan beberapa pendapat yang memberikan
pengertian apa itu masyarakat, Masyarakat (sebagai terjemahan istilah society) adalah
sekelompok orang yang menyatu dalam lingkup organisasi masyarakat, yang berasal
dari keluarga kecil, berkembang menjadi kelompok masyarakat. Kata “masyarakat”
sendiri berakar dari kata dalam bahasa arab musyarak. Lebih abstraknya, sebuah
masyarakat adalah suatu jaringan hubungan-hubungan antar entitas-entitas.
Masyarakat adalah sebuah komunitas yang indempenden (saling tergantung satu sama
lain).
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Sedangkan menurut Syaikh Taqyuddin An-Nabhani, sekelompok manusia
dapat dikatakan sebagai sebuah masyarakat apabila memiliki pemikiran, perasaan,
serta sistem/aturan yang sama. Dengan kesamaan-kesamaan tersebut, manusia
kemudian berinteraksi sesama mereka berdasarkan kemaslahatan, masyarakat yang
menjadi kelompok besar adalah berkembang menjadi kelompok masyarakat di tingkat
RT, Kelurahan, Kecamatan, Kebupaten, Provinsi yang akhirnya menjadi suatu bentuk
Negara yaitu suatu bangsa dengan sebutan lingkup dunia.
Pada kelompok masyarakat yang merupakan organisasi dalam lingkungan
kehidupan masyarakat, merupakan tatanan yang dibentuk berdasarkan keluarga dan
berkembang. Konsep-konsep tersebut sangat perlu untuk menganalisa proses
terbentuk dan tergesernya masyarakat dan kebudayaan serta dalam sebuah penelitian
antropologi dan sosiologi yang disebut dinamik sosial (social dynamic). Konsepkonsep penting tersebut antara lain:
1. Berupa Internalisasi (internalization),
2. Berupa Sosialisasi (socialization), dan
3. Berupa Enkulturasi (encuturation).19
Hasan Shadly memberikan pengertian masyarakat sebagai golongan besar
atau kecil dari beberapa manusia yang dengan sendirinya bertalian golongan dan
mempunyai pengaruh satu sama lain.
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Bouman memberikan definisi masyarakat sebagai berikut msayarakat adalah
pergaulan hidup yang akrab anatara manusia, sipersatukan dengan cara tertentu oleh
hasrat-hasrat kemasyarakatan mereka.
Lysen selanjutnya menjelaskan bahwa masyarakat adalah hubungan antara
kekuatan-keuatan dari bentuk-bentuk masyarakat dan dengan kehidupan individu.
Dengan demikian dari beberapa pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa
masyarakat adalah sekumpulan manusia yang banyak dan bersatu dengan cara
tertentu oleh karena hasrat-hasrat kemasyarakatan yang sama. Jadi ada beberapa
syarat untuk timbulnya masyarakat, yaitu harus ada pengumpulan manusia yang
banyak, telah bertempat tinggal di suatu daerah tertentu dalam waktu yang lama,
adanya aturan yang mengatur untuk kepentingan bersama.
Dalam kehidupan masyarakat desa, gotong royong merupakan ciri kehidupan
masyarakat yang menonjol. Faktor gotong royong ini dapat mendekatkan rasa
kekeluargaan yang mempererat hubungan, mempererat soladiritas anatara anggota
masyarakat satu dengan lainnya.20
Dalam pertumbuhan dan perkembangan suatu masyarakat, dapat di golongkan
menjadi masyarakat sederhana dan masyarakat maju (Modern). Masyarakat
perdesaan ditandai dengan pemilikan ikatan perasaan batin yang kuat sesama warga
desa, yaitu perasaan setiap warga/anggota masyarakat yang amat kuat yang
hakikatnya, bahwa seseorang merasa merupakan bagian yang tidak di pisahkan dari
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masyarakat di mana ia hidup dicintai nya serta mempunyai perasaan bersedia untuk
berkorban setiap waktu demi masyarakatnya atau anggota-anggota masyarakat,
karena beranggapan sama-sama sebagai anggota masyarakat yang saling mencintai
saling menghormati, mempunyai hak tanggung jawab yang sama terhadap
keselamatan dan kebahagiaan bersama di dalam masyarakat.21
4. Partisipasi Masyarakat
Partisipasi masyarakat merupakan suatu sistem dalam membangunan
kemandirian dalam lingkup masyarakat, keikutsertaan masyarakat, saling membantu
dan terjadinya keterlibatan berbagai kegiatan pembangunan, dan kegiatan bidangbidang lainnya, maka itulah yang disebut dengan partisipasi tanpa batas.
Partisipasi masyarakat juga merupakan bentuk untuk menciptakan kondisi dan
lingkungan yang saling percaya dan saling pengertian ini tidak dapat tumbuh begitu
saja, tetapi diperlukan suatu usaha yang membuat kondisi dan suasana masyarakat
memiliki pengertian tentang perjalanan roda pemerintah, dan harus dilandaskan pada
prinsip saling membutuhkan satu sama lainnya, antara aparat dan masyarakat,
sehingga terciptanya suatu hubungan yang saling membutuhkan.22
Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan suatu wilayah
menjanjikan suatu proses yang bersifat kolaboratif dimana sejauh lapisan masyarakat
dapat merumuskan tujuan bersama (common goals) terlobat di dalam pengembalian
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keputusan kolektif, menciptakan ruang, dimana ruang ini merupakan tempat untuk
mengekspresikan keinginan mereka.23
Konsep suatu perencanaan dan desaian masalah pembangunan wilayah, dalam
keterlibatan masyarakat dalam berpartisipasi dilihat sebagai persyaratan untuk
mendukung dalam proses demokrasi yang harus berjalan dengan baik. Semua warga
masyarakat telah memiliki hak-haknya yang sama untuk selalu ikut berperan dalam
menentukan kebijakan maupun keputusan yang menyangkut hajat hidup orang
banyak atau masyarakat setempat. Idealnya adalah, partisipasi dalam bentuk
perencanaan dan desain pembangunan suatu wilayah tidak hanya hanya merupakan
hak, akan tetapi merupakan suatu aksi demokratis.
Partisipasi masyarakat dalam pembangunan mutlak harus diperlukan, tanpa
adanya partisipasi masyarakat maka pembangunan hanyalah menjadikan masyarakat
sebagai objek semata. Oleh karena itu sebagai salah satu kritik adalah bahwa
masyarakat tidak merasa di miliki dan acuh tak acuh terhadap program pembangunan
yang ada.
Dalam bentuk partisipasi memang dapat dianggap sebagai tolak ukur dalam
menilai suatu proyek, apakah yang bersangkutan memang proyek pembangunan desa
ataupun bukan. Apabila

masyarakat desa setempat tidak ikut serta

untuk

berpartisipasi dalam pembangunan dalam suatu proyek di desanya, maka proyek
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tersebut pada hakikatnya bukanlah proyek pembangunan desa. Menurut Ndraha
(2008 : 104), ada beberapa bentuk partisipasi, yaitu sebagai berikut :
a. Masyarakat dapat ikut partisipasi dalam memperhatikan/menyerap dan memberi
tanggapan terhadap informasi, baik dalam arti menerima,
b. Masyarakat setempat dapat berpartisipasi dalam pernecanaan pembangunan,
termasuk pengambilan berbagai bentuk keputusan mmaupun kebijakan,
c. Masyarakat

harus memiliki

perasaan terlibat

dalam

perencanaan perlu

ditumbuhkan sedini mungkin di dalam masyarakat, partisipasi dalam pelaksanaan
operasional pembangnan, dan
d. Masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam menerima, memelihara dan
mengembangkan hasil pembangunan yang sama-sama dilaksanakan.24
Berdasarkan pengertian tersebut masyarakat di Desa Muaro Pijoan
mempunyai inisiatif untuk berpartisipasi dalam meningkatkan pembangunan di
bidang infrastruktur. Untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat dibutuhkan sistem
manajemen pelayanan masyarakat dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat,
sehingga dalam pelaksanaan pembangunan masyarakat dapat berpartisipasi secara
efektif.25
Sedangkan menurut Edi Suharto dengan melihat partisipasi masayrakat dalam
proses perencanaan pembangunan yaitu partisipasi masyarakat adalah keterlibatan
mental pikiran dan emosi seseorang di dalam situasi kelompok, yang mendorongnya
24
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untuk memberi sumbangan kepada kelompok dalam upaya mencapai tujuan serta
turut bertanggung jawab terhadap upaya yang bersangkutan, sehingga membantu
berhasilnya setiap program yang direncanakan dan dilakukan.26
Namun, hal yang paking penting yang harus dimiliki oleh masyarakat adalah
untuk mencapai pembangunan yang baik dengan terlibat secara langsung dalam
proses pembuatan kebijakan atau program-program pembangunan dengan bekerja
sama dengan baik antara masyarakat dengan masyarakat maupun masyarakat dengan
pemerintah.
a) Tingkat partisipasi masyarakat
Menurut Coben dan Uphoff dikutip oleh Soetomo membagi partisipasi
masyarakat dalam pembangunan ke dalam 4 tingkatan, yaitu :
1. Partisipasi dalam perencanaan yang diwujudkan dengan keikutsertaan masyarakat
dalam rapat-rapat. Sejauh mana masayarakat melibatkan dalam proses
penyusunan dan penetapan program pembangunan dan sejauh mana masyarakat
memberikan sumbangan pemikiran dalam bentuk sarana untuk pembangunan.
2. Partisipasi dalam pelaksanaan dengan wujud nyata partisipasi berupa : partisipasi
dalam bentuk tenaga, partisipasi dalam bentuk uang, partisipasi dalam bentuk
harta benda.
3. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil, yang diwujudkan keterlibatan seseorang
pada tahap pemanfaatan suatu proyek setelah proyek tersebut selesai dikerjakan.
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Partisipasi masyarakat pada tingkatan ini berupa tenaga dan uang untuk
mengoperasikan dan memelihara proyek yang telah dibangun.
4. Partisipasi dalam evaluasi, yang diwujudkan dalam bentuk keikutsertaan
masayrakat dalam menilai serta mengawasi kegiatan pembangunan serta hasilhasilnya.27
b) Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masayarakat.
1. Faktor Internal
Menurut slamet untuk faktor-faktor internal adalah berasal dari dalam
kelompok masyarakat sendiri, yaitu individu-individu dan kesatuan kelompok
didalamnya. Tingkah laku individu berhubungan erat atau ditentukan oleh ciri-ciri
sosiologis seperti umur, jenis kelamin, pengetahuan, pekerjaan dan penghasilan.
Secara teoritis, terdapat hubungan antara ciri-ciri individu dengan tingkat partisipasi,
seperti usia, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, lamanya menjadi anggota
masyarakat, besarnya pendapatan, keterlibatan dalam kegiatan pembangunan akan
sangat berpengaruh pada partisipasi.28
2. Faktor-faktor Eksternal
Menurut Sunarti dalam jurnal loka, faktor-faktor eksternal ini dapat dikatakan
petaruh (stakeholder), yaitu dalam hal ini stakeholder yang mempunyai kepentingan
dalam program ini adalah pemerintah daerah, pengurus desa/kelurahan (RT/RW),

27

Soetomo, Strategi-strategi Pembangunan Masyarakat, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
2008), hlm. 12
28
Slamet, Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi, (Surakarta : sebelas Maret
University Press, 2003), hlm. 137

tokoh masyarakat dan konsultan. Petaruh kunci adalah siapa yang mempunyai
pengaruh yang sangat signifikan, atau mempunyai posisi penting guna kesuksesan
program.29
F. Kerangka Pikir
Kultur budaya masyarakat di Indonesia yang selalu mendahulukan
kepentingan bersama, menunjukan tingkat partisipasi yang tinggi dalam membangun
desanya. Berbagai bentuk partisipasi masyarakat yang dapat dilihat dalam bentuk
swadaya masayarakat adalah partisipasi secara fisik seperti tenaga dan dana maupun
non-fisik dalam bentuk pikiran/saran atau tanggapan bagi kepentingan pembangunan.
Proses pelaksanaan partisipasi masyarakat tersebut dapat berlangsung optimal
apabila didukung oleh berbagai hal seperti keaktifan waktu, tenaga dan dana serta
kemamouan wawasan dari masyarakat dalam rangka penyumbangan ide bagi
kepentingan

pembangunan.

Sebaliknya

apabila

masyarakat

tidak

memiliki

kesempatan secara personal karena sibuk oleh kegiatan individu, tenaga dan dana
karena kemampuan finansial yang tidak memadai/kategori pendidikan miskin serta
pendidikan dan pengetahuan yang rendah maka optimalisasi bentuk.
Untuk lebih jelasnya keterkaitan variable dan sub-variabel dalam penelitian
ini sebagaimana yang digambarkan pada bagan sebagai berikut :
Gambar 1.2. Gambar kerangka penelitian
Tingkat partisipasi masyarakat dalam
pembangunan
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Perencanaan

pelaksanaan

evaluasi

pemanfaatan hasil

Faktor-faktor yang
mempengaruhi

Faktor internal

Faktor eksternal

1. Kesadaran/kemauan
2. Pendidikan
3. Pendapatan/penghasilan

1. Kepemimpinan pemerintah
2. Fasilitas yang tersedia

Skema kerangka piker ini menunjukkan bahwa penelian ini dengan kerangka
piker bahwa, tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dapat dikaji
dari

empat

bidang

partisipasi

yaitu

bidang

perencanaan,

pelaksanaan,

evaluasi/monitoring, dan pemanfaatan hasil. Keempat bidang partisipasi masyarakat
di dalam pembangunan desa muaro pijoan. Tingkat partisipasi masayarkat desa
muaro pijoan ini secara umum akan dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor internal
dan eksternal.
Faktor internal itu terdiri dari kesadaran/kemauan, pendidikan, dan
penghasilan/pendapatan, faktor ekteren terdiri dari kepemimpinan pemerintah
setempat atau pemerintah desa dan fasilitas yang tersedia. Keempat faktor ini akan
menentukan pelaksanaan program pembangunan di desa muaro pijoan, atau faktor
internal dan faktor eksternal tersebut akan menentukan pelaksanaan program

pembangunan desa muaro pijoan. Berdasarkan hasil analisis ini maka akan diperoleh
kesimpulan dan saran yang akan menjadidasar didalam meningkatkan atau
memperbaiki partisipasi masyarakat di masa yang akan datang.
G. Tinjauan Pustaka
Dalam proses pembuatan skripsi ini, tinjauan pustaka sangat dibutuhkan dalam
rangka menambah wawasan terhadap masalah yang akan diteliti. Oleh karena itu
maka sebelum meneliti peneliti melakukan tinjauan pustaka mengenai penelitianpenelitian sebelumnya yang terkait dengan judul Strategi Pemerintah Dalam
Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Desa Muaro Pijoan
Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi.
Peneliti atau studi yang menjelaskan tentang Strategi Pemerintah Dalam
Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan secara umum memang
sudah banyak dilakukan. Sudah ada yang melakukan studi terdahulu yang berkaitan
dengan tema ini diantaranya yaitu pertama skripsi yang disusun oleh Sumiati tentang
Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan APBD Kab.Jambi 2011.30
Kesimpulan dari skripsi ini adalah membahas tentang faktor-faktor yang
mempengaruhi pastisipasi masyarakat di Kab. Muaro Jambi dalam penyusunan
APBD. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan
metode deskriptif kualitatif dengan menghimpun fakta tetapi tidak melakukan
pengujian hipotesis, dan membuat kesimpulann dengan menggunakan langkah
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analisis proses mengurutkan dara, mengorganisasikan ke dalam suatu pola,
kategorisasi, dan satuan uraian dasar.
Kedua penelitian yang berjudul “Peranan Partisipasi Masyarakat Desa dalam
Mewujudkan Good Governance” yang disusun oleh M. Abduh 31 dari hasil penelitian
tersebut dapat disimpulkan bahwa peranan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan
Good Governance sangat tinggi, hal itu dapat dilihat dari partisipasi masyarakat
dalam pembangunan, partisipasi dalam memanfaatkan hasil pembangunan dan
partisipasi dalam mengawasi tugas pemerintah desa. Metodologi yang digunakan
dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitati
deskriptif, dengan tekhnik pengumpulan data-data Observasi, wawancara dan
dokumentasi, tekhnik analisis data yang digunakan adalah melalui analisis aomain,
analisis taksonomi dan analisis kompenensial.
Ketiga penelitian yang berjudul partisipasi pemuda dalam pembangunan (Studi
Karang Taruna Karya Remaja Desa Pulau Mentaron Kecamatan Kumpeh). 32 Dari
hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa peranan partisipasi pemuda adlaah
bertujuan untuk mewujudkan kesadaran dan tanggung jawab sosial generasi muda
dalam menangkal, menanggulangi dan mengantisipasi berbagai masalah sosial, serta
terjalinnya kerja sama antara generasi muda dalam penelitian ini lebih bersifat
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eksploratif-deskriptif dengan menganalisa data yang sudah diperoleh melalui
pendekatan kualitatif dengan cara berfikir induktif, dedukatif, komperatif.

BAB II
METODOLOGI PENELITIAN
A. Tempat dan Waktu Penelitian
a. Tempat Penelitian
Penelitian ini dilakukan di Desa Muaro Pijoan Kecamatan Jambi Luar Kota
Kabupaten Muaro Jambi. Penelitian ini mengkaji tentang Strategi Pemerintahan
Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Desa Muaro
Pijoan Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi.
b. Waktu Penelitian
Mengingat, menimbang dan memperhatikan segala segala kekurangan dan
keterbatasan waktu, tenaga, pikiran, moril dan materil pada diri penelitian, maka
penelitian ini dilaksanakan mulai pada tanggal 14-20 Januari 2021.
B. Pendekatan Penelitian
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan
kualitatif, yaitu jenis penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata
tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.33 Adapun tujuan
dari penelitian kualitatif adalah menggambarkan secara sistematis, akurat sesuai fakta
dan karakteristik mengenai masalah dan populasi aspek tertentu.
Penelitian ini bersifat analisis deskriptif (deskriptif analysis).34 Dengan
bertujuan memberikan gambaran mengenai situasi yang terjadi dengan menggunakan
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analisis deskriptif. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa metode deskriptif
adalah suatu bentuk menerangkan hasil penelitian yang bersifat memaprkan sejelasjelasnya tentang apa yang diperoleh dilapangan. Dengan cara peneliti melukiskan,
memaparkan dan menyusun suatu keadaan secara sistematis sesuai teori yang ada
untuk menarik kesimpulan dalam upaya pemecahan masalah.35
C. Jenis dan Sumber Data
a. Jenis Data
Dalam penelitian ini terdapat 2 (dua) jenis data yang digunakan, yaitu data
primer dan data sekunder ;
a.

Data Primer
Data primer adalah data pokok yang diperlukan dalam penelitian, yang

diperoleh secara langsung dari sumbernya ataupun dari lokasi objek penelitian 36 Data
primer dalam penelitian ini adalah data yang berkenaan dengan partisipasi
masyarakat dalam meningkatkan pembangunan di desa muaro pijoan. Adapun
sumber datanya adalah peristiwa-peristiwa yang berkenaan dengan pembangunan,
aktivitas masyarakat, perkembangan masyarakat dan kehidupan sosial.
b.

Data Sekunder
Data sekunder adalah data pendukung dalam proses penelitian tersebut, yaitu

sejumlah keterangan yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui perantara.
Data juga merupakan data yang diperoleh dari sumber-sumber lain sebagai
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pendukung yang dipandang berkaitan dengan pokok kajian yang diteliti. Data
sekunder bersumber dari dokumen-dokumen pemerintah desa atau masyarakat, baik
dokumen resmi maupun bahan pustaka lainnya yang ada di desa Muaro Pijoan,
berupa foto desa, monografi desa jumlah penduduk menurut mata pencarian, jumlah
penduduk menurut pendidikan, jumlah penduduk menurut agama, jumlah
pendudukan menurut jenis kelamin, jumlah penduduk menurut tingkat umur.
b. Sumber Data
Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini berupa literatureliterature yang mendukung penelitian ini baik berupa Buku-buku, Jurnal, Karya
Ilmiah, Koran, Majalah, maupun tulisan-tulisan lain yang dianggap penting dalam
mendukung penelitian ini.
D. Instrumen Pengumpulan Data
Instrument

pengumpulan

data

adalah

alat

yang digunkanan

untuk

mengumpulkan data dan fakta penelitian. Adapun alat yang digunakan dalam
penelitian ini adalah sebagai berikut ;
a. Observasi (Observation)
Observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseluruhan manusia dengan
menggunakan pancaindra mata sebagai alat bantu utamanya selain pancaindra lainnya
seperti telinga, penciuman, mulut, dan kulit. Jadi metode observasi adalah metode

pengumpulan dara yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui
pengamatan dan pengindraan.37
Teknik ini menuntut adanya pengamatan dari penelitian baik secara langsung
maupun tidak langsung terhadap objek penelitian. Metode observasi yang dilakukan
oleh penelitian yaitu proses memperoleh keterangan untuk penelitian dengan melalui
pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena dan fakta
yang berkaitan dengan pembangunan di Desa Muaro Pijoan dengan cara mencatat,
menganalisis, dan selanjutnya membuat kesimpulan.
b. Wawancara
Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide
melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topic
tertentu.38 Susan dalam Sugiyono mengemukakan bahwa dengan wawancara, maka
peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendaam tentang partisipasi dalam
mengintreprestasikan situasi dan fenomena yang terjadi, dimana hal ini tidak bisa
ditemukan melalui observasi. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk menemukan
permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta
pendapat dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan
secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.39
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Adapun orang yang dipilih untuk dijadikan sebagai informan dalam penelitian
ini yaitu ;
1) Kepala Desa Muaro Pijoan,
2) Sekretaris Desa Muaro Pijoan,
3) Kaur Umum Desa Muaro Pijoan,.
4) Kepala Dusun Desa Muaro Pijoan,
5) Ketua RT Desa Muaro Pijoan,
6) Masyarakat Desa Muaro Pijoan,
Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik Purposive
Sampling yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan
tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling
tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga
akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek/situasi sosial yang diteliti.40 Jadi semua
informan ini dipilih karena dianggap mereka dapat memberikan dan menjawab yang
diangkat dalam penelitian ini.
c. Dokumentasi
Metode dokumentasi adalah merupakan metode yang bersumber dari
dokumen seperti gambar atau foto-foto, catatan-catatan, arsip-arsip yang dapat dilihat
dan di baca.41 Dokumentasi merupakan pengumpulan data-data yang sudah ada yang
berkaitan dengan penelitian. Dokumentasi dalam penelitian ini adalah sejumlah
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dokumen-dokumen yang telah dikeluarkan oleh orang lain atau pihak pemerintah
desa muaro pijoan, kebijakan-kebijakan pemerintah desa, catatan hasil musyawarah
dan tulisan-tulisan yang sesuai dengan penelitian ini dan beberapa foto dan gambar
yang berupa kegiatan pembangunan desa dan aktifitas masyarakat setempat.
E. Teknik Analisis Data
Setelah data terkumpul dan tersedia, maka langkah berikutnya adakah dengan
melakukan berbagai analisa, dimana analisa dilakukan utuk menyeleksi data-data
yang diperoleh dilapangan yang selajunya adalah suatu proses mencari dan menyusun
data sistematis memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat
kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.42
a. Pengumpulan Data
Pengumpulan data adalah pengumpulan yang diperoleh dari lapangan baik
berupa arsip-arsip , dokumen, gambar-gambar dan lainnya. Kemudian diperiksa
kembali dan diatur untuk diurutkan.
b. Reduksi Data
Dalam analisa data melalui reduksi data yang proses pemilihan dari data
mentah yang berlangsung dan seterusnya diproses selama penelitian berlangsung
melalui tahapan pembuatan ringkasan. Dalam tahap reduksi data yang dilakukan
penulis adalah menelaah secara keseluruhan data yang dihimpun dari lapangan
mengenai partisipasi masyarakat di Desa Muaro Pijoan tentang program
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pembangunan desa serta program-program pembangunan yang akan datang, karena
pembangunan harus dilakukan secara berkesinambungan.43
c. Penyajian data
Hasil analisa data dari beberapa seperangkat hasil reduksi data kemudian
diorganisasikan kedalam bentuk matriks (display data) sehingga terlihat gambarnya
secara utuh. Penyajian data dilakukan dengan cara penyampaian informasi
berdasarkan data yang dimiliki dan disusun secara runtut dan baik dalam bentuk
naratif, sehingga mudah dipahami. Selanjutnya dalam tahap ini peneliti membuat
rangkuman secara deskriptif dan sistematis sehingga tema sentral dalam penelitian ini
yaitu partisipasi masyarakat dalam pembangunan.44
d. Penarikan Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisa dara melalui reduksi data dana penyajian data, maka
langkah terakhir adalah dengan menarik suatu kesimpulan, dengan cara dedukatif.
Setelah data diolah dan diklasifikasi, maka tahap berikutnya data tersebut akan
dianalisa dengan menggunakan cara berfikir induktif, yaitu dari rangkaian yang
bersifat khusus yang di ambil dari individu kemudian ditarik kesimpulan yang
bersifat umum.45
F. Sistematika Penulisan
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Agar penulis skripsi ini tidak keluar dari pembahasan, maka penulis membuat
sistematika penulisan yang akan menajadi panduan dalam penulisan skripsi ini dan
menjadi ringkasan dalam pembahasan-pembahasan yang ada didalam bab nya sebagai
berikut ;
BAB I : Pendahuluan, pada bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah,
batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka.
BAB II : Metode Penelitian, bab ini membahas tentang lokasi dan waktu
penelitian, pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel,
Metode pengumpulan data, instrument pengumpulan data, dan sistematika penulisan.
BAB III : Gambaran Umum Tentang Desa Muaro Pijoan.
BAB IV : Pembahasan dan Hasil Penelitian, membuat penjelasan tentang isi
dari skripsi ini yang membahas tentang Partisipasi Masyarakat dalam meningkatkan
Pembangunan di Desa Muaro PijoanKecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro
Jambi.
Bab V : Penutup, dalam penelitian skripsi ini terdiri dari kesimpulan hasil
penelitian skripsi, saran-saran dan penutup.

BAB III
GAMBARAN UMUM DESA MUARO PIJOAN
A. Gambaran Umum Desa Muaro Pijoan
1. Sejarah Singkat Desa Muaro Pijoan
Dahulu kala warga Desa Muaro Pijoan rasa ke bhineka tunggal ika dan
bergotong royong sudah tertanam dalam jiwa raganya. Hukum adat Desa Muaro
Pijoan dalam pengambilan dan pemanfaatan tanah atau lahan dan hasil hutan
diperbolehkan bagi setiap orang , baik warga asli maupun warga pendatang yang
merantau ke kampong muaro pijoan , mereka yang datang sudah menjadi bagian dari
penduduknya. Dalam penggunaan tanah atau lahan dihutan, hasil hutan seperti kayu,
rotan, damar getah jelutung, jenang, hasil buruan hewan seperti rusa, kijang, kancil,

landak, dan lain-lain yang halal sepanjang di ambil untuk kebutuhan ekonomi, seperti
bahan bangunan rumah, alat rumah tangga, kebutuhan lauk-auk dan membuka tanah
atau lahan untuk kebutuhan kehidupan, pertanian dan perkebunan, ketentuan adat ini
didasari seloko adat yang berbunyi, “dimano bumi dipijak di situ langit dijunjung,
dimano biduk ditarik disitu gelang diletakkan, dimano akar ditetak disitulah aeknyo
(airnya) menetes”.
Perguliran pergantian nama jabatan dan nama pucuk pimpinan Desa Muaro
Pijoan adalah suatu keinginan untuk mendambakan kebaikan lebih baik lagi dari pada
yang sebelumnya dan ini adalah sesuatu hal yang lumrah sebagaimana pada Tabel
dibawah ini ;

Tabel 3.1
Daftar Nama Perguliran Jabatan dan Pucuk Pimpinan
Desa Muaro Pijoan46
No
Nama
1
H. Zainal

46

2

Mahmud

3

Sudin
Abdullah

Jabatan
Periode
Kepala
Tidak
kampung / diketahui
penghulu
Kepala
Tahun 1940
kampung / an
penghulu
Mangku
1940
Kepala
1970
kampung /

Dokumentasi Daftar Nama Perguliran Jabatan Desa Muaro Pijoan.

A.Kadir
4

M. Saleh

5

Samsudin
Samsudin
Samsudin

6

Lukman A. Somad
Sargawi
Mus Mualim

7

Mustapa Kamal

penghulu
Mangku /
sekdes
Kepala
desa
Sekretaris
Pjs. Kepala
desa
Sekretaris
Kepala
desa
Sekretaris
desa
Sekretaris
desa
Kepala
desa
Sekretaris

1970
1973-1992
1973-1992
Tahun
1973-1992
Tahun
1992-1993
Tahun
1993-2007
Tahun
1993-1997
Tahun 1997

Tahun
2007-2013
Mus Mualim
Tahun
2007-2013
8
M. Dany, SE
Kepala
Tahun
desa
2013-2019
Mus Mualim
Sekretaris
Tahun
2013-2019
9
Mus Mualim
Pjs. Kepala Tahun
desa
2013-2019
Mus Mualim
Sekretaris
22-05-2019
s/d 28-112019
10 Yuh Yandi
Kepala
Tahun
desa
2019sekarang
Zam Deny
Sekretaris
Tahun
desa
2019-2020
Sumber: Dokumentasi Desa Muaro Pijoan
Dari delapan (8) kepala kampung alias Penghulu dan kepala desa ditambah
satu kepala Desa Muaro Pijoan tersebut diatas telah berjasa dalam memajukan
pembangunan desa, meskipun ada kelebihan, kekurangan maupun kesalahan dalam

menjalan tugas sesuatunya sudah menjadi kodrat dalam kehidupan manusia didunia
ini dan terima kasih atas jasa-jasa kepadanya yang telah berjasa untuk membangun
desa kami.
Sejarah singkat desa muaro pijoan, warga menamakan daerah talang, talang
adaah kawasan tempat warga berladang, bercocok tanam dan berkebun karet,
sebelumnya mereka melakukan penanaman terlebih dahulu membuka lahan dengan
cara tradisional menumbang kayu dengan alat beliung, kampak, parang, dan gergaji
kayu ini dilakukan pada bulan maret. Setelah lahan selesai diimas dan ditumbang
selama tiga bulan mereka melakukan pembakaran inipun pada bulan juli agustus oleh
karena saat bulan ini adalah musim kemarau, saat warga melakukan pembakaran
tidak pernah terjadi kebakaran karena sebelum membakar lahan warga telah
melakukan pembersihan batas-batas dengan lahan yang akan dibakar/ lahan yang
ditumbang. Setelah selesai membakar mereka beramai-ramai berselang bergotong
royong) menanam padi dengan cara ditugal (tugal adalah alat yang terbuat dari kayu
(onjar) panjang lebih kurang 2M berdiameter 7 Cm, bagian pangkal kayu dibentuk
agak meruncing untuk ditancap-tancapkan dipermukaan tanah berbentuk lobang,
sebelum bibit dimasukkan kedalam lobang tugalan bibit padi telah dicampuri dengan
biji terong dan cabai dengan harapan bibit cabai atau terong akan tumbuh, setelah
menanam padi selesai maka warga pemilik lahan kebun mulai menanam bibit karet
yang telah dipersiapkan. Bibit karet masih bibit tradisional dengan cara mencabut
anak-anak karet yang hidup dalam kebun karetnya atau dikebun karet orang lain
dengan meminta. Lama kelamaan warga Desa Muaro Pijoan mulai membuat rumah-

rumah kecil dipinggir jalan desepanjang lintas jambi ke Muaro Bulian, setelah banyak
rumah dibangun warga mulai ramai, datang pulalah program pemerintah membangun
jalan lintas dari kota provinsi jambi ke kabupaten muaro bulian dengan pengaspalan
jalan yang dikerjakan oleh pengusaha dari korea pada tahun 1982 dengan kondisi lalu
lintas yang sudah mulai ramai, warga mulai bergerak membangun rumah permanen.
B. Keadaan Geografis dan Demografis Desa Muaro Pijoan
1) Letak Geografis
Secara geografis Desa Muaro Pijoan terletak di bagian barat kabupaten muaro
jambi dengan luas wilayah lebih kurang 1.544 Ha. dan berada pada posisi 1 pada
posisi 1o 40 dan berada pada posisi 1o 20 lintang selatan sampai dengan 1o 40 dan
diantaranya 102o 8 Bujur Timur sampai dengan 102o 75 Bujur Timur dengan batas
sebagai berikut ;


Sebelah utara berbatasan dengan Desa Pematang Jering dan Batang Hari



Sebekah Selatan berbatasan dengan Keluarahan Pijoan



Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sungai Duren dan Desa Simpang Sungai
Duren



Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Pijoan

2) Kondisi Demografis
Jumlah penduduk yang besar biasa menjadi modal dasar pembangunan
sekaligus bisa menjadi beban pembangunan, jumlah penduduk Desa Muaro Pijoan
adalah 2.238 jiwa dengan jumlah kepala keluarga 584 kepala keluarga. Agar dapat

menjadi dasar pembangunan maka jumlah penduduk yang besar harus disertai
kualitas SDM yang tinggi. Penanganan kependudukan sangat penting sehingga
potensi yang dimiliki mampu menjadi pendorong dalam pembangunan, khususnya
pembangunan desa muaro pijoan. Berkaitan dengan kependudukan, aspek yang
penting antara lain perkembangan jumlah penduduk, kepadatan dan persebaran serta
strukturnya.47
Tabel 3.2
Jumlah Penduduk Desa Muaro Pijoan48
Laki-laki
1.190 Jiwa

Perempuan
1048 Jiwa

Jumlah
2.238 Jiwa

Sumber : dokumentasi Desa Muaro Pijoan
Berdasarkan jumlah data penduduk berdasarkan usia di Desa Muaro
Pijoanyakni kurang dari 15 tahun berjumlah 634 jiwa, jumlah ini yang nantinya
beberapa tahun kedepan akan menjadi calon tenaga kerja yang memerlukan
kemampuan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai. Sedangkan
jumlah usia produktif di Desa Muaro Pijoanpada usia 16 sampai 65 keatas dengan
jumlah paling besar yang menduduki angka 1.546 jiwa, artinya Desa Muaro Pijoan
memiliki keadaan yang menguntungkan dilihat dari usia prodiktif yang dimiliki pada
Desa Muaro Pijoan sehingga pada usia produktif ini masyarakat Desa Muaro Pijoan

47
48

Dokumentasi Desa Muaro Pijoan, Tahun 2020
Dokumentasi Jumlah Penduduk Desa Muaro Pijoan, tahun 2020

dapat melakukan kinerja sesuai dengan profesinya yang diharapkan dapat
mengoptimalkan potensi sumber daya manusianya.
Tabel 3.3
Jumlah penduduk berdasarkan usia 49
No
1
2
3
4
5
6
7
8

Kelompok Umur
Jumlah
0-5
218
6-10
227
11-15
189
16-20
199
21-25
337
26-30
218
31-35
206
36-71 keatas
644
Total jumlah
2238
Sumber : dokumentasi Desa Muaro Pijoan
Berdasarkan potensi sumber daya manusia yang terdapat di Desa Muaro
Pijoan dalam pendidikan adalah belum sekolah 254 jiwa, tamatan SD 562 jiwa,
tamatan SMP 214 jiwa, dan tamatan perguruan Tinggi 55 jiwa. Jumlah penduduk
Desa Muaro Pijoan berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat dari Tabel berikut
ini;
Tabel 3.4
Data jumlah penduduk berdasarkan pendidikan 50
No
1
2
3
4
49
50

Pendidikan
Tamatan SD
Tamatan SMP
Tamatan SMA
Tamatan Perguruan tinggi

Jumlah
562
214
149
55

Dokumentasi jumlah penduduk berdasarkan usia Desa Muaro Pijoan, tahun 2020
Dokumntasi data jumlah penduduk berdasarkan pendidikan desa muaro pijoan, tahun 2020

Sumber Dokumentasi Desa Muaro Pijoan
C. Keadaan Penduduk
1. Mata Pencaharian
Mata pencarian masyarakat Desa Muaro Pijoan sebagian besar adalah
bersumber pada sektor pertanian dan serabutan. Pada sektor pertanian sebanyak 410
orang, serabutan 152 orang, dan lain-lain. Untuk lebih jelasnya kondisi masyarakat
Desa Muaro Pijoan menurut tingkat mata pencahariannya secara rinci dapat dilihat
pada Tabel sebagai berikut ini:51
Tabel 3.5
Mata Pencaharian Masyarakat Desa Muaro Pijoan 52
No

Mata Pencarian

Jumlah
(Orang

1
Petani
410
2
Buruh tani
96
3
Pedagang
58
4
Peternak
5
5
Serabutan
152
6
Perabot
6
7
PNS/TNI/POLRI
38
8
Tenaga honor
27
9
Sopir
35
10 Buruh bangunan
20
11 Nelayan
11
12 Pertambangan
0
13 Bengkel
16
Sumber : Dokumentasi Desa Muaro Pijoan

51
52

Presentase
dari
jumlah
penduduk
19,65 %
4,60 %
2,78 %
0,24 %
7,28 %
0,29 %
1,82 %
0,57 %
1,68 %
0,96 %
0,04 %
0%
0,77 %
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2. Kondisi Sosial Budaya Masyarakat Desa Muaro Pijoan
Pada bidang budaya ini masyarakat Desa Muaro Pijoan menjaga dan
menjunjung tinggi budaya dan adat istiadat yang diwarisi oleh para leluhur, hal ini
terbukti masi berlakunya tatanan budaya serta kearipan local pada setiap prosesi
pernikahan, panen raya serta profesi cuci kampung jika salah seorang dari warga
masyarakat melanggar ketentuan hukum adat , lembga yang paling berperan dalam
melestarikan dan menjaga tanaman adat istiadat dan budaya local imi adalah lembaga
adat desa muaro pijoan. Lembaga ini masih tetap aktif, baik dalam kepengurusan
maupun dalam melaksanakan tugas-tugasnya.
3. Kondisi Kesehatan Desa Muaro Pijoan
Peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Desa Muaro Pijoan antara lain
dapat dilihat dari status kesehatan, serta pola penyakit. Status kesehatan masyarakat
antara lain dapat dinilai melalui berbagai indicator kesehatan seperti meningkatnya
usia harapan hidup, menurutnya angka kematian bayi.
Tabel 3.6
Jumlah kesehatan Desa Muaro Pijoan53
Tahun
2019

Baik
2201 orang

Kurang
33 orang

Buruk
5 orang

2020

2198 orang

35 orang

5 orang

Sumber : dokumentasi Desa Muaro Pijoan
4. Kondisi kehidupan beragama Desa Muaro Pijoan

53
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Penduduk Desa Muaro Pijoan 99,5% memeluk agama islam. Dalam
kehidupan beragama kesadaran melakukan ibadah keagamaan khususnya agama
islam sangat berkembang dengan baik.
5. Kondisi politik Desa Muaro Pijoan
Proses reformasi yang bergulir sejak tahun 1997 telah memberikan peluang
untuk membangun demokrasi secara lebih nyata menuju arah proses konsolidasi
demokrasi. Lebih lanjut format politik ini terumuskan juga berdasarkan UU Nomor
31 tahun 2002 tentang partai politik. UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang pemilihan
umum, UU Nomor 22 Tahun 2003 tentang susunan dan kedudukn MPR, DPR, DPD
dan DPRD, serta UU Nomor 23 tahun 2003 tentang pemilihan umum presiden dan
wakil presiden.
Kemajuan

demokrasi

telah

dimanfaatkan

oleh

masyarakat

untuk

menggunakan hak demokrasinya antara lain dibuktikan dengan adanya peningkatan
partisipasi masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya dalam proses pemilihan
umum, hal tersebut dapat dilihat angka partisipasi masyarakat pada Tabel berikut :
Tabel 3.7
Jumlah partisipasi masyarakat bidang politik54
Pemilu

Jumlah
pemilih tetap

Pemilihan umum
Presiden
dan
wakil presiden

1525
1525

54

2020.

Pemilih yang
menggunakan
hak pilih
1250
1250

Tahun

2019
2019

Dokumentasi Jumlah Partisipasi Masyarakat di Bidang Politik Desa Muaro Pijoan, tahun

Gubernur
dan
1525
wakil gubernur
provinsi jambi
Bupati dan wakil
1525
bupati
muaro
jambi
Sumber : dokumentasi Desa Muaro Pijoan

1215

2017

1180

2016

6. Kondisi pemerintahan desa
Pembagian wilayah Desa Muaro Pijoan terdiri dari 3 (tiga) dusun dengan
perincian sebagai berikut :
1) Dusun suka menanti, terdiri dari RT 01, RT 02, RT 03
2) Dusun talang batu, terdiri dari RT 04, RT 05, RT 06, RT 09
3) Dusun suak medang, terdiri dari RT 07, RT 08, RT 10
D. Struktur Pemerintah Desa Muaro Pijoan
Desa Muaro Pijoan dipimpin oleh seorang Kepala Desa, yang berperan sangat
penting dalam menjalankan Pemerintahan Desa. Desa Muaro Pijoan terdiri dari 10
RT dan 3 Dusun yaitu dusun suka menanti, dusun talang batu, dan dusun suak
medang. Dalam menjalankan kinerja kepala desa juga dibantu oleh sekretaris desa.
Tugas sekretaris desa yaitu membantu segala kegiatan kepala desa dalam
menjalankan pemerintahannya demi kepentingan secara umum. Dalam menjalankan
tugas pemerintahan kepala desa juga dibantu oleh kepala dusun (Kadus) dengan tugas
yang telah ditentukan oleh kepala desa.
E. Visi dan Misi Pemerintahan Desa Muaro Pijoan

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan
du desa harus mengakomodasikan aspirasi dari masyarakat melalui badan
permusyawaratan desa dan lembaga kemasyarakatan yang ada sebagai mitra
pemerintah desa yang mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat
senantiasa memiliki dan turut serta bertanggung jawab terhadap perkembangan
kehidupan bersama sebagai sesame warga desa sehingga diharapkan adanya
peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan,
program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan
masyarakat.
Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka untuk jangka waktu 6 (enam)
tahun kedepan diharapkan pembangunan di desa melalui bidang penyelenggaraan
pemerintahan, bidang pelaksanaan pembangunan, bidang kemasyarakatan desa, dan
bidang pelaksanaan pembangunan, bidang kemasyarakatan desa, dan bidang
pemberdayaan masyarakat, dapat benar-benar mendasarkan pada prinsip keterbukaan
dan partisipasi masyarakat sehingga secara bertahap Desa Muaro Pijoan dapat
mengalami kemajuan untuk itu dirumuskan visi dan misi.
1) Visi
“ Menjadikan Desa Muaro Pijoan Maju, Mandiri, Sehat dan Sejahterah “
Rumusan visi tersebut merupakan suatu ungkapan dar suatu niat yang luhur
untuk memperbaiki dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan
pembangunan di Desa Muaro Pijoan baik secara individu maupun kelembagaan
sehingga 6 (enam) tahun kedepan. Visi merupakan harapan Desa Muaro Pijoan agar

mengalami suatu perubahan yang lebih baik dan peningkatan kesejahteraan
masyarakat dilihat dari segi ekonomi dengan dilandasi semangat kebersamaan dalam
penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.
2) Misi


Transparansi dalam pelayanan masyarakat



Melakukan administrasi dengan baik dan benar



Melakukan inventarisasi kekayaan desa



Melakukan pemberdayaan masyarakat alam pembangunan lingkungan



Melaksanakan tugas dengan tanggung jawab55

F. Kebijakan Pembangunan
Program pembangunan desa diawali dari musyawarah desa yang dihadiri
tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, RT/RW, Pemerintah desa beserta BPD dalam
rangka penggalian gagasan untuk dibahas dan disepakati. Dari penggalian gagasan
tersebut dapat diketahui permasalahan yang ada di desa dan kebutuhan apa yang
diperlukan oleh masyarakat sehingga aspirasi seluruh lapisan masyarakat bisa
tertampung.
Arah pengelolaan pendapatan desa
1) Seluruh pendapatan desa dituangka kedalam anggaran pendapatan dan belanja
desa (APBDes).
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2) Pendapatan desa bersumber dari pendapatan asli desa, dana transfer dari
pemeintah pusat, provinsi maupun kabupaten, serta pendapatan lain-lain yang sah.
3) Pendapatan asli desa dipungut oleh pemerintah desa dibantu oeleh perangkat desa
sesuai dengan wilayahnya masing-masing kemudian dikumpulkan dan disetorkan
kedalam rekening kas desa.
4) Pendapatan dari APBDes dan dari pemerintah dikelola oleh bendahara desa.

BAB IV
HASIL PENELITIAN
A. Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan di Desa Muaro Pijoan
Bentuk partisipasi masayarakat dalam pelaksanaan pembangunan adalah
sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari program
pembangunan maupun pengembangan masyarakat pedesaan. Sehingga dalam
partisipasi masyarakat bukan hanya melibatkan masyarakat dalam pembuatan
keputusan

disetiap

program,

namun

masyarakat

juga

dilibatkan

dalam

mengidentifikasi masalah dan potensi yang ada di masyarakat, akan tetapi semua
komponen masyarakat dan perangkat-perangkat yang ada harus terlibat dan
mendukungnya. Tanpa adanya partisipasi masyarakat dalam setiap kegiatan, maka
pembangunan tidak akan terlaksana dengan baik. Adapun bentuk partisipasinya,
partisipasi bertujuan untuk meningkatkan kemampuan setiap orang yang terlibat

langsung maupun tidak langsung dalam sebuah pembangunan dengan cara
melibatkan mereka dalam pengembilan keputusan dan kegiatan-kegiatan lainnya.
Dengan demikian bahwa partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan
desa harus dapat memiliki peranan yang sangat penting untuk melihat bagaimana
kegiatan pembangunan desa dapat berjalan secara efektif. Partisipasi masyarakat
dalam pembangunan desa di Desa Muaro Pijoan yang meliputi beberapa tahapan
kegiatan pembangunan diantaranya.
1. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Desa Muaro
Pijoan
Partisipasi atau peran serta masyarakat dalam pembangunan (pedesaan)
merupakan aktualisasi dari kesediaan dan kemampuan anggota masyarakat untuk
berkorban dan berkontribusi dalam implementasi program yang dilaksanakan, seperti
yang disampaikan oleh Bapak Yuhyandi selaku Kepala Desa Muaro Pijoan
Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi dalam Wawancara yang
menyatakan bahwa :
“dimaklumi bahwa anggaran pembangunan yang tersedia adalah relative
terbatas sedangkan program pembangunan yang desa kita butuhkan (yang
telah direncanakan) jumlahnya banyak, maka perlu dilakukan peningkatan
partisipasi masyarakat untuk menunjang implementasi pembangunan program
yang ada dimasyarakat. Perencanaan memiliki peran yang sangat penting
untuk melihat bagaimana masyarakat pada umumnya dapat dilihat dari
keikutsertaan masyarakat yang dengan sadar dan suka rela turut berpartisipasi
dalam berbagai bentuk mulai dari perencanaan hingga keikutsertaan dalam

berbagai hal yang ada di desa. Bentuk sumbangsih bukan hanya berapa tenaga
melainkan juga bisa buah fikiran.”56
Keterlibatan partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan di Desa Muaro
Pijoan dimulai dari tahap yang paling bawah yaitu musyawarah perencanaan
pembangunan ditingkat kampung kemudian musyawarah perencanaan pembangunan
di tingkat desa. Musrembangdes merupakan musyawarah yang dilakukan ditingkat
kampung yang dihadiri oleh seluruh unsur masyarakat wilayah kampung. Dalam
musyawarah tersebut masyarakat akan membahas berbagai bidang dan sektor masingmasing kampung untuk menentukan program kegiatan yang akan dirumuskan. Hasil
program yang dirumuskan dalam musrembangdes tersebut akan dibahas pada
musrembangdes untuk diprioritaskan program mana saja yang paling dibutuhkan oleh
masyarakat sesuai anggaran yang ada.
Keberhasilan pembangunan desa tidak terlepas dari adanya partisipasi
masyarakat oleh sebab itu perlu adanya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan
pembangunan sebuah desa, seperti yang dikemukakan oleh bapak Zam Deny
sekretaris Desa Muaro Pijoan ;
“ Perencanaan dalam pembangunan desa di Desa Muaro Pijoan dalam
pengelolaan Dana Desa yang didalamnya terdapat ADD (Anggaran Dana
Desa) yang melibatkan masyarakat desa melalui rapat yang dilaksanakan pada
tingkat Rt dan Rw, dimana masyarakat sering menyebutnya “Musrembang”
(Musyawarah Pembangunan Desa). Hal yang dibahas dalam rapat yang
dilakukakn di balai desa Maret 2020 meliputi permasalahan di tingkat
lingkukan Rt dan Rw saja, salah satu contohnya adalah adanya pembangunan
gedung rapat, perbaikan jalan menuju TPU, dan jalan antar desa. Pada tahap
56
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perencanaan masyarakat juga mengusulkan solusi dari masalah yang
ditemukan. Selanjutnya usulan masalah tersebut dibawa oleh perwakilan
Rt/Rw ketingkat Musyawarah desa agar masalah dapat diselesaikan dengan
cepat dan mendapatkan solusinya. Rapat tersebut dihadiri oleh perangkat desa,
kepala lingkungan dan ketua-ketua Rt.”57
Musyawarah perencanaan pembangunan (Musrembang) diselenggarakan
secara berjenjang mulai dari tingkat Kelurahan/Desa, kecamatan/kota hingga tingkat
provinsi dan pust/nasional. Penelitian ini difokus pada musrembang kelurahan/desa.
Pada pelaksanaan kegiatan musrembang terdapat proses dilaksanakan berpedoman
dari petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan
(Musrembang) desa muaro pijoan. Berdasarkan berita acaranya, musrembang Desa
Muaro Pijoan dilaksanakan pada bulan Maret 2020 pada pukul 09.00 WIB – Pukul
13.00 WIB bertempat di balai Desa Muaro Pijoan. acara ini dihadiri oleh aparat desa,
tokoh masyarakat, dan masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam pembangunan desa.
Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan juga dapat dibuktikan dengan
menunjukkan bukti daftar hadir masyarakat desa muaro pijoan, dan untuk mengetahui
data masyarakat yang ikut terlibat ketika itu dapat dilihat melalui Tabel dibawah ini :
Tabel 4.1
Daftar Hadir Musrembang58
NO
1
2
3
57
58

NAMA
Solihin
Ali
Sartiman

ALAMAT
RT 01
RT 03
RT 09

Zam Deny, sekretaris Desa Muaro Pijoan. wawancara 14 Januari 2021
Dokumentasi Daftar Hadir Musrembang Desa Muaro Pijoan

4
Husin
RT 02
5
Ashak
RT 08
6
A bakar
RT 08
7
Yahya
RT 08
8
Idris A
RT 05
9
Syamsudin
RT 04
10
Pahrul
RT 06
11
m. yumi
RT 03
12
Adi susanti
RT 03
13
Purwadi
RT 01
14
Deni
RT 03
15
m.daus
RT 03
16
Syamsul rizal
RT 01
17
Uswatun
RT 03
18
Pipin
RT 03
19
Inul
RT 03
20
Fitri Ramadi
RT 02
21
Fitri aprida
RT 03
22
Herma juwita
RT 02
23
Ega
RT 02
24
Ghina
RT 08
25
Ayu nurmala
RT 07
26
Wendi h
RT 04
27
m. sani
RT 02
28
Tarsanung
RT 03
29
Darussalam
RT 05
30
Supriyadi
RT 06
31
Jamhuri
RT 06
32
Dedi ardian
RT 03
33
Ependi
RT 01
34
Risky saputra
RT 01
Sumber: daftar hadir musyawarah masayrakat desa muaro pijoan

Berdasarkan Tabel diatas, dilihat dari tingkat kehadiran masyarakat pada
bukti kehadiran, maka yang ikut hadir dalam perencanaan (musyawarah) terhadap
partisipasi pembangunan desa di Desa Muaro Pijoan hanya 34 orang saja.

Namun, masyarakat tidak melaksanakan pada tahap pra dan pasca
musrembang dikarenakan masyarakat lebih memilih untuk langsung saja pada acara
inti musyawarah yang diadakan di balai Desa Muaro Pijoan. Adapun yang terjadi di
Desa Muaro Pijoan hanya dititik beratkan pada aspek pelaksanaan saja sehingga
tahapan pra dan pasca musrembang cenderung tidak terlalu dianggap penting.
Tahun 2020 sendiri perencanaan pembangunan ADD di Desa Muaro Pijoan
masih terfokus pada pembangunan infrastruktur fisik, seperti pembangunan gedung
rapat, jalan menuju TPU,dan antar desa. Pada tahap perencanaan sejauh ini dapat
dilihat dalam dua sudut pandang yakni yang pertama pemerintah desa dalam tahap
perencnaan pengelolaan keuangan mengajak masyarakat berdiskusi tentang kegiatan
yang akan dilaksanakan dalam pengelolaan keuangan desa yang terdapat di ADD,
yang kedua perencanaan pengelolaan ADD di Desa Muaro Pijoan masyarakat ikut
serta dalam menggali potensi yang dimiliki.
Guna untuk memberikan suatu analisa sejauh mana dan bagaimana
partisipasi dan keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa
Muaro Pijoan bentuk partisipasinya yaitu masyarakat yang telah bersama-sama ikut
sumbangan pemikiran, tenaga dalam pelaksanaan dan kegiatan pembangunan desa,
masyarakat memberi masukan/solusi terhadap masalah pelaksanaan yang timbul
dalam pembangunan desa muaro Pijoan.
Selanjutnya untuk lebih jelas data yang dimiliki maka dilakukan juga
wawancara bersama BPD desa Muaro Pijoan yaitu Bapak Ermansyah, beliau
mengatakan :

“ Kita melihat bahwa segala permasalahan dan persoalan dalam bentuk dan
kegiatan pembangunan maupun urusan lainnya hendaklah dimusyawarahkan
dan dapat pencapaian kesepakatan bersama, begitu halnya pencapaian
pembangunan yang ada di desa muaro pijoan hendaklah dimusyawarahkan
terlebih dahulu sebelum hendak mengambil keputusan agar apa yang
direncanakan bisa dijalankan dengan baik dan nantinya tidak akan ada kesalah
pahaman satu dengan yang lainnya, dengan harapan pelaksanaan
pembangunan Desa Muaro Pijoan berjalan dengan lacar dan sukses, dan dapat
dinimati oleh masyarakat itu sendiri.”59
Partisipasi berarti “turut berperan serta dalam suatu kegiatan”, “keikutsertaan
atau peran serta dalam suatu kegiatan”, peran aktif serta atau proaktif dalam suatu
kegiatan”. Secara luas sebagai bentuk keterlibatan dan keikutsertaan masyarakat
secara aktif dan sukarela, baik karena alasan-alasan dari dalam dirinya (Intrinsik)
maupun dari luar dirinya (ekstrinsik) dalam keseluruhan proses kegiatan yang
bersangkutan. Kata “keterlibatan” dalam definisi partisipasi sendiri ditafsirkan secara
beragam oleh banyak kalangan-kalangan.
Berdasarkan uraian di atas jelas menunjukkan bahwa partisipasi mengandung
makna sebagai suatu bentuk keikutsertaan dalam memberikan sunbangan baik dalam
berbentuk tenaga, uang dan material, sambungan pikiran baik tahap perencanaan,
pelaksanaan maupun pencapaian tujuan yang diharapkan. Terkait dengan partisipasi
masyarakat maka partisipasinya dapat diartikan sebagai suatu bentuk keterlibatan
aktif dan bermakna yang dilakukan masyarakat dalam proses kegiatan yang dilakukan
secara sukarela / gotong royong guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
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Berdasarkan penjelasan diatas, bapak Sargawi selaku Kasi Pemerintahan Desa
Muaro Pijoan menyatakan bahwa :
“ selama ini dalam perencanaan pembangunan, pemerintah desa muaro pijoan
selalu melibatkan masyarakat, tokoh masyarakat dan masyarakat desa muaro
pijoan. Hal ini sebagai upaya pemerintah dalam melibatkan partisipasi
masyarakat untuk bersama-sama dalam menyumbang ide dan gagasan untuk
pembangunan kedepannya.” 60
Dari wawancara diatas dapat dicermati bahwa selama ini dalam perencanaan
pembangunan, pemerintah Desa Muaro Pijoan selalu melibatkan masyarakat, tokoh
masyarakat. Hal ini sebagai upaya pemerintah dalam melibatkan partisipasi
masyarakat untuk bersama-sama dalam menyumbang ide dan gagasan untuk
pembangunan kedepannya.
2. Partisipasi dalam pengambilan keputusan pembangunan desa di Desa Muaro
Pijoan
Secara umum pada setiap program dan kegiatan pembangunan masyarakat
dalam suatu wilayah maupun pedesaan, termasuk dalam permasalahan dalam
pemanfaatan sumberdaya lokal dan alokasi anggarannya, selalu ditetapkan sendiri
oleh pemerintah pusat yang selama ini kita ketahui, yang dalam banyak hal lebih
mencerminkan sifat kebutuhan kelompok-kelompok kecil elit yang berkuasa dan
kurang mencerminkan keinginan dan kebutuhan masyarakat banyak teruitama bagi
masyarakat di pedesaan. Namun pada saat ini dengan bergulirnya otonomi daerah,
aturan ini dirubah bahwa pembangunan
60
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Wawancara bersama Bapak Sargawi, Kasi Pemerintahan Desa Muaro Pijoan: 14 Januari

masyarakat setempat atau desa yang akan dilaksanakan pembangunannya, agar
masyarakat mengetahui serta ikut langsung dalam kegiatan pembangunan dan dapat
bermanfaat

bagi

masyarakat,

karena

lingkungan

yang

aman

dan

lancer

transportasinya, mudah berhubungan dengan desa lainnya, masyarakat akan lebih
merasa puas dengan pembangunan tersebut.
Berdasarkan hasil interview dengan bapak Yuh Yandi selaku Kepala Desa
Muaro Pijoan, bahwa keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan, beliau
berkata :
“begini mbak, ketika masyarakat ikut serta dalam musyawarah , masyarakat
kami berikan kesempatan untuk mengeluarkan pendapat atau ide-ide terkait
tentang apa yang mau di bangun di Desa ini, kemudian dari sekian banyak ide
dan masukan yang telah mereka berikan harus mengambil keputusan mana
pembangunan yang harus diprioritaskan, jadi kami juga melibatjab
masyarakat dalam pengambilan keputusan” 61

Bapak Zam Deny, selaku sekretaris Desa Muaro Pijoan juga memaparkan
ketika di wawancara, beliau berkata :
“iya, masyarakat juga ikut andil dalam pengambilan keputusan, karena kami
juga tidak mau mengambil keputusan tanpa disetujui oleh masyarakat Desa
Muaro Pijoan ini mbak”.62

Hal ini senada juga diungkapkan oleh Bapak Sargawi dan bapak Hanafia
selaku kepala dusun 1 dan kepala dusun 2, berikut pernyataan dari bapak sargawi :
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“iya, dalam pengambilan keputusan masyarakat juga ikut terlibat mbak,
terlebih masyarakat yang ikut musyawarah dan memberikan masukanmasukan atau ide-idenya itu mbak”.63

Hal senada juga ditopang oleh bapak Hanafia selaku Kepala Dusun 2,
berikut Pertanyaan dari bapak Hanafia yaitu beliau mengenai keterlibatan masyarakat
dalam pengambilan keputusan :
“memang benar kami bermusyawarah bersama masyarakat, serta dalam
pengambilan keputusan pun masyarakat ikut terlibat, bahkan hasil
keputusan itu atas dasar kesepakatan masyarakat mbak”.64

Terkait dengan pertanyaan diatas, hal sedemikian juga disampaikan oleh
bapak Fahrul selaku masyarakat Desa Muaro Pijoan ketika di Interview, berikut
pertanyaannya :
“iya, tentu mbak, kan kami masyarakat juga ikut musyawarah bersama
dengan aparatur desa, jadi saat musyawarah masyarakat juga memberikan
masukan dan sumbangan pemikiran tentang pembangunan desa yang akan
dibangun, jadi dalam pengambilan keputusan kami masyarakat juga
mengambmil keputusan yang sesuai dengan masukan atau saran dari
kami”.65

Berdasarkan hasil observasi, ternyata masyarakat ikut terlibat dalam
pengambilan keputusan, sebagaimana masyarakat telah memberikan masukan dan
saran-saran ketika bermusyawarah, kemudian masyarakat juga terlibat dalam
pengambilan keputusan, hal tersebut dibuktikan dengan kesepakatan antara
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masyarakat dengan aparatur desa, bukan kesepakatan dari aparatur desa
kemasyarakat, artinya bahwa keputusan muncul dari bawah (masyarakat), atas dasar
sumbangan pemikiran, dan masukan-masukan yang telah diungkapkan oleh
masyarakat.66
3. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa
Muaro Pijoan
Partisipasi dalam pelaksanaan pembangunan merupakan hubungan antar
perencanaan dan pelaksanaannya cukup erat. Masalah pelaksanaannya sudah cukup
dipertimbangkan dalam menyusun rencana hal ini agar terdapat jaminan yang lebih
besar dalam merealisasikan tujuan dan sasaran-ssaran dan rencana itu. Oleh sebab itu,
rencana harus diupayakan semaksimal mungkin. Pembangunan meliputi pengaruh
daya dan dana administrasi, koordinasi dan penjabarannya dalam program
pembangunan. Tahap pelaksanaan dilakukan setelah tahap perencanaan program
pemanfaatan dana desa di desa muaro pijoan. Selain tiu proses partisipasi dapat
dilihat dari keaktifan masyarakat dalam ikut serta melaksanakan pekerjaan dalam
kegiatan pembangunan yang berupa pembuatan gedung rapat, pengerasan jalan
menuju TPU, dan antar desa, dalam kegiatan pembuatan pembangunan untuk
menunjang setiap program pembangunan di Desa Muaro Pijoan yaitu dengan
memberikan kontribusi harta yang berupa makanan dan minuman yaitu seperti
gorengan, air kopi, dan air putih. Kemudian kontribusi tenaga dan keahlian yaitu
masyarakat ikut berpartisipasi di dalam pekerjaan pembuatan gedung rapat,
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pengerasan jalan menuju TPU, dan antar desa dengan bergotong royong bersama
masyarakat yang lainnya.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Yuh Yandi selaku Kepala Desa
Muaro Pijoan, bahwa Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan iya
mengatakan :
“di sini bentuk partisipasi selama pelaksanaan pembangunan di Desa Muaro
Pijoan, masyarakat sangat berpartisipasi membantu selama pelaksanaan
pembangunan berlangsung, ya sedikit tidaknya membantu seperti memberi
air kopi, gorengan, makan-makannan yang lain yang bisa di beri warga desa
muaro pijoan sebagai bentuk partisipasinya”.67
Hal sedemikian juga disampaikan bapak Ermansyah selaku Ketua BPD
Desa Muaro Pijoan, bahwa keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan iya
mengatakan :
“Partisipasi masyarakat dalam bentuk tenaga gotong royong dan sumbangan
uang atau material serta keahliannya, merupakan bentuk dukungan sosial
masayarakat dalam menerima hasil pembangunan secara bertanggung
jawab. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa partisipasi dalam pelaksanaan
pembangunan desa di Desa Muaro Pijoan partisipasi masyarakat aktif
meskipun pelaksanaan pembuatan gedung rapat, dan pengersan jalan
menuju TPU dan antar desa masih menggunakan tukang/ahlinya, yaitu
masyarakat tanpa diberikan imbalan insentif keuangan dalam melakukan
pembuatan gedung rapat, pengerasan jalan menuju TPU dan jalan antar desa
sudah memiliki kesukarelaan dengan memberikan kontribusi yang berupa
pikiran, tenaga, uang dan keahlian untuk menunjang setiap program
pembangunan di desa muaro pijoan.”68
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Hal sedemikian juga disampaikan Bapak Zam Deny selaku sekretaris Desa
Muaro Pijoan, beliau menambahkan :
“Keterlibatan masyarakat dalam bentuk sumbangan yang berupa: tenaga,
harta, uang dan keahliannya yang berguna bagi pelaksanaan pembangunan
akan memiliki dampak positif terhadap partisipasi masyarakat dalam
melestarikan dan mengembangkan hasil dari pembangunan itu sendiri sebab
dengan ikut terlibatnya masyarakat dalam memberikan kontribusinya maka
akan meningkatkan rasa memiliki dan bertanggung jawab moral terhadap
keberhasilan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan, jadi begitu kira-kira
mbak untuk bentuk partisipasi masyarakat di Desa kita ini Desa Muaro
Pijoan ini”69
Partisipasi dalam pelaksanaan pembangunan merupakan suatu komponen
yang harus ada dalam partisipasi masyarakat tersebut supaya partisipasi masyarakat
dapat berjalan dengan baik, dan memberikan hasil yang diharapkan, sehingga
masyarakat dapat memanfaatkan hasil dari pembangunan tersebut. Untuk
menggerakan warga dalam berpartisipasi dalam pembangunan sangatlah mudah,
kesadaran berpartisipasi ini di dorong adanya kesadaran akan pentingnya bekerjasama
dalam menyongsong pembangunan. Yang mana dengan adanya gotong royong dalam
menjalankan program pembangunan di desa muaro pijoan, lambat laun manfaatnya
akan dirasakan oleh warga juga.
Hal sedemikian juga di tambahkan bapak Sartiman selaku Ketua RT 09
Desa Muaro Pijoan, beliau mengatakan :
“Dalam perencanaan maupun pelaksanaan program pembangunan warga
masyarakat sendiri sangat menyambut baik akan beberapa program yang
dicanangkan oleh pemerintah setempat. Namun, program tersebut di
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imbangi dengan pelaksanaan yang maksimal, seperti hadirnya saat rapat
atau agenda yang telah disepakati. Hal tersebut tentu sangat berpengaruh
dalam pelaksanaan sebuah program kelembagaan masyarakat. Salah satunya
adalah program pelaksanaan pembangunan yang beurpa pembuatan gedung
rapat, jalan menuju TPU dan jalan antar Desa. Dalam rapat tersebut warga
telah menyambut baik akan terlaksananya program pembangunan yang
dinantikan saat ini juga. Dalam sebuah proses perkembangan suatu program
kegiatan tentu harus ada selalu pendampingan, agar program yang berjalan
selalu berkontrol dalam proses pelaksanaannya. 70
Dalam hal ini maka dibutuhkan motivasi dan dorongan dari pemerintahan
desa juga agar tidak terjadinya suatu kelemahan dalam berpartisipasi masyarakat.
Pemerintahan desa seharusnya selalu mengontrol untuk memberikan sosialisasi dan
dorongan terhadap kegiatan apa yang sedang dikerjakan dan mengevaluasi setiap
kegiatan yang telah dikerjakan. Pemahaman dari pemerintah desa tentu akan menjadi
motivasi tersendiri bagi warga masyarakat.
Hal ini diungkapkan oleh seorang masyarakat yaitu bapak sarjono, beliau
mengatakan :
“kami ini menginginkan jalan-jalan antar desa diperbaiki seperti sekarang ini,
ya.. walaupun masih semen kan sudah enak dan tidak becek lagi”.71
Hal senada juga ditambahkan oleh Bapak budiman, beliau mengungkapkan
bahwa :
“partisipasi masyarakat sangatlah penting dan hal yang sangat membanggakan
ialah pembangunan-pembangunan yang sudah terlaksana karena pada tahuntahun sebelumnya jalan-jalan masih parah (berlubang), kami ya bersyukur
alhamdulilah karna sudah bagus walaupun masuh banyak kekurangannya”. 72
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4. Partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi pembangunan desa di Desa
Muaro Pijoan
Kegiatan pemantauan dan evaluasi dalam program pembangunan sangat
diperlukan. Bahkan saja agar tujuan dapat tercapai seperti yang diharapkan.
Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Yuh Yandi selaku kepala desa muaro
pijoan, bahwa keterlibatan masyarakat dalam pemantauan dan evaluasi iya
mengatakan :
“Yang melakukan pemantauan dan evaluasi adalah aparatur Desa Muaro
Pijoan bersama dengan ketua pelaksana program pembangunan desa muaro
pijoan. Namun masyarakat juga ikut terlibat dalam pemantauan dan evaluasi,
sehingga dengan begitu kami mengetahui apa saja kendala-kendala yang
muncul saat pelaksanaan pembangunan yang desa jalankan”.73
Senada dengan hal itu, bapak sutrisno juga berpendapat bahwa keterlibatan
masyarakat dalam pemantauan dan evaluasi pembangunan di Desa Muaro Pijoan ini :
“masyarakat juga ikut melakukan pemantauan dan evaluasi, walaupun
masyarakat yang tidak ikut dalam pelaksanaannya, akan tetapi masyarakat
sebagian melakukan pemantauan dari depan rumah sambil ngopi dan
santai”.74
Selain itu hal senada juga diungkapkan oleh bapak sargawi dan bapak
hanafia, selaku kadus 1, dan 2, dan aparatur desa muaro pijoan, berikut ungkapan
bapak sargawi :
“iya kami juga melakukan pemantauan dan evaluasi pembangunan, karena
memang pemantauan ini perlu mbak, untuk melihat kesesuaian hasil
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pembangunan dengan
masyarakat”.75
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Ternyata bapak hanafia memotong ungkapan tersebut, terkait dengan hal itu,
bapak hanafia mengatakan :
“iya tentu, kami melalukan pemantauan dan evaluasi terhadap pembangunan
infrastruktur tersebut, kami pantau dalam pelaksanaannya seperti apa dan
bagaiamana, karena kami juga takut nantinya berbeda antara perencanaan dan
hasil yang nanti akan kita nikmati bersama masyarakat”.76

Keterlibatan masyarakat terhadap pemantauan dan evaluasi terhadap
pembangunan infrastruktur seperti pembangunan gedung rapat dan pengerasan jalan
menuju TPU dan jalan antar Desa yang ada di Desa Muaro Pijoan adalah berikut hasil
wawancara peneliti dengan bapak arsad, berkata :
“kami masyarakat juga melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap
pembangunan yang telah dilaksanakan, karena kami masyarakat tidak ingin
perencanaan yang telah kami susun dari awak tidak sesuai dengan apa yang
kita harapkan, dan kami masyarakat juga melakukan pemantauan terhadap
pembangunan yang dilakukan, jika ada pihak-pihak yang menyeleweng kami
masyarakat sudah sepakat secara tegas melaporkan kepihak yang berwajib”. 77
Sehubung dengan hal itu, ternyata bapak edi juga mengatakan, berikut
pertanyaan beliau :
“iya kami, masyarakat juga melakukan pemantauan terhadap pembangunan
infrastruktur desa di Desa Muaro Pijoan ini mbak, khususnya memang
terhadap program pembangunan desa ini, karena apabila ada yang tidak sesuai
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kami masyarakat disini langsung mengomentari dan mengkritisinya jika kami
biarkansaja takutnya ada penyelewengan”.78

Senada dengan hal diatas ternyata pertanyaan tersebut juga dipotong oleh
Bapak Mardiono, berikut pertanyaan beliau :
“iya mbak, memang disini masyarakat benar-benar melakukan pemantauan
terhadap pembangunan infrastruktur desa yang ada, semua masyarakat ikut
terlibat dalam pelaksanaan, sehingga masyarakat kritis dalam melakukan
pemantauan dan evaluasi”.79
Ternyata setelah peneliti juga melakukan wawancara atau interview dengan
bapak Riyan, berikut pertanyaan beliau :
“benar, kami disini sebagai masyarakat tidak mau hanya sebagai penonton,
jadi kami juga melakukan pemantauan ketika pembangunan itu dilakukan,
tapi alhamdulilah disini pembangunan sudah bagus”. 80

Berdasarkan hasil pemaparan diatas maka penulis melihat bahwa
keterlibatan masyarakat dalam pemantauan dan evaluasi terhadap pembangunan
infrastruktur desa pembangunan balai rapat di desa, dan infrastruktur yang berupa
pengerasan jalan menuju TPU dan antar desa yang diadakan oleh program
pembangunan desa adalah, bahwa masyarakat juga terlibat dalam pemantauan dan
evaluasi, dan masyarakat juga mengawasi dalam pembangunan infrastruktur desa
tersebut, karena masyarakat ada penyelewengan atau ketidak sesuaiaan antara apa
yang telah direncanakan dari awal.
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5. Partisipasi Masyarakat Dalam Pemanfaatan Hasil Pembangunan Desa
Muaro Pijoan
Partisipasi pemeliharaan dan pemanfaatan meliputi menerima hasil
pembangunan seolah-olah milik sendiri, menggunaka atau memanfaatkan setiap hasil
pembangunan, menjadikan atau mengusahakan suatu lapangan usaha, merawat secara
rutin dan sistematis, mengatur kegunaan atau memanfaatkannya dengan menjaga dan
mengamankannya dan mengembangkan. Partisipasi pemeliharaan dan pemanfaatan
berarti mendukung kearah pembangunan yang serasi dengan martabat manusia
keadilan sosial dan memelihara pembangunan sebagai lingkungan manusia untuk
generasi yang akan datang. Pemanfaatan hasil pembangunan dengan asumsi bahwa
apabila masyarakat bersedia untuk memanfaatkan suatu hasil pembangunan berarti
masyarakat baik secara tidak langsung juga menerima hasil pembangunan tersebut.
Manfaat dari hasil pembangunan yang berupa pembuatan gedung rapat, pengerasan
jalan menuju TPU dan jalan menuju antar desa tersebut adalah masyarakat dapat
menjaga lingkungan yang bersih dan sehat bebas dari pencemaran. Hal ini lebih jauh
dari sekedar menerima dan memanfaatkan adalah dengan memelihara hasil
pembangunan tersebut sebagai wujud dari kepedulian masyarakat terhadap hasil
pembangunan desa.
Sedangkan partisipasi dalam pemeliharaan dan pemanfaatkan diberikan
langsung kepada masing-masing masyarakat yang merasakan manfaat dari hasil
terlaksananya pembangunan desa tersebut. Dalam hal ini partisipasi masyarakat
dalam pemeliharaan dan pemanfaatan sangat penting karena masyarakat adalah

tujuan utama dari setiap pembangunan maka masyarakat juga harus memelihara dan
memanfaatkannya

dengan

sebaik

mungkin.

Partisipasi

masyarakat

dalam

pemeliharaan dan pemanfaaatan berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan, dalam
hal ini tingkat kesadaran masyarakat untuk menjaga hasil pembangunan sudah
nampak adanya walaupun pada tahap ini partisipasi dalam proses pemeliharaan,
masyarakat hanya diharuskan dan tidak ada peraturan tertulis dan terikat dari Desa
Muaro Pijoan sendiri yaitu dengan menjaga dan merawatnya dengan baik.
Pemanfaatan hasil pembangunan merupakan wujud penerimaan masyarakat
terhadap hasil pembangunan dengan asumsi apabila masyarakat bersedia untuk
memanfaatkan suatu hasil pembangunan berarti masyarakat baik secara langsung
maupun tidak langsung juga menerima hasil pembangunan tersebut. Manfaat yang
diperoleh masyarakat dari pembangunan infrastruktur baik berupa sarana dan
prasarana tersebut adalah agar Desa Muaro Pijoan memiliki suatu perubahan dengan
adanya pembangunan yang tidak tertinggal seperti desa-desa yang lainnya. Hal ini
lebih jauh dari sekedar menerima dan memanfaatkan adalah dengan memelihara hasil
pembangunan tersebut sebagai wujud dari kepeulian masyarakat terhadap hasil
pembangunan tersebut.81
Sedangkan partisipasi pemeliharaan infrastruktur yang berupa sarana dan
prasarana di desa muaro pijoan dalam hal ini di serahkan kepada masing-masing
masyarakat yang merasakan manfaat dari pembangunan yang telah terlaksana ini
tidak adanya aturan yang mengikat dari Desa Muaro Pijoan di dalam pengelolaan
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pemeliharaan sarana dan prasarana. Oleh sebab itu, untuk setiap warga masyarakat
harus sadar akan pentingnya menjaga fasilitas yang sudah terpenuhi. Hal ini di
tuturkan oleh bapak asmadi menuturnya pada kegiatan pemeliharaan pembangunan
ini tidak adanya aturan yang mengikat dari Desa Muaro Pijoan untuk memelihara
bangunan yang sudah ada.82
B. Faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan di
Desa Muaro Pijoan
Sebagaimana diketahui bahwa pembangunan tidak hanya merupakan usaha
pemerintah semata atau masyarakat saja, tetapi suatu kegiatan bersama yang hasilnya
diharapkan dapat memberikan kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh lapisan
masyarakat. Keberhasilan pembangunan Desa Muaro Pijoan merupakan cermin dari
keberhasilan pembangunan Nasional, karena itu berat pembangunan nasional
diletakkan pada pembangunan desa.
Apabila pembangunan tersebut dilaksanakan diwilayah pedesaan, maka
sudah jelas bahwa

partisipasi masyarakat pedesaan yang menjadi kunci

eberhasilannya. Namun demikian peran serta masyarakat dalam proses pembangunan
tentunya banyak faktor yang mempengaruhi tingkat keterlibatannya dalam
pembangunan, menurut penulis faktor mempengaruhi peran serta masyarakat dalam
pembangunan di Desa Muaro Pijoan adalah faktor intern yang meliputi kesadaran,
pendidikan, dan penghasilan/pendapatan. Sedangkan faktor ekstern meliputi
kepemimpinan pemerintah dan peralatan/fasilitas.
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1) Faktor Intern yang meliputi
a. Kesadaran/kemauan
Keikutsertaan dalam suatu kegiatan pembangunan bukan timbul begitu saja
akan tetapi karena adanya yang mendorong untuk partisipasi. Salah satu diantaranya
adalah faktor kesadaran masyarakat untuk sendiri.
Apabila warga masyarakat sudah sadar mengenai arti pentingnya
pembangunan itu, maka jelas mereka juga akan lebih banyak melibatkan diri
didalamnya. Hal ini dimaksud agar apa yang menjadi cita-cita pembangunan dapat
tercapai yakni memberikan hidup sejahtera kepada semua warga masyarakat,
demikian pula halnya dengan warga masyarakat desa Muaro Pijoan yang merupakan
lokasi penelitian ini. Untuk melihat bagaimana kesadaran masyarakat desa muaro
pijoan dalam pelaksanaan pembangunan dapat dilihat hasil wawancara peneliti
kepada kepala desa muaro pijoan.
Bapak Yuh Yandi mengatakan :
“untuk dari kesadaran/kemauan masayarakat dalam menjalani pembangunan
di Desa Muaro Pijoan bisa di katakan baiklah mbak, kenapa baik?
Masayarakat masih bisa di ajak ikut berpartisipasi walaupun tidak seluruh
masyarakat yang ada di desa muaro pijoan, yah sedikit tidaknya ada yang bisa
berpartisipasi membantu untuk pembangunan desa.”83
b. Pendidikan
Salah satu faktor yang mnyebabkan terjadinya berbagai perubahan adalah
faktor pendidikan. Jika dihubungkan dengan tingkat pendidikan dengan partisipasi
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masyarakat pembangunan, maka kenyataan menunjukkan adanya hubungan yang
erat. Masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi biasanya mempunyai
perhatian yang besar terhadap kegiatan-kegiatan pembangunan yang dilakukan, baik
pembangunan yang dilakukan pemerintah maupun yang merupakan swadaya
masyarakat.
Hal senada juga di katakan Bapak Yuh Yandi selaku Kepala Desa Muaro
Pijoan :
“untuk masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi
Alhamdulillah sangat mempunyai perhatian yang lebih terhadap
pembangunan di Desa ini mbak.”84
2) Faktor Eksteren yang meliputi
a. Kepemimpinan pemerintah Desa
Telah dikemukakan pada bagian terdahulu bahwa partisipasi masyarakat dan
pembangunan di Desa Muaro Pijoan pada khususnya tidak timbul begitu saja
melainkan terpengaruh oleh beberapa faktor dan salah satunya adalah kepemimpinan
pemerintah setempat.
Karena masyarakat merupakan paduan dari beberapa individu yang
mempunyai sifat/karakter yang berbeda-beda, maka

untuk memadukannya

diperlukan suatu kekuatan yakni kemampuan pendaminasian oleh pemimpin
pemerintah, dalam hal ini adalah pemerintah desa.
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Hal senada di ungkapkan oleh masyarakat desa Muaro Pijoan yang ikut
berpartisipasi dalam pembangunan desa :
“iya mbak, untuk kepemimpinan pemerintah desa selama pembangunan
berlangsung, pemerintah desa ikut juga turun dalam pelaksanaan nya, ikut
membantu sedikit, membantu semangat untuk para pekerja juga kami sudah
senang mbak.”85
b. Fasilitas
Dalam pelaksanaan tugas Kepala Desa dan perangkatnya, dibutuhkan kantor
desa yang merupakan tempat untuk melaksanakan tugas pengelilaan, pelaporan,
pencatatan dan berbagai kegiatan lainnya. Kantor desa sebagai pusat kegiatan
pemerintah desa merupakan sarana yang sangat penting bagi kepala desa dalam
melaksanakan fungus dan perannya sebagai seorang pemimpin harus dapat
memberikan teladan yang baik sehingga dapat tercipta berbagai program
pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat di Desa Muaro Pijoan Kecamatan
Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi.
Pelengkapan kantor desa adalah semua peralatan untuk menjamin
kelancaran seluruh kegiatan pemerintah. Secara keseluruhan pada lokasi penelitian
perlengkapan dikantor desa sudah memadai. Hal tersebut tentu akan mempengaruhi
penyelenggaraan pemerintah, khususnya pada upaya peningkatan pelayanan
administrative

kepada

masyarakat.

Oleh

karena

itu

menurut

penulis,

peralatan/fasilitas merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepala desa dan
aparatnya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
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3) Faktor penunjang dalam pembangunan yaitu :
a. Pemerintah desa bersikap transparan kepada masyarakat mengenai jumlah ADD
yang diterima dari kabupaten dan juga adanbya dukungan SDM yang mampu
mempersiapkan SPJ dengan tepat waktu.
b. Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa merupakan peran penting agar
program pembangunan berjalan sesuai yang diharapkan.
c. Partisipasi masyarakat dalam mengelola Dana ADD adalah hak bagi warga untuk
menyalurkan, mengakses, mengontrol program ADD yang ada di desa

4) Faktor penghambat dalam pembangunan yaitu :
a. Partisipasi dalam perencanaan, dapat dilihat dari dua aspek positif dan negative.
Pada segi positif partisipasi adalah memdorong munculnya keterlibatan secara
emosional

terhadap

program-program

pembangunan

desa

yang

telah

direncanakan bersama. Sedangkan negatfnya adalah kemungkinan tidak dapat
dihindarinya pertentangan antar kelompok dalam masyarakat yang dapat
menunda atau bahkan menghambat tercapainya suatu keputusan bersama.
b. Keterbatasan pada dana yang masih belum mencukupi yang akan diperuntukan
bagi kemajuan masyarakat desa khususnya dalam memberikan pelayanan
kemajuan masyarakat desa tersebut.

BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Setelah peneliti melakukan penelitian lapangan (Field Research), dan setelah
penulis menganalisa yang dijelaskan pada bab sebelumnya, maka penulis mengambil
kesimpulan sebagai berikut :
Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa Muaro Pijoan
Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi dikategorikan dalam ketiga
bidang yaitu :
1. Perencanaan berada dalam kategori baik
2. Pelaksanaan berada pada kategori baik
3. Pemanfaatan hasil berada pada kategori baik
Skor partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa muaro pijoan
kecamatan jambi luar kota kabupaten muaro jambi tergolong pada kategori baik yang
dibuktikan oleh hasil wawancara, observasi oleh peneliti kepada masyarakat desa
muaro pijoan dalam bidang-bidang partisipasi. Hal ini membuktikan bahwa
partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa muaro pijoan tergolonjg kategori
baik.
Sedangkan faktor-faktor ysng mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam
pembangunan desa di desa muaro pijoan adalah : faktor interen yang meliputi
(kesadaran/kemauan, pendidikan, pendapatan/pengahasilan). Faktor eksternal yang
meliputi (pemerintah desa dan fasilitas yang tersedia).

B. Saran
Berdasarkan kesimpulan diatas maka dapat dikemukakan saran yang kiranya
dapat berguna bagi semua pihak.
1. Melihat tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa muaro pijoan
yang

kategorinya

baik,

sehingga

diharapkan

bagi

pemerintah

harus

mampumenjalankan kepemimpinan sesuai karakter masyarakat, dengan demikian
adanya komunikasi kerjasama dalam pelaksanaan pembgnunan desa.
2. Berdasarkan pada faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam
pembangunan desa, dengan ini disarankan kepada pemerintah agar senantiasa
memperbaiki dan mengejar pendidikan dalam segala modelnya. Disamping itu
perlu

pula

diadakan

pembinaan

terhadap

masyarakat

yang

pendapatan/pengahsilan sebagai petani sehingga mereka dapat hidup lebih layak
lagi seperti kehidupan masyarakat pada umumnya.
C. Penutup
Akhirnya dengan mengucapkan Alhamdulillah, penulis dapat melaksanakan
penelitian dan penulisan skripsi ini sebaik-baiknya, sekaligus terima kasih pula
kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuannya sehingga
penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
Kemudian dengan segala kritik dan para pembaca dan semua pihak, penulis
mengucapkan terima kasih yang tak terhingga semoga Allah SWT dapat memberikan

ganjaran yang sesuai dengan amal ibadahnya. Semoga saja hasil penulisan skripsi ini
bermanfaat bagi penulis untuk kedepannya. Amin Yarobbalalamin.
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Apakah masyarakat ikut berpartisipasi pada pembangunan di desa ini ?
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Bagaimana bentuk partisipasi yang dilakukan masyarakat untuk pembangunan
di desa ini ?

5.

Ada berapa masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam musrembang ?

6.

Sejauh mana partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan ?

7.

Apakah masyarakat ikut terlibat dalam pengambilan keputusan dalam
program pembangunan di desa Muaro Pijoan ?

8.

Apakah

masyarakat

ikut

terlibat

dalam

pemantauan

dan

evaluasi

pembangunan di desa Muaro Pijoan ?
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Apakah masyarakat dalam menjalani pembangunan di desa muaro pijoan bisa
dikatakan baik ?

10.

Apakah faktor pendidikan sangat berpengaruh dalam pembangunan di desa
Muaro Pijoan ?

11.

Apakah faktor kepemimpinan pemerintah desa Muaro Pijoan sangat
berpengaruh dalam pembangunan ?
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