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ABSTRAK

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN 
DI DESA KARANG JAYA KECAMATAN MERBAU MATARAM 

KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Oleh

Ariya Ulva

Partisipasi masyarakat sebagai masukan pembangunan diharapkan dapat
meningkatkan usaha perbaiakan kondisi dan taraf hidup masyarakat desa. Antara
partisipasi masyarakat desa dengan kemampuan masyarakat desa untuk berkembang 
secara mandiri. Kesediaan masyarakat untuk berpartisipasi merupakan tanda adanya 
kemampuan awal masyarakat untuk berkembang secara mandiri.

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana partisipasi 
masyarakat dalam perencaan pembangunan Desa pada khususnya di Karang Jaya 
kecamatan Merbau Mataram kabupaten Lampung Selatan dan faktor pendukung 
maupun penghambat jalannya partisipasi masyarakat dalam Musrenbang tahun 2015. 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Metode yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang 
dilakukan secara sistematis dan mendasar dengan mengangkat data-data yang 
terdapat di Desa Karang Jaya kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung 
Selatan. Adapun penelitian ini bersifat deskriptif (deskriptif research), yaitu, 
menggambarkan keadaan yang sebenarnya sesuai dengan obyek penelitian. Tekhnik
pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi, interview 
bebas terpimpin, dan observasi. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan 
interactive model analysis dari Miles dan Huberman yang meliputi tahap reduksi 
data, penyajian data dan verifikasi data atau penarikan kesimpulan.

Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa secara umum partisipasi masyarakat 
dalam Musrenbang desa Karang Jaya tahun 2015 adalah rendah dengan 
karaktersistik: (1) Partisipasi masyarakat dalam kehadiran pada forum pelaksanaan 
Musrenbang rendah mencapai 45% (empat puluh lima persen). (2) Partisipasi 
masyarakat dalam memberikan sumbangan pemikiran dalam Musrenbang masih 
rendah. (3) Partisipasi masyarakat dalam Musrenbang masuk ke Step 3 dan Step 4 
Informing and Consultation. Ketika mereka memperoleh partisipasi, masyarakat 
mungkin saja akan mendengarkan dan didengarkan, tetapi dibawah kondisi ini 
mereka kehilangan kekuasaan untuk menjamin bahwa pendapat mereka akan 
ditanggapi oleh pemegang kekuasaan. Dan terkait partisipasi masyarakat dalam 
pelaksanaan program pembangunan desa Karang Jaya tahun 2015 masuk ke Step 2 
Therapy. Step ini menggambarkan level nonpartisipasi yang direkayasa oleh 
beberapa pihak untuk menggantikan partisipasi murni.
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Hal ini disebabkan oleh kesadaran masyarakat akan pentingnya pembangunan 
di desa belum maksimal. Dalam penelitian ini tidak semua faktor penghambat 
dibahas oleh peneliti. Rendahnya partisipasi masyarakat tersebut merupakan suatu 
tugas yang perlu diselesaikan oleh pemerintah dan berusaha mencari solusi untuk 
meningkatkan partisipasi masyarakat. Dibutuhkan pula adanya perhatian khusus dari 
pemerintah untuk memotivasi, mengajak dan berusaha untuk meningkatkan 
partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. 

(Key Words :Partisipasi Masyarakat, Perencanaan, Pembangunan Desa)
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MOTTO

        

QS. Ali ‘Imran: 159

                        

                       

                 

Artinya:

“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap 

mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka 

menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah 

ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu,

kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada 

Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya”. 

(QS. Ali- Imran: 159).
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

   Judul merupakan aspek penting dalam penulisan karya ilmiah, agar tidak 

terjadi kesalah pahaman dalam memahami judul skripsi yang penulis maksud, maka 

penulis perlu menjelaskan pengertian dan istilah-istilah yang terdapat pada judul 

skripsi ini. Judul skripsi ini adalah “PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM 

MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA KARANG 

JAYA KECAMATAN MERBAU MATARAM KABUPATEN LAMPUNG 

SELATAN”. Untuk lebih memahami pengertian dan istilah-istilah judul skripsi

tersebut, di bawah ini dikutip berbagai sumber. Adapun penegasan judul yang 

dimaksud adalah sebagai berikut:

     Partisipasi menurut Rahardjo Adisasmita diartikan sebagai keterlibatan 

anggota masyarakat dalam pembangunan, meliputi kegiatan dalam perencanaan dan 

pelaksanaan (implementasi) program/proyek pembangunan yang dikerjakan di dalam 

masyarakat lokal.1 Britha Mikkelsen mengartikan sebagai sukarela dari masyarakat 

kepada proyek tanpa ikut serta dalam pengambilan keputusan.2 Sedangkan menurut 

Soetomo partisipasi merupakan pemberian peranan yang lebih besar kepada 

                                                          
1 Rahardjo Adisasmita, Membangun Desa Partisipatif, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), Cet. 

Ke 1, hal, 34.
2 Britha Mikkelsen, Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-Upaya Pemberdayaan 

(Sebuah Buku Pegangan bagi Para Praktisi Lapangan), (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003), Ed, 
Ke 3, hal, 64.
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masyarakat untuk terlibat dalam keseluruhan proses pembangunan juga dapat 

memberikan dampak positif bagi proses pembangunan yang berkelanjutan.3

     Berdasarkan pendapat di atas, maka yang dimaksud dengan partisipasi 

merupakan keterlibatan masyarakat dalam menentukan program/proyek yang akan 

dilaksanakan dan dalam pelaksanannya.

     Menurut Djojodigoeno, masyarakat mempunyai arti sempit dan arti luas. Arti 

sempit masyarakat ialah yang terdiri dari satu golongan saja. Arti luas masyarakat 

ialah kebulatan dari semua perhubungan yang mungkin dalam masyarakat. Jadi,

meliputi semua golongan. Menurut Bouman dalam bukunya “Ilmu Masyarakat” 

mendefinisikan masyarakat ialah pergaulan hidup yang akrab antara manusia, 

dipersatukan dengan cara tertentu oleh hasrat-hasrat kemasyarakatan mereka.4

Menurut Yulistya, masyarakat adalah persekutuan hidup orang-orang yang 

menempati wilayah tertentu dan membina kehidupan bersama dalam berbagai aspek 

atas dasar norma sosial tertentu.5 Menurut Mac Iver dan Page, masyarakat adalah 

suatu sistem dari kebiasaan dan tata cara, dari wewenang dan kerja sama antara 

                                                          
3 Soetomo, Pembangunan Masyarakat Merangkai Sebuah Kerangka, (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2012), Cet. Ke-2, hal, 354.
4 Drs. M. Cholil Mansyur SH, Sosiologi Masyarakat Kota dan Desa, (Surabaya: Usaha 

Nasional), hal, 21-22.
5 Yulistya, Sosiologi, (Jakarta: Glosarium, 2008), hal, 10, dan Disampaikan pada Mata 

Pelajaran Sosiologi kelas X2, Pada tanggal 24 Juli 2009.
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berbagai kelompok dan penggolongan dan pengawasan tingkah laku serta kebebasan 

manusia. Keseluruhan yang selalu berubah ini dinamakan masyarakat.6

     Berdasarkan pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan tentang masyarakat

adalah sekelompok orang yang hidup di ikat oleh norma yang sama dalam satu 

wilayah yang sama.

     Menurut Abu Azi Al-Jayakarta, musyawarah dalam istilahnya adalah bertukar 

fikiran atau berbincang antara dua orang atau lebih dalam menghadapi hal-hal yang 

dibenarkan oleh syari’at sesuai dengan adab-adab, cara-cara yang syar’i untuk 

memperoleh hasil yang baik dan benar yang akan menjadi tindakan bersama 

seseorang atau kelompok.7 Sementara menurut Okle Musyawarah merupakan 

pengambilan keputusan bersama yang telah disepakati dalam memecahkan suatu 

masalah.8

     Berdasarkan pendapat di atas, maka yang dimaksud dengan Musyawarah 

yaitu forum untuk merembugkan sesuatu dan berakhir pada pengambilan kesepakatan 

atau pengambilan keputusan bersama yang ditujukan untuk pembangunan desa agar 

tidak termarginalkan.

                                                          
6 Niniek Sri Wahyuni dan Yusniati, Manusia dan Masyaraat Pelajaran Sosiologi untuk 

SMA/MA, (Jakarta: Ganeca Exact, 2007), Cet. Ke-1, hal, 4-5.
7 Abu Azi Al-Jayakarta, http://tabasha.blogspot.co.id/2011/11/musywarah-menurut-bahasa-

dan-istilah.html, diakses pada tanggal 11 Agustus 2016, pukul: 12: 35 WIB.
8 Okle, http://www.bacajuga.com/pengertian-musyawarah.html,  diakses pada tanggal 15 

Agustus 2016, Pukul: 22:15 WIB.
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     Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah 

antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang 

diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang 

bersifat strategis.9

     Musrenbang Desa adalah forum dialogis antara pemerintah desa dengan 

pemangku kepentingan lainnya untuk mendiskusikan dan menyepakati program 

pembangunan yang dapat memajukan keadaan desa. Dalam musrenbang desa, 

pemerintah desa dan berbagai komponen warga bekerjasama memikirkan cara 

memajukkan desanya melalui program pembangunan desa.10 Jadi, Musrenbang 

menurut penulis dalam penelitian ini adalah forum untuk menyepakati keputusan 

program/proyek secara bersama dan dalam tujuan bersama agar masyarakat dapat 

hidup mandiri maupun sejahtera.

     Perencanaan menurut Bintoro Tjokroamidjojo merupakan suatu proses yang 

kontinue yang meliputi dua aspek, yaitu formulasi rencana dan pelaksanaannya. 

Proses perencanaan dapat dimulai dengan suatu rencana pembangunan atau mungkin 

hanya dengan formulasi kebijaksanaan-kebijaksanaan pembangunan yang efektif 

untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan, kemudiaan diikuti dengan berbagai 

                                                          
9 Sumber: Profil Desa Karang Jaya Tahun 2015.
10 Samsul Rizal, “Partisipasi Publik Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan 

Kabupaten Aceh Utara”, (Skripsi Sarjana Universitas Terbuka, 2011), http://www.google.com diakses 
pada tanggal 15 Juni 2016.
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langkah-langkah kegiatan (measures) untuk merealisirnya.11 Menurut Albert 

Waterston menyebutkan perencanaan adalah “melihat ke depan dengan mengambil 

pilihan berbagai alternatif dari kegiatan untuk mencapai tujuan masa depan tersebut 

dengan terus mengikuti agar supaya pelaksanaanya tidak menyimpang dari tujuan.12

     Berdasarkan pendapat di atas, maka yang dimaksud dengan perencanaan 

merupakan kegiatan untuk menentukan tindakan yang akan diambil secara tepat, 

efektif dan secara kontinu dengan mengambil berbagai alternatif untuk memecahkan 

persoalan dan mencapai tujuan masa depan diinginkan secara bersama.

     Menurut Bintoro Tjokroamidjojo pembangunan merupakan suatu usaha 

perubahan dan pembangunan dari suatu keadaan dan kondisi kemasyarakatan tertentu 

kepada suatu keadaan dan kondisi kemasyarakatan yang dianggap lebih baik (lebih 

diinginkan).13 Sedangkan menurut Rostow yang diambil dalam Mansor Fakih 

mendefinisikan pembangunan yang di kaitkan dengan perubahan sosial yakni suatu 

pembangunan semata hanyalah untuk merubah kehidupan masyarakat itu sendiri atau 

perubahan masyarakat dari tradisional ke modern. Dalam perekembangannya, 

pembangunan melalui tahapan-tahapan: masyarakat tradisional, prakondisi lepas 

landas, gerakan menuju kematangan dan masa konsumsi besar-besaran. Kunci 

                                                          
11 Bintoro Tjokroamidjojo, Pengantar Administrasi Pembangunan LP3ES, (Jakarta: PT 

Pustaka LP3ES Indonesia, 1995), Cet. Ke-17, hal., 189.
12 Bintoro Tjokroamidjojo, Perencanaan Pembangunan, (Jakarta: PT Gunung Agung, 1980), 

Cet. Ke-03, hal., 12.
13 Bintoro Tjokroamidjojo, Ibid, hal, 43.
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diantara tahapan ini adalah tahap tinggal landas yang didorong oleh satu sektor atau 

lebih.14

     Berdasarkan pendapat di atas, maka yang dimaksud dengan pembangunan 

dalam penelitian ini adalah upaya peningkatan kondisi masyarakat desa dalam segala 

bidang dengan mewujudkan sarana-sarana fisik, ekonomi, sosial, dan lingkungan.

     Partisipasi masyarakat dalam Musrenbang desa merupakan program untuk 

pembangunan desa secara berkelanjutan, atau asosiasi global yang melibatkan pihak 

lembaga pemerintah, LSM maupun sektor swasta, dan masyarakat setempat yang 

secara bersama-sama bertanggung jawab atas pengelolaan pembangunan desa melalui 

sarana-sarana fisik, sosial, ekonomi dan lingkungan.

     Jadi dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan judul diatas adalah 

keikutsertaan masyarakat dalam forum urun rembug desa dalam rangka menyusun 

program-program pembangunan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun. Baik 

dalam kehadiran, memberikan sumbangan pemikiran maupun dalam proses 

pengambilan keputusan terkait program pembangunan yang disepakati dalam 

Musrenbang tahun 2015. Serta untuk melihat faktor pendukung maupun faktor 

penghambat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musyawarah perencanaan 

                                                          
14 Masril Karim, Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Desa Kaiyasa 

Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan, ( Skripsi Program Studi Ilmu Administrasi, Program 
Universitas Tidore), Ternate, 2010. http://www.google.com diakses pada tanggal 21/11/2016, Pukul 
11:28 WIB.
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pembangunan (Musrenbang) di desa Karang Jaya kecamatan Merbau Mataram 

Kabupaten Lampung Selatan tersebut.

B. Alasan Memilih Judul

Adapun yang menjadi alasan penulis dalam penulisan judul ini adalah:

1. Partisipasi masyarakat merupakan asset utama yang sangat penting dalam 

menentukan keberhasilan suatu pembangunan. Dalam pembangunan masyarakat, 

Anggota masyarakat bukan hanya merupakan obyek pembangunan semata, tetapi 

sebagai subyek pembangunan yang dapat memecahkan suatu permasalahan

(program/proyek) yang dilaksanakan secara tepat dan masyarakat harus dilibatkan 

secara langsung sehingga dapat diperoleh data dan informasi serta usulan-usulan 

program yang dapat mendukung berhasilnya program tersebut.

2. Dengan adanya partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan 

pembangunan, masyarakat dapat terampil dalam bernegosiasi, berkompromi dan 

menyepakati berbagai hal terkait kepentingan publik. 

3. Ketersedian data primer dan data sekunder, informan serta referensi dalam 

penulisan skripsi dan penulis optimis penelitian ini dapat terselesaikan.
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C. Latar Belakang Masalah

     Pembangunan harus menerapkan prinsip-prinsip desentralisasi, bergerak dari 

bawah (bottom up), mengikutsertakan masyarakat secara aktif (participatory), 

dilaksanakan dari dan bersama masyarakat (from and with people). Selama masa 

Orde Baru, harapan yang besar dari pemerintah daerah untuk dapat membangun 

daerah berdasarkan kemampuan dan kehendak daerah sendiri dari tahun ke tahun 

tidak pernah menjadi kenyataan, yang terjadi adalah ketergantungan fiskal dan 

subsidi serta bantuan pemerintah pusat sebagai wujud ketidakberdayaan pendapatan 

asli daerah (PAD) dalam membiayai belanja daerah. Hal ini disebabkan karena 

pemerintah pusat terlalu dominan terhadap daerah. Pola pendekatan yang sentralistik 

dan keseragaman yang selama ini dikembangkan pemerintah pusat telah mematikan 

inisiatif dan kreativitas daerah dalam melakukan pembangunan. 

Pemerintah daerah kurang diberi keleluasaan (local discreation) untuk 

menentukan kebijakan daerahnya sendiri. Kewenangan yang selama ini diberikan 

kepada daerah tidak disertai dengan pemberian infrastruktur yang memadai, 

penyiapan sumber daya manusia yang profesional, dan pembiayaan yang adil. 

Akibatnya, yang terjadi bukannya tercipta kemandirian daerah, akan tetapi justru 

ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat. Namun, Sebagai reaksi agar 

masyarakat tidak dependent (tergantung) pada pemerintah pusat maka masyarakat 

harus terlibat langsung dan keterlibatan masyarakat dalam suatu pembangunan akan 

menentukan hasil di masa yang akan datang atau masyarakat secara mandiri akan 

melakukan pembangunan dengan ada atau tidaknya program dari pemerintah.
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     Kemudian setelah reformasi tahun 1998 telah membawa perubahan dalam 

sistem pemerintahan Indonesia dengan menganut sistem desentralisasi. Desentralisasi 

yang berarti memberikan pelimpahan wewenang kepada daerah otonom atau 

diberlakukannya sistem otonomi daerah.15 Setelah dilaksanakannya otonomi daerah 

penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan 

dalam penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan asas desentralisasi lebih diarahkan 

pada pelaksanaan otonomi yang nyata dan bertanggung jawab, serasi, selaras dan 

seimbang supaya dapat menjamin terlaksananya pembangunan daerah yang berdaya 

guna dan berhasil guna. Dalam Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 menjelaskan 

bahwa titik berat otonomi diletakkan pada daerah kabupaten/kota, dengan 

pertimbangan bahwa daerah kabupaten/kota lebih langsung berhubungan dengan 

masyarakat sehingga diharapkan akan dapat lebih mengerti dalam memenuhi aspirasi 

masyarakat dalam melaksanakan pembangunan. James Midgley mengungkapkan 

dalam paradigma pembangunan sosial sekarang ini pembangunan sosial mengangkat 

kesejahteraan sosial yang merupakan strategi pembangunan yang bertumpu pada 

rakyat melalui proses pembangunan yang menempatkan manusia pada pusat 

perubahan (people-centered development). Strategi ini menyadari pentingnnya 

kapasitas masyarakat untuk meningkatkan kemandirian dan kekuatan internal, 

melalui kesanggupan atas kontrol internal terhadap sumber daya material dan non-

material yang penting melalui redistribusi modal, kepemilikan dan bahwa sebenarnya 

                                                          
15 Rahardjo Adisasmita, Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 

2006), Cet. Ke-1, hal, 3-4.
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masyarakat tidak menolak intervensi pemerintah tetapi mereka hanya menginginkan 

kesejahteraan sosial yang mudah dan dapat dipahami, adil dan bersifat pragmatis.16

Peran masyarakat dalam pembangunan sekarang ini bukan hanya sebagai obyek saja, 

tetapi juga merupakan sebagai subyek dari pembangunan tersebut.17 Prinsip 

pembangunan yang berpusat pada rakyat menegaskan masyarakat harus menjadi 

pelaku utama dalam pembangunan.

     Pentingnya pembangunan yang menyentuh desa serta aspek kehidupan 

masyarakatnya, menempatkan pemerintah dengan kewajibannya untuk melaksanakan 

pembangunan di tingkat desa.

     Konsep partisipasi dalam pembangunan identik dengan kekuasaan 

masyarakat. Partisipasi merupakan pendistribusian kekuasaan yang akan 

memungkinkan masyarakat bawah yang saat ini tidak terakomodasi dalam proses 

ekonomi dan politik, masuk ke dalam proses ini. Ini merupakan strategi yang 

dengannya kelompok masyarakat bergabung dalam menentukan bagaimana informasi 

diedarkan, goals dan kebijakan disusun serta program dioperasikan.18

     Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan sangat 

penting karena dapat menumbuhkan sikap memiliki dan rasa tanggung jawab 

masyarakat terhadap pembangunan. Sebab, merekalah yang mengetahui 

permasalahan dan kebutuhan dalam rangka membangun wilayahnya. Merekalah 

                                                          
16 James Midgley, Pembangunan Sosial Perspektif Pembangunan dalam Kesejahteraan 

Sosial, (Jakarta: Direktorat Perguruan Tinggi Agama Islam, 2005), hal, xiv dan hal, 2.
17 Rahardo Adisasmita, Ibid, hal, 17.
18 White, dikutip dari Bambang Budiwiranto, Mengelola Projek Pengembangan Masyarakat 

Teori dan Praktis, 2008, hal. 62.



11

nantinya yang akan memanfaatkan dan menilai tentang berhasil atau tidaknya 

pembangunan di wilayah mereka. Jadi, untuk tercapainya keberhasilan pembangunan 

masyarakat desa maka segala program perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi 

pembangunan harus melibatkan masyarakat.19

     Partisipasi masyarakat sebagai masukan pembangunan diharapkan dapat 

meningkatkan usaha perbaikan kondisi dan taraf hidup masyarakat desa. Antara 

partisipasi masyarakat desa dengan kemampuan masyarakat desa untuk berkembang 

secara mandiri. Kesediaan masyarakat untuk berpartisipasi merupakan tanda adanya 

kemampuan awal masyarakat untuk berkembang secara mandiri. Partisipasi 

masyarakat di dalam pembangunan dapat membutuhkan sebuah kemampuan 

masyarakat dalam sebuah pembangunan masyarakat. Oleh karena itu, persepsi yang 

fundamental pembangunan masyarakat adalah peningkatan partisipasi demokratis. 

Dengan demikian, partisipasi tidak hanya ikut-ikutan tetapi, melainkan mengambil 

peranan terutama dalam mengontrol lembaga-lembaga yang berfungsi melayani 

kepentingan masyarakat terutama pada masyarakat pedesaan.

     Dalam mewujudkan partisipasi tersebut, pemerintah telah membentuk sebuah 

forum yang digunakan untuk menyelenggarakan perencanaan pembangunan, yang 

dikenal dengan Musrenbang (musyawarah perencanaan pembangunan). Sebagai 

mekanisme perencanaan partisipatif yang bersifat bottom-up planning. Musrenbang 

ini dimulai dari satuan pemerintahan yang paling bawah, yaitu tingkat kelurahan/desa 

                                                          
19 Diana Conyers, Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga, (Yogyakarta: Gajah Mada University 

Press, 1954), hal. 154.
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dan kemudian secara hirarkhi naik ke atas yaitu tingkat kecamatan dan tingkat 

kabupaten/kota.

     Dalam menyusun perencanaan pembangunan di tingkat desa, pemerintah desa 

wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan. Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyatakan bahwa musyawarah perencanaan 

pembangunan desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan 

pembangunan desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja desa, 

swadaya masyarakat desa, dan anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten/Kota. 

     Keberadaan Undang-undang Desa memberi ekspektasi lebih bagi 

pembangunan dan kemajuan serta kemandirian desa. Bagi masyarakat desa, 

keberadaan Undang-undang desa juga memberi semangat baru bagi pembangunan 

dan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Partisipasi atau pelibatan 

masyarakat secara langsung diharapkan mampu menambah akselerasi pembangunan 

dan upaya peningkatan kesejahteraan pada masyarakat tingkat bawah. Pelibatan 

masyarakat dimanifestasikan dalam bentuk Musrenbang-desa.

     Musrenbang desa merupakan forum dialogis antara pemerintah desa dengan 

pemangku kepentingan lainnya yang dilaksanakan secara partisipatif untuk 

mendiskusikan dan menyepakati program pembangunan yang dapat memajukan 

keadaan desa 5 (lima) dan 1 (satu) tahunan. Dalam musrenbang desa, pemerintah 
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desa dan berbagai komponen warga bekerjasama memikirkan cara memajukkan 

desanya melalui program pembangunan desa.20

     Kemudian, berdasarkan hasil pengamatan penulis ketika menghadiri 

Musrenbang desa Karang Jaya bersamaan dengan pelaksanaan KKN tahun 2015 

dapat diidentifikasi berbagai persoalan dalam proses pelaksanaannya. Diantaranya, 

mekanisme perencanaan pembangunan dari bawah yang dilaksanakan dalam 

Musrenbang desa secara keseluruhan tingkat keaktifan peserta Musrenbang dalam 

memberikan ide/gagasan terkait program pembangunan relatif rendah. Pimpinan 

desa masih mendominasi perumusan rencana kegiatan prioritas yang akan disepakati, 

sehingga partisipasi masyarakat yang sesungguhnya masih jauh dari harapan yakni 

sekitar 45%. Selain itu, untuk melihat apa saja faktor pendukung dan faktor 

penghambat partisipasi masyarakat dalam Musrenbang di desa Karang Jaya

kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan. Atas dasar permasalahan 

tersebut, penulis tertarik dan memandang perlu untuk melakukan penelitian lebih 

lanjut.

                                                          
20 Samsul Rizal, Op. Cit., “Partisipasi Publik Dalam Musyawarah Perencanaan 

Pembangunan Kabupaten Aceh Utara”, (Skripsi Sarjana Universitas Terbuka, 2011), 
http://www.google.com diakses pada tanggal 21 Oktober 2016, Pukul 19:24 WIB.
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D. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan masalah yang 

diteliti dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di 

desa Karang Jaya kecamatan Merbau Mataram kabupaten Lampung Selatan?

2. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat partisipasi masyarakat 

dalam pelaksanaan Musrenbang di desa Karang Jaya kecamatan Merbau 

Mataram Kabupaten Lampung Selatan?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini menurut penulis 

memiliki tujuan, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan 

di desa Karang Jaya kecamatan Merbau Mataram kabupaten Lampung 

Selatan.

2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat partisipasi 

masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbang di desa Karang Jaya kecamatan 

Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan.
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F. Kegunaan Penelitian

1. Secara Praktis: Penelitian ini adalah agar dapat digunakan sebagai acuan di 

dalam pengembangan daerah di masa yang akan datang. Terutama terkait 

permasalahan perencanaan pembangunan wilayah, sehingga dapat berguna 

bagi kepentingan masyarakat bersama. Selain itu diharapkan dapat 

memberikan sumbangan bagi pelaksana kebijakan tata ruang dalam menyusun 

dan menjalankan kebijakan ketataruangan dengan tetap memperhatikan 

aspirasi masyarakat.

2. Secara Akademis: Penelitian ini diharapkan memperkaya Khazanah ilmu 

Khususnya pada program studi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas 

Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN Raden Intan Lampung. Bagi penulis 

penelitian ini bermanfaat di dalam menambah wawasan dan pengetahuan 

terkait obyek penelitian. Untuk dapat mengetahui dan dapat memberikan 

sumbangan pemahaman terkait partisipasi masyarakat dalam musyawarah 

perencanaan pembangunan (Musrenbang) di Desa Karang Jaya Kecamatan 

Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan.
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G. Metode Penelitian

Metode adalah cara yang tepat untuk melakukan sesuatu dengan 

menggunakan pikiran-pikiran secara seksama untuk mencapai tujuan. Sedangkan 

penelitian adalah pemikiran yang sistematis mengenai berbagai jenis masalah yang 

pemahamannya memerlukan pengumpulan dan penafsiran fakta-fakta.21 Sedangkan 

menurut Irawan Soehartono, metode penelitian adalah cara atau strategi menyeluruh 

untuk menemukan atau memperoleh data yang diperlukan.22 Agar penyusunan 

penelitian ini dapat berjalan sesuai yang diharapkan maka diperlukan metode yang 

sesuai dengan permasalahan yang dibahas dan relevan dengan tekhnik penulisan 

karya ilmiah.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

lapangan (field Research) yaitu suatu penelitian lapangan yang dilakukan dalam 

kancah kehidupan yang sebenarnya.23 Menurut Hadari Nawawi penelitian lapangan 

atau field Research adalah kegiatan penelitian yang dilakukan di lingkungan 

                                                          
21 Cholid Norobuko dan Ahmadi, Metode Penelitian, (Jakarta: PT. Bumi Aksara,1997), hal,1.
22 Irawan Soehartono, Metode Penelitian Sosial, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), 

hal, 9.
23 Kartono Kartini, Penghantar Metodologi Riset Sosial, (Bandung: Madar Maju, 1996), Cet. 

Ke-VII, hal, 32.
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masyarakat tertentu, baik di lembaga-lembaga dan organisasi-organisasi 

kemasyarakatan maupun lembaga-lembaga pemerintahan.24

Dilihat dari jenisnya maka dalam penelitian ini menggunakan metode 

kualitatif untuk mengidentifikasi masalah yang berhubungan dengan partisipasi 

masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan di desa Karang Jaya 

Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan dan mengidentifikasi apa 

saja faktor pendukung dan faktor penghambat jalannya partisipasi masyarakat dalam

pelaksanaan Musrenbang di desa Karang Jaya kecamatan Merbau Mataram 

kabupaten Lampung Selatan.

b. Sifat Penelitian

Adapun penelitian ini bersifat deskriptif. Menurut Marzuki Penelitian 

Deskriptif adalah mencandra mengenai situasi atau kejadian-kejadian, sifat populasi 

atau daerah tertentu dengan mencari informasi faktual, justifikasi keadaan, membuat 

evaluasi sehingga diperoleh gambaran yang jelas.25 Sedangkan menurut Suharsimi 

Arikunto penelitian deskriptif yaitu suatu metode dalam meneliti suatu obyek yang 

bertujuan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis dan obyektif, 

mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri serta hubungan diantara unsur-unsur yang 

ada atau fenomena tertentu.26 Dalam hal ini, penulis menggambarkan tentang kondisi 

                                                          
24 Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, (Yogyakarta: Gadjah Mada University 

Press, 1998), Cet. Ke-VIII, hal, 31.
25 Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hal., 

26.
26 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993) hal. 10.
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kehidupan masyarakat khususnya masyarakat yang ikut serta (berpartisipasi) dalam 

pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan di desa Karang Jaya kecamatan 

Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan dan faktor apa saja yang menjadi 

pendukung maupun penghambat jalannya partisipasi masyarakat tersebut.

2. Populasi dan Sample

a. Populasi

Yang dimaksud populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan obyek 

penelitian yang terdiri dari manusia, benda, hewan, tumbuhan, gejala-gejala dan nilai-

nilai karakteristik tertentu dalam penelitian yang merupakan wilayah generalisasi 

yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulanya.27

Menurut Masri Singarimbun, Populasi atau universe ialah jumlah 

keseluruhan dari unit analisa yang ciri-cirinya akan diduga.28 Dalam penelitian ini, 

populasi yang dipilih erat hubungannya dengan masalah yang akan dipelajari secara 

berkelanjutan dan berkesinambungan.

Populasi merupakan keseluruhan objek atau individu yang merupakan 

sasaran penelitian. Populasi adalah totalitas semua nilai yang mungkin mengenai 

                                                          
27 Hadari Nawawi, Op. Cit.,  hal. 141.
28  Masri Singarimbun, Metodologi Penelitian Survai, (Jakarta: LP3ES, 2008), Cet. 8 Ke-19, 

hal., 152.
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karakteristik tertentu dari semua anggota yang lengkap dan jelas serta dapat dipelajari 

sifat-sifatnya.29

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah pengurus 

pemerintahan desa Karang Jaya 13 orang, Pengurus Badan Permusyawaratan Desa

(BPD) 7 orang, tokoh agama 10 orang, tokoh pemuda 8 orang dan tokoh perempuan 9

orang. Jadi, jumlah populasi penelitian berjumlah 47 orang.

b. Sampel

Sampel adalah suatu bagian dari populasi yang akan diteliti dan yang 

dianggap dapat menggambarkan populasinya.30 Menurut Nana Sudjana sampel adalah 

“wakil dari populasi”.31 Namun, menurut Sutrisno Hadi sampel adalah sebagian dari 

individu yang diselidiki dari keseluruhan obyek penelitian.32

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tekhnik non random sampling

yaitu tidak semua anggota populasi diberi kesempatan untuk dipilih menjadi sampel. 

Untuk lebih jelasnya tekhnik non random sampling yang penulis gunakan adalah 

jenis porposive sampling yaitu pemilihan sekelompok subyek didasarkan atas ciri-ciri 

atau sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri 

atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya.

                                                          
29 Sudjana, Metode Statistik, (Bandung: Transito, 1992), hal. 6.
30 Irawan Soehartono, Metode Penelitian Sosial, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1999), 

Cet. 1 Ke- 3, hal., 57.
31 Nana Sudjana, Pedoman Penyusunan Skripsi, Tesis, Disertasi, (Jakarta: Rineka Cipta, 

1996), hal. 53.
32 Sutrisno Hadi, Metode Research 1, (Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 1993), hal. 180.
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Berdasarkan pendapat di atas ditetapkan kriteria atau ciri-ciri dalam 

pengambilan sampel dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1). Pengurus pemerintahan desa karang jaya

a) Aparat desa yang mengetahui tentang pelaksanaan Musrenbang desa 

Karang Jaya tahun 2015.

b) Aparat desa yang aktif dalam kegiatan masyarakat.

c) Aparat desa yang biasanya hadir pada pelaksanaan Musrenbang desa.

d) Aktif dalam kegiatan masyarakat; berpengetahuan yang baik serta memiliki 

pemahaman/pengetahuan mengenai situasi desa.

Berdasarkan 4 syarat kriteria/ciri-ciri di atas yang akan dijadikan sampel 

peneliti dari 13 orang menjadi 5 orang sampel.

2). Pengurus Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 

a) Pengurus Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang terlibat aktif 

memberikan masukan pada pelaksanaan Musrenbang desa Karang Jaya.

b) Pengurus Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang paham tentang 

Musrenbang.

c) Pengurus Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang berpengetahuan baik; 

memiliki pemahaman/pengetahuan mengenai situasi desa.

Berdasarkan 3 syarat kriteria/ciri-ciri di atas yang akan dijadikan sampel 

peneliti dari 7 orang menjadi 3 orang sampel.

3). Tokoh Agama

a) Tokoh agama yang mengetahui tentang pelaksanaan Musrenbang
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b) Tokoh agama yang biasanya hadir pada pelaksanaan Musrenbang desa

c) Tokoh agama yang aktif dalam kegiatan masyarakat; berpengetahuan yang 

baik, memiliki pemahaman/pengetahuan mengenai situasi desa.

Berdasarkan 3 syarat kriteria/ciri-ciri di atas yang akan dijadikan sampel 

peneliti dari 10 orang menjadi 3 orang sampel.

4). Tokoh Pemuda

a) Tokoh pemuda yang aktif dalam kegiatan masyarakat; berpengetahuan 

yang baik; memiliki pemahaman/pengetahuan mengenai situasi desa.

b) Tokoh pemuda yang peduli terhadap pelaksanaan Musrenbang desa Karang 

Jaya.

Berdasarkan 2 syarat kriteria/ciri-ciri di atas yang akan dijadikan sampel 

peneliti dari 8 orang menjadi 4 orang sampel.

5). Tokoh Wanita

a) Tokoh wanita yang berpengetahuan baik dalam Musrenbang desa; tokoh 

wanita yang mengetahui tentang Musrenbang desa.

b) Tokoh wanita yang memiliki pemahaman/pengetahuan mengenai situasi 

desa.

c) Tokoh wanita yang aktif dalam memberikan masukan pada pelaksanaan 

Musrenbang desa Karang Jaya.

Berdasarkan 3 syarat kriteria/ciri-ciri di atas yang akan dijadikan sampel 

peneliti dari 9 orang menjadi 3 orang sampel. Jadi, secara keseluruhan yang menjadi 

sampel dalam penelitian ini adalah 18 (delapan belas) orang.
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3. Metode Pengumpulan Data

Untuk mempermudah dalam pengambilan data lapangan penulis menggunakan 

metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Metode Interview (wawancara)

Menurut De Lexi J. Moleong interview atau wawancara adalah percakapan 

dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu

pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara 

(interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Maksud mengadakan 

wawancara, seperti ditegaskan oleh Lincoln dan Guba, antara lain: mengkonstruksi 

mengenai orang, kejadian, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian, 

kebulatan; merekonstruksi kebulatan-kebulatan demikian sebagai yang dialami masa 

lalu; memproyeksikan kebulatan-kebulatan sebagai yang diharapkan untuk dialami 

pada masa yang akan datang; memverifikasi, mengubah dan memperluas informasi 

yang diperoleh dari orang lain, baik manusia maupun bukan manusia (triangulasi); 

dan memverifikasi, mengubah dan memperluas konstruksi yang dikembangkan oleh 

peneliti sebagai pengecekan anggota.33

Sedangkan menurut Sugiyono Interview (wawancara) digunakan sebagai 

tekhnik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk 

menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin 

                                                          
33 De Lexi J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2008), Cet. 1 Ke- 25, hal., 186.
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mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya 

sedikit/kecil.34

Dalam hal ini, penulis menggunkan jenis Interview (wawancara) bebas 

terpimpin yaitu pewawancara secara bebas bertanya apa saja dan harus menggunakan 

acuan pertanyaan lengkap dan terperinci agar data-data yang diperoleh sesuai dengan 

harapan.

Wawancara yang dilakukan berupa wawancara perorangan. Hal ini 

dimaksudkan agar data yang dibutuhkan lebih intensif. Penulis mengunjungi atau 

mendatangi lokasi desa Karang Jaya dengan warga masyarakat sekitar (Stakeholders) 

tersebut untuk interview secara mendalam mengenai permasalahan seputar partisipasi 

masyarakat dalam Musrenbang yang dilaksanakan dan faktor apa saja yang menjadi 

pendukung maupun penghambat partsipasi masyarakat dalam Musrenbang desa 

tersebut. Selain itu, wawancara juga dilakukan dengan menggunakan media masa 

berupa telephone, surat kabar, e-mail maupun sosial media seperti halnya internet 

maupun media yang lainnya karena alasan kesibukan subyek yang diwawancarai dan 

untuk ke efektif-efesianan waktu, khususnya untuk mempertanyakan/mempertajam 

hal-hal yang akan diteliti oleh seorang penulis tentang materi, data-data maupun 

sumber informasi tambahan yang belum sempat digali dan menjalankan komunikasi 

secara berulang-ulang agar data yang di hasilkan sesuai yang di harapkan.

                                                          
34 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2012), 

Cet. Ke- 17, hal., 137.
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Adapun data yang penulis butuhkan adalah latar belakang Desa Karang Jaya,

struktur pengurus, faktor apa saja yang menjadi pendukung maupun penghambat 

jalanya partisipasi masyarakat dalam Musrenbang di desa Karang Jaya kecamatan 

Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan.

b. Metode Observasi

Menurut Sutrisno Hadi, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, 

suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dan di antara 

yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Tekhnik pengumpulan 

data dengan observasi digunakan bila, penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, 

proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.35

Observasi ialah metode pengumpulan data melalui pengamatan langsung 

atau peninjauan secara cermat dan langsung. Dalam hal ini peneliti dengan 

berpedoman kepada desaign penelitian perlu mengunjungi lokasi penelitian untuk 

mengamati secara langsung berbagai hal atau kondisi yang ada di lapangan.36 Penulis 

menggunakan jenis observasi partisipan, yaitu observasi yang turut ambil bagian 

melibatkan peneliti secara langsung dalam kegiatan pengamatan dilapangan.

Observasi yang penulis lakukan dengan mengamati kinerja dan aktivitas 

yang dilakukan terkait proses berlangsungnya partisipasi masyarakat dalam 

pelaksanaan Musrenbang Desa Karang Jaya tahun 2015, mengamati maupun 

menggali data terkait faktor apa saja yang menjadi pendukung maupun penghambat 

                                                          
35 Ibid, Sugiyono, hal., 145.
36 Ahsannudin Mudi, Profesional Sosiologi, (Jakarta: Mediatama, 2004), hal., 44
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jalanya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di desa Karang Jaya 

kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan.

c. Metode Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan tekhnik pengumpulan data yang tidak 

langsung ditujukan kepada subjek penelitian. Dokumen yang diteliti dapat berupa 

berbagai macam tidak hanya dokumen resmi. Dokumen dapat berupa buku harian, 

surat pribadi, laporan, notulen rapat, catatan kasus (case records) dalam pekerjaan 

sosial dan dokumen lain-lainnya. Akan tetapi, perlu diingat bahwa dokumen-

dokumen ini ditulis tidak hanya untuk tujuan penelitian sehingga penggunaannya 

memerlukan kecermatan.37

Dokumen yang dilampirkan diantaranya berita acara pelaksanaan Musrenbang 

Desa Karang Jaya tahun 2015, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 

2007 tentang Musrenbang desa.

                                                          
37 Irawan Soehartono, Metode Penelitian Sosial, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), 

Cet. 1 Ke- 7, hal., 70-71.
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H. Metode Analisis Data

Setelah semua data terkumpul melalui instrument pengumpulan data yang ada, 

maka tahap selanjutnya adalah menganalisa data-data tersebut. Dalam menganalisa 

data, penulisan menggunakan metode analisa kualitatif, artinya penelitian ini dapat 

menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-

orang dan perilaku yang dapat diamati.38

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke 

dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema, 

dirumuskan tema dan hipotesa kerja seperti yang disarankan oleh data. Prinsip utama 

dalam analisa data adalah bagaimana menjadikan data atau informasi yang telah 

dikumpulkan disajikan dalam bentuk uraian dan sekaligus memberikan makna atau 

interprestasi sehingga informasi tersebut memiliki signifikan ilmiah atau teoritis.39

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data kualitatif. Analisis 

data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, 

mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, 

mensintesiskannya, mencari dan menemukan apa yang penting dan apa yang 

dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.40

Tekhnik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

deskripstif kualitatif. Tekhnik analisa data ini menguraikan, menafsirkan dan 

                                                          
38 De Lexi J. Moleong, Op. Cit.,  Cet. 1 Ke- 25, hal., 4.
39 Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Op. Cit., hal., 98.
40 Sugiyono, Op.Cit, hal., 248.
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menggambarkan data yang terkumpul secara sistematik.41 Untuk menyajikan data 

tersebut agar lebih bermakna dan mudah dipahami yaitu menggunakan Thematic 

Analysis dari Miles dan Huberman.

Gambar 1: Analisis data model interaktif 

Gambar di atas memperlihatkan sifat interaktif koleksi data atau pengumpulan 

data dengan analisis data. Prosesnya berbentuk siklus bukan linear. Kegiatan 

pengumpulan data dan analisis data tidak dapat dipisahkan. Pengumpulan data 

ditempatkan sebagai komponen yang merupakan bagian integral dari kegiatan analisis 

data. Analisis data pada dasarnya sudah dilakukan sejak awal kegiatan penelitian 

sampai akhir penelitian.

Dalam penelitian ini, kegiatan analisis dibagi menjadi 3 tahap yaitu, 

pengumpulan data, reduksi data, display data (penyajian data), dan penarikan 

kesimpulan (verivikasi).

                                                          
41 Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), Hal., 

129.
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a. Tahap Reduksi Data

Reduksi data adalah proses data kasar dan masih mentah yang berlangsung 

terus menerus selama penelitian berlangsung melalui tahapan pembuatan ringkasan,

memberi kode, menelusuri tema dan menyusun ringkasan. Tahap reduksi data yang 

dilakukan penulis adalah menelaah secara keseluruhan data yang dihimpun dari 

lapangan mengenai proses partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musyawarah 

perencanaan pembangunan dan untuk melihat apa saja pengaruh partisipasi 

masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbang di desa Karang Jaya kecamatan Merbau 

Mataram kabupaten Lampung Selatan serta untuk melihat faktor apa saja yang 

menjadi pendukung maupun penghambat jalannya partisipasi masyarakat dalam 

Musrenbang di desa Karang Jaya kecamatan Merbau Mataram kabupaten Lampung 

Selatan. Selanjutnya, memilah-milahnya ke dalam kategori tertentu.

b. Tahap Penyajian Data atau Display Data

Seperangkat hasil reduksi data kemudian diorganisasikan ke dalam bentuk 

matriks (display data) sehingga terlihat gambarannya secara lebih utuh. Penyajian 

data dilakukan dengan cara penyampaian informasi berdasarkan data yang dimiliki 

dan disusun secara runtut dan baik dalam bentuk naratif sehingga mudah dipahami. 

Dalam tahapan ini, peneliti membuat rangkuman secara deksriptif dan sistematis 

sehingga tema sentral dalam penelitian ini yaitu tentang bagaimana partisipasi 

masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan, apa saja pengaruh 

partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbang di desa Karang Jaya 

kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan serta faktor apa saja yang 
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menjadi pendukung maupun penghambat jalannya partisipasi masyarakat tersebut

dapat diketahui dengan mudah.42

c. Penarikan Kesimpulan atau Verivikasi

Penarikan kesimpulan (verifikasi) ialah salah satu tekhnik dari analisis

data. Penarikan kesimpulan atau verifikasi merupakan kegiatan di akhir penelitian. 

Peneliti harus sampai pada kesimpulan dan melakukan verifikasi, baik itu dari segi 

makna maupun dari segi kebenaran kesimpulan yang disepakati oleh subjek tempat 

penelitian tersebut dilaksanakan. Makna yang dirumuskan dari data harus diuji 

terlebih dahulu mengenai kebenaran, kecocokan dan kekokohannya. Peneliti harus 

menyadari bahwa dalam mencari makna, peneliti tersebut harus menggunakan 

pendekatan emik, yaitu dari kacamata key-informan dan bukan penafsiran makna 

menurut pandangan peneliti (pendekatan etik).43

                                                          
42 Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, Analisis Data Kualitatif, (Jakarta: 

Universitas Indonesia-Press, 1992), hal. 16-17.
43Dea,http://googleweblight.com/?lite_url=http://www.informasiahli.com/2015/08/pengertian-

analisis-data-tujuan-dan,html, dikutip Pada hari Rabu Tanggal 13 April 2016, Pukul: 22:45 WIB. 



BAB II

TEORI PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MUSYAWARAH 

RENCANA PEMBANGUNAN

A. Konsep Partisipasi Masyarakat

1. Pengertian Partisipasi

Konsep partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam 

mendukung pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Tanpa 

partisipasi dan dukungan masyarakat sangat mustahil dalam pembangunan 

yang dilaksanakan oleh pemerintah dapat berhasil dan memiliki manfaat

bagi masyarakat. Keberadaan partisipasi masyarakat sebagai syarat dalam 

mendukung pembangunan di daerah merupakan sebuah hal yang 

diharuskan di era kebebasan dan keterbukaan informasi. Terutama pada 

kegiatan Musrenbang, konsep partisipasi masyarakat merupakan jiwa dan 

semangat yang mendasari kegiatan tersebut. 

Beberapa ahli memiliki pengertian yang beragam mengenai 

partisipasi masyarakat. Menurut Rahardjo Adisasmita partisipasi 

masyarakat adalah keterlibatan anggota masyarakat dalam pembangunan, 

meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan (implementasi) 

program/proyek pembangunan yang dikerjakan di dalam masyarakat lokal. 

Partisipasi atau peran serta masyarakat dalam pembangunan (pedesaan) 

merupakan aktualisasi dari kesediaan dan kemampuan anggota masyarakat 

untuk berkorban dan berkontribusi dalam implementasi program/proyek 
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yang dilaksanakan.1 Menurut Britha Mikkelsen partisipasi adalah 

‘pemekaan’ (membuat peka) pihak masyarakat untuk meningkatkan 

kemauan, menerima dan kemampuan untuk menanggapi proyek-proyek 

pembangunan.2 Partisipasi adalah ‘take a part’ atau ikut serta.3 Jadi 

menurut definisi yang telah diuraikan tersebut penulis memaknai 

partisipasi ialah keterlibatan, sukarela ataupun kemauan masyarakat dalam 

perubahan pembangunan yang akan mensejahterakan kehidupan 

bermasyarakat yang memiliki makna di mata masyarakat itu sendiri.

Dimaklumi bahwa anggaran pembangunan yang tersedia adalah 

relatif terbatas sedangkan program/proyek pembangunan yang dibutuhkan 

(yang telah direncanakan) jumlahnya relatif banyak, maka perlu dilakukan 

peningkatan partisipasi masyarakat untuk menunjang implementasi 

pembangunan program/proyek di masyarakat.

Peningkatan partisipasi masyarakat merupakan salah satu bentuk 

pemberdayaan masyarakat (social empowerment) secara aktif yang 

berorientasi pada pencapaian hasil pembangunan yang dilakukan dalam 

masyarakat (pedesaan). Pemberdayaan masyarakat adalah upaya 

pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya masyarakat pedesaan secara

lebih efektif dan efisien, baik dari (a) aspek masukan atau input (SDM, 

dana, peralatan/sarana, data, rencana dan teknologi); (b) dari aspek proses 

                                                            
1 Rahardjo Adisasmita, Op. Cit, Cet. Ke-1, hal. 34.
2 Britha Mikkelsen, Op. Cit, Ed. Ke-3, hal. 64.
3 Anak Agung Ngurah Aritama,“Implikasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan 

Desa Terhadap Pembangunan Spasial Di Kelurahan Kesiman Denpasar”. Skripsi Pascasarjana 
Universitas Udayana, 2015), http:www.google.com diakses pada tanggal 21 Oktober 2016, Pukul 
19:30 WIB.
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(pelaksanaan, monitoring dan pengawasan); (c) dari aspek keluaran atau 

output (pencapaian sasaran, efektivitas dan efisiensi).

Dengan partisipasi masyarakat, perencanaan pembangunan 

diupayakan menjadi lebih terarah, artinya rencana atau program 

pembangunan yang disusun itu adalah sesuai dengan yang dibutuhkan oleh 

masyarakat, berarti dalam penyusunan rencana/program pembangunan 

dilakukan penentuan prioritas (urutan berdasar besar kecilnya tingkat 

kepentingannya), dengan demikian pelaksanaan (implementasi) program 

pembangunan akan terlaksana pula secara efektif dan efisien.4

2. Arti Penting Partisipasi

Istilah “partisipasi” pada umumnya bermakna mengajak 

masyarakat untuk turut bekerja atau melaksanakan suatu kegiatan yang 

ditujukan untuk kepentingan masyarakat sendiri. Partisipasi merupakan 

upaya untuk mengembangkan keterampilan dan kemampuan masyarakat 

desa guna memutuskan dan ikut terlibat dalam pembangunan.5

Menurut Alfitri, terdapat tiga alasan utama mengapa partisipasi 

masyarakat mempunyai sifat penting. Pertama, partisipasi masyarakat 

merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, 

kebutuhan dan sikap masyarakat setempat yang tanpa kehadirannya 

program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal. Kedua, bahwa 

masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan 

jika dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya. Karena 
                                                            

4 Rahardjo Adisasmita, Op. Cit,  Cet. Ke-1, hal. 35.
5 Hasim dan Remiswai, Community Develoepment Berbasis Ekosistemi (Sebuah 

Alternatif Pengembangan Masyarakat), (Jakarta: Diadit Media, 2009), Cet.1, hal., 23.
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mereka akan lebih mengetahui seluk-beluk proyek tersebut dan akan 

mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut. Dan Ketiga, 

partisipasi menjadi sangat penting karena timbul anggapan bahwa 

merupakan suatu hak demokrasi, jika masyarakat dilibatkan dalam 

pembangunan masyarakat. Dalam konteks ini, masyarakat memiliki hak 

untuk memberikan saran dalam menentukan jenis pembangunan yang akan 

dilaksanakan di daerah mereka.6

Oakley membedakan partisipasi sebagai alat/cara dan partisipasi 

sebagai tujuan. Sebagai alat/cara, partisipasi digunakan untuk mencapai 

tujuan atau maksud yang telah ditetapkan sebelumnya dengan 

menggunakan sumber-sumber fisik, ekonomi dan sosial yang ada pada 

masyarakat. Penekananya pada hasil yang akan diperoleh atau dicapai 

dengan adanya partisipasi tersebut. Sedangkan sebagai tujuan partisipasi 

adalah proses mengembangkan dan memperkuat kemampuan masyarakat 

untuk lebih terlibat dalam proses pembangunan. Partisipasi merupakan 

bentuk tindakan aktif dan dinamis dari masyarakat untuk memainkan 

peranannya dalam aktivitas pembangunan.7

Dengan demikian, dapat dimengerti dengan jelas bahwa partisipasi 

adalah keterlibatan atau keikutsertaan baik secara langsung maupun tidak 

langsung. Partisipasi diartikan sebagai prakarsa (motivasi), peran serta dan 

keterlibatan seluruh anggota masyarakat dalam pengambilan keputusan, 

                                                            
6  Alfitri, Community Development (Teori dan Aplikasi), (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2011), Cet. Ke-1, hal. 204-205.
7 Jim Ife dan Frank Tesoriero, Community Development (Alternatif Pengembangan 

Masyarakat di Era Globalisasi), (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), Cet. Ke-2, hal. 295-296.
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perumusan rencana dan program pembangunan yang dibutuhkan 

masyarakat setempat, implementasi dan pemantauan serta pengawasannya, 

tidak lain dan tidak bukan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat. Jadi partisipatif itu dimaksudkan sebagai suatu pendekatan 

pembangunan yang dilakukan dalam pembangunan pedesaan dan 

perkotaan, sering dikemukakan adanya pendekatan pembangunan desa 

terpadu dan pendekatan pembangunan desa berbasis kemandirian lokal.8

3. Proses Perencanaan Partisipasi

Setiap perencanaan partisipasi disusun mengikuti tahapan atau siklus 

tertentu. Secara garis besar, dirumuskan menjadi lima tahap sebagai 

berikut:

a. Identifikasi masalah dan Need Assessment, hal ini erat kaitannya 

dengan assesmen kebutuhan/penilaian kebutuhan (need assessment). 

Kebutuhan dapat didefinisikan sebagai kekurangan yang mendorong 

masyarakat untuk mengatasinya. Dalam melakukannya, 

mengidentifikasikan dan memberikan penilaian terhadap masalah dan 

kebutuhan masyarakat dengan melibatkan masyarakat setempat dan 

pihak-pihak terkait (stakeholders) sangat penting.

b. Tujuan, tujuan perencanaan program pemberdayaan masyarakat secara 

partisipatif adalah sebagai berikut: Pertama, menumbuhkan 

pemahaman dan kesadaran masyarakat akan pentingnya proses 

partisipasi dalam program pemberdayaan masyarakat. Kedua, menggali 

                                                            
8 Rahardjo Adisasmita, Op. Cit, hal. 131.
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masukan, pendapat, usulan dan saran-saran dari masyarakat guna 

memperkuat dan mendukung program pemberdayaan masyarkat. 

Ketiga, menumbuhkan pemahaman dan kemampuan masyarakat dalam 

mengidentifikasi masalah dan kebutuhannya. Keempat, mampu 

merumuskan dan menyeleksi alternatif tindakan dan 

mengimplementasikan program. Kelima, mampu melakukan monitoring 

dan evaluasi program secara partisipasi.

c. Penyusunan dan pengembangan perencanaan partisipatif.

d. Pelaksanaan, implementasi program pemberdayaan masyarakat pada 

dasarnya merupakan proses penerapan metode dan pendayagunaan 

sumber-sumber (SDM, SDA dan sumber daya finansial) untuk 

menghasilkan barang-barang atau pelayanan sosial bagi kepentingan 

masyarakat sesuai dengan tujuan dan sasaran program.

e. Monitoring dan evaluasi (Monev), monitoring adalah pemantauan 

secara terus-menerus proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. 

Monitoring biasanya dilaksanakan secara berkala selama 

berlangsungnya suatu kegiatan atau proyek. Evaluasi adalah kegiatan 

menilai secara keseluruhan apakah sebuah kegiatan telah dilaksanakan 

sesuai rencana atau ketentuan yang telah disusun sebelumnya. Evaluasi 

adalah mengukur berhasil atau tidaknya program yang telah 

dilaksanakan, apa sebabnya berhasil, apa sebabnya gagal serta 
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bagaimana tindakan selanjutnya. Evaluasi biasanya dilakukan pada 

akhir suatu kegiatan.9

4. Bentuk-bentuk Partisipasi

Dusseldorp, mengidentifikasi beragam bentuk-bentuk kegiatan 

partisipasi yang dilakukan oleh setiap warga masyarakat dapat berupa: 

1) Menjadi anggota kelompok-kelompok masyarakat;

2) Melibatkan diri pada kegiatan diskusi kelompok;

3) Melibatkan diri pada kegiatan-kegiatan organisasi untuk menggerakan 

partisipasi masyarakat yang lain;

4) Menggerakan sumberdaya masyarakat;

5) Mengambil bagian dalam proses pengambilan keputusan;

6) Memanfaatkan hasil-hasil yang dicapai dari kegiatan masyarakatnya.10

5. Tingkatan Partisipasi

Dilihat dari tingkatan atau tahapan partisipasi, Wilcox 

mengemukakan adanya 5 (lima) tingkatan, yaitu:

1) Memberikan informasi (information);

2) Konsultasi (consultation): yaitu menawarkan pendapat, sebagai 

pendengar yang baik untuk memberikan umpan-balik, tetapi tidak 

terlibat dalam implementasi ide dan gagasan tersebut;

3) Pengambilan keputusan bersama (deciding together), dalam arti 

memberikan dukungan terhadap ide, gagasan, pilihan-pilihan serta 

                                                            
9 Abu Huraerah, Perencanaan dan Pengembangan Masyarakat Model dan Strategi 

Pembangunan Berbasis Kerakyatan, (Bandung: Humaniora, 2008), hal. 81-86.
10 Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato,  Pemberdayaan Masyarakat dalam 

Perspektif Kebijakan Publik, (Bandung: Alfabeta, 2015), Cet. Ke 3, hal, 84.
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mengembangkan peluang yang diperlukan guna pengambilan 

keputusan;

4) Bertindak bersama (acting together), dalam arti tidak sekedar ikut 

dalam pengambilan keputusan, tetapi juga terlibat dan menjalin 

kemitraan dalam pelaksanaan kegiatannya;

5) Memberikan dukungan (supporting independent community interest) di 

mana kelompok-kelompok lokal menawarkan pendanaan, nasehat dan 

dukungan lain untuk mengembangkan agenda kegiatan.11

Dilain pihak, Arnstein dikutip dari Bambang Budiwiranto dalam 

buku Blue Mengelola Projek Pengembangan Masyarakat, menjelaskan 

terdapat delapan level partisipasi seperti pada gambar berikut:

Citizen Control

Delegated Power

Partrnership 

Placation

Consultation

Informing

Therapy

Manipulation

Gambar 2. Tingkat Partisipasi Masyarakat

                                                            
11 Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato, Ibid, hal, 86.

Degrees of Citizen 
Participation

Degress of 
Tokenism

Non-participation
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Arnstein dikutip dari Bambang Budiwiranto menyebutkan bahwa 

tahap (1) Manipulasi dan (2) Therapy. Dua tahap ini menggambarkan level 

non-partisipasi yang direkayasa oleh beberapa pihak untuk menggantikan 

partisipasi murni. Tujuan utamanya bukan untuk memungkinkan 

partisipasi masyarakat dalam perencanaan atau pelaksanaan program tetapi 

agar pemegang kekuasaan “mendidik” dan menterapi” partisipan. Tahap 

ke-3 dan ke-4 merupakan level Tokenism yang memungkinkan mereka 

yang miskin dan marginal memiliki suara dan dapat didengar. (3) 

Informing (memberi tahu) dan (4) Consultation. Ketika mereka 

memperoleh partisipai, masyarakat mungkin saja akan mendengarkan dan 

didengarkan, tetapi dibawah kondisi ini mereka kehilangan kekuasaan 

untuk menjamin bahwa pendapat mereka akan ditanggapi oleh pemegang 

kekuasaan. Ketika partisipasi dibatasi pada level ini, tidak akan ada 

kekuatan, sehingga tidak ada jaminan atas berubahnya status quo.

Pada tahap ke (5) Placation (memenangkan) merupakan peringkat 

yang berada sedikit di atas tokenism sebab pemegang kekuasaan 

mengizinkan kelompok marginal untuk memberikan masukan atau 

pandangannya, tetapi tetap mempertahankan proses pengambilan 

keputusan berada di tangan pemegang kekuasaan. Pada tangga 

selanjutnya, masyarakat memiliki kekuasaan dalam pengambilan dan 

mereka dapat memasuki tahap ke (6) Partership yang memungkinkan 

mereka melakukan negosiasi dan terlibat dalam trade-off dengan 

pemegang kuasa. Pada puncak tangga (7) Delegated Power dan (8) Citizen 
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Control, kaum marginal mencapai mayoritas kekuasaan dalam 

pengambilan keputusan atau kekuasaan managerial yang penuh.12

6. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat

Salah satu yang mempengaruhi partisipasi masyarakat adalah 

rencana pembangunan yang sesuai dengan kepentingan atau kebutuhan 

masyarakat. Oleh karena itu, menurut Bintoro Tjokroamidjojo, 

keterlibatan masyarakat dapat lebih terlaksana apabila rencana 

pembangunan itu sendiri berorientasi kepada kepentingan masyarakat 

terutama oleh para cendikiawan akhir-akhir ini dikemukakan perlunya 

diberikan perhatian terhadap aspek keadilan dan pemerataan 

pembangunan.13

Berikut ini diuraikan lebih lanjut terkait faktor-faktor yang 

berpengaruh terhadap tumbuh kembangnya partisipasi masyarakat dalam 

pembangunan dilihat dari berbagai pendekatan disiplin ilmu, sebagai 

berikut:

1). Dalam konsep psikologi, tumbuh dan berkembangnya partisipasi 

masyarakat, sangat ditentukan oleh motivasi yang melatar-

belakanginya yang merupakan cerminan dari dorongan, tekanan, 

kebutuhan, keinginan dan harapan-harapan yang dirasakan;

2). Secara sosiologis, sikap merupakan fungsi dari kepentingan;

                                                            
12 Arnstein dikutip dari Bambang Budiwiranto, Mengelola Projek Pengembangan 

Masyarakat, (Bandar Lampung: Fakultas Dakwah IAIN Raden Intan Lampung, 2010), Cet. Ke-1, 
hal, 78-79.

13 Bintoro Tjokroamidjojo,Op. Cit, Cet. Ke-3, hal, 208.
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3). Dengan demikian, tumbuh dan berkembangnya partisipasi dalam 

masyarakat, akan sangat ditentukan oleh persepsi masyarakat 

terhadap tingkat kepentingan dari pesan-pesan yang disampaikan 

kepadanya;

4). Menurut konsep proses pendidikan, partisipasi merupakan 

tanggapan atau respon yang diberikan terhadap setiap rangsangan 

atau stimulus yang diberikan, yang dalam hal ini, respon merupakan 

fungsi dari manfaat atau reward yang dapat diharapkan;

5). Besarnya harapan, dalam konsep ekonomi, sangat ditentukan oleh 

besarnya peluang dan harga dari manfaat yang akan diperoleh;

6). Tentang manfaat itu sendiri, dapat dibedakan dalam manfaat 

ekonomi maupun non-ekonomi (yang dapat dibedakan dalam: 

kekuasaan, persahabatan/kebersamaan dan prestasi).14

                                                            
14 Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato, Op. Cit, hal, 93-94.
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Faktor-faktor tersebut dapat disimpulkan terdapat dua faktor besar 

yaitu faktor kebutuhan/kepentingan dan faktor manfaat, sebagaimana pada 

gambar berikut:

Gambar. 03

Faktor-faktor Pengaruh Partisipasi

Sumber Data: Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato15

Berdasarkan gambar di atas, maka program pembangunan yang 

berbasis partisipasi harus mempertimbangkan kebutuhan atau kepentingan 

masyarakat yang bersangkutan serta seberapa besarkah manfaat yang akan 

diperoleh oleh masyarakat. Sehingga, program yang sesuai dengan 

kepentingan/kebutuhan masyarakat dapat diambil manfaatnya maka akan 

mempengaruhi sikap masyarakat untuk berpartisipai.

                                                            
15 Ibid, hal, 93.

PARTISIPASI

SIKAP

MANFAAT/

REWARDS

KEBUTUHAN
/KEPENTING

AN
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7. Lingkup Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan

Partisipasi atau peran serta, pada dasarnya merupakan suatu bentuk 

keterlibatan dan keikutsertaan secara aktif dan sukarela, baik karena 

alasan-alasan dari dalam (intrinsik) maupun dari luar mencakup 

pengambilan keputusan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian 

(pemantauan, evaluasi, pengawasan), serta pemanfaatan hasil-hasil 

kegiatan yang dicapai. Karena itu, Yadav mengemukakan tentang adanya 

empat macam kegiatan yang menunjukan partisipasi masyarakat di dalam 

kegiatan pembangunan, yaitu partisipasi pengambilan keputusan, 

pelaksanaan kegiatan, pemantauan dan evaluasi, serta partisipasi dalam 

pemanfaatan hasil-hasil pembangunan.16

B. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang)

1. Pengertian Musrenbang Desa 

Kata Musrenbang merupakan singkatan dari musyawarah 

perencanaan pembangunan. Kata musyawarah berasal dari bahasa arab 

yang menggambarkan bagaimana warga saling berdiskusi memecahkan 

masalah konflik dan juga problem di masyarakat. Prinsip musyawarah, 

dalam buku Ensklopedia Islam, kata musyawarah menurut istilah fiqh 

adalah meminta pendapat orang lain atau ummat mengenai suatu urusan.17

Islam dalam urusan kemasyarakatan mengajarkan manusia untuk 

melaksanakan musyawarah dalam mengambil keputusan. Seperti dalam 

Al-Qur’an Surah Asy- Syura’ ayat 38 dijelaskan :

                                                            
16 Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato, Ibid, hal, 82.
17 Ensklopedia Islam, IAIN Jakarta, 1992, hal. 75.
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Artinya: “Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan 
Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) 
dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian 
dari rezki yang Kami berikan kepada mereka.”18

Musyawarah merupakan salah satu hal yang amat penting bagi 

kehidupan insani, bukan saja dalam kehidupan berbangsa dan bernegara 

melainkan dalam kehidupan berumah tangga dan lain-lainnya. Islam 

memandang penting peranan musyawarah bagi kehidupan umat manusia, 

antara lain dapat dilihat dari perhatian Al-Qur’an dan Hadis yang 

memerintahkan atau menganjurkan umat pemeluknya supaya 

bermusyawarah dalam memecah berbagai persoalan yang mereka hadapi.

Seperti dijelaskan dalam Al-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 233 :

  ...                    ...

Artinya: ... “Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua 
tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada 
dosa atas keduanya...”19

Musrenbang oleh karena itu, identik dengan diskusi di 

masyarakat/kelurahan sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah. 

Musyawarah menurut Ir. Wisnu Indrajit VO dan Soimin, SH., M. Hum, 

                                                            
18 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah, (Bandung: Diponegoro, 2010), h. 

487
19 Departemen Agama RI, Ibid., h. 37
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yaitu proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan 

masyarakat desa melalui diskusi dengan berbagai pihak yang 

berkepentingan.20 Sedangkan desa, menurut Hanif Nurcholis adalah 

wilayah dengan batas-batas tertentu sebagai kesatuan masyarakat hukum 

(adat) yang berhak mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat 

berdasarkan asal usulnya.21 Jadi, musyawarah desa sangat penting 

keberadaannya di tengah-tengah kehidupan bersosial dan bermasyarakat 

dalam membangun negara yang berkembang, negara yang makmur dan 

sejahtera di dalam kehidupan masyarakat desa diperlukan 1) adanya rapat; 

2) adanya mufakat untuk kebijakan  bersama; 3) adanya gotong royong 

untuk mengerjakan pekerjaan yang menyangkut kepentingan bersama; 4) 

warga desa mempunyai hak protes bersama dan menyingkir dari daerah 

kekuasaan raja jika tidak setuju dengan kebijakan raja.22

Musrenbang adalah forum perencanaan (program) yang 

diselenggarakan oleh lembaga publik yaitu pemerintah desa, bekerjasama 

dengan warga maupun para pemangku kepentingan lainnya.23

Selain itu, sebagaimana yang tercantum dalam peraturan menteri 

dalam negeri nomor 66 tahun 2007 yang dimaksud dengan Musyawarah 

perencanaan pembangunan desa adalah forum musyawarah tahunan yang 

dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa 

                                                            
20 Wisnu Indrajit VO dan Soimin, SH., M.Hum, Pemberdayaan Masyarakat dan 

Pembangunan, (Malang: Intrans Publishing, 2014), hal., 83.
21 Hanif Nurcholis, Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, (Jakarta: 

Erlangga, 2011), hal., 1.
22 Ibid, Hanif Nurcholis, hal., 231.
23 Rianingsih Djohani, Panduan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan 

Pembangunan Desa, (Bandung: FPPM, 2008), hal. 3
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(pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan desa dan pihak yang 

akan terkena dampak hasil musyawarah) untuk menyepakati rencana 

kegiatan di desa selama lima dan satu tahunan.24

2. Tujuan Musrenbang 

Tujuan Musrenbang diantaranya yaitu:

a. Menyusun prioritas kebutuhan/masalah yang akan dijadikan kegiatan 

untuk penyusunan RKP Desa dengan pemilahan sebagai berikut: 

Prioritas kegiatan desa yang akan dilaksanakan desa sendiri dan 

dibiayai oleh APB Desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa 

(PA Desa), Alokasi Dana Desa (ADD), dana swadaya 

desa/masyarakat, dan sumber lain yang tidak mengikat, dan Prioritas 

kegiatan desa yang akan dilaksanakan desa sendiri yang dibiayai 

oleh APBD kabupaten/kota, APBD Propinsi, APBN.

b. Menyiapkan prioritas masalah daerah yang ada di desa yang akan 

diusulkan melalui musrenbang kecamatan untuk menjadi kegiatan 

pemerintah daerah (UPTD dan atau SKPD);

c. Menyepakati Tim Delegasi Desa yang akan memaparkan persoalan 

daerah yang ada di desanya pada forum musrenbang kecamatan

untuk penyusunan program pemerintah daerah (UPTD dan atau 

SKPD) tahun berikutnya.25

                                                            
24 Permendagri nomor 66 tahun 2007.
25 Rianingsih Djohani, op.Cit,  hal, 5.
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3. Proses Musrenbang 

Dalam proses pelaksanaannya, Musrenbang terdiri dari tiga tahap 

pra-Musrenbang, tahap Musrenbang dan pasca-Musrenbang.

a. Tahapan Pra-Musrenbang

Kegiatan pra-Musrenbang merupakan proses yang panjang dan 

bukan hanya sekedar persiapan teknis saja seperti penyebaran undangan, 

penyiapan tempat dan konsumsi. Kegiatan utama pra-Musrenbang adalah 

menyiapkan substansiatau materi untuk menyusun rencana pembangunan 

desa secara baik.

Tujuan pra-Musrenbang desa ialah pengorganisasian Musrenbang 

terdiri atas kegiatan-kegiatan:

1. Pertama, pengorganisasian Musrenbang terdiri atas kegiatan-kegiatan: 

(1) Pembentukan Tim Penyelenggara Musrenbang (TPM); (2) 

Pembentukan Tim Pemandu Musrenbang Desa oleh TPM (2-3 orang); 

(3) Persiapan teknis pelaksanaan Musrenbang desa yaitu: penyusunan 

jadwal dan agenda Musrenbang desa. Kedua, pengumuman kegiatan 

Musrenbang desa dan penyebaran undangan kepada peserta dan 

narasumber (minimal 7 hari sebelum Hari-H). Ketiga, mengkoordinir 

persiapan logistik (tempat, konsumsi, alat dan bahan).

2. Pengkajian desa secara partisipatif, terdiri atas kegiatan-kegiatan: (1) 

kajian kondisi, permasalahan dan potensi desa (per dusun/RW dan/per 

sektor/isu pembangunan) bersama warga masyarakat, (2) penyusunan 

data/informasi desa dari hasil kajian oleh tim pemandu.



47

3. Penyusunan draf Rancangan Awal RKP dan hasil-hasil kajian terdiri 

atas kegiatan-kegiatan: (1) kaji ulang (review) dokumen RPJM Desa 

dan hasil-hasil kajian desa oleh TPM dan tim pemandu; (2) kajian 

dokumen/data/informasi kebijakan program dan anggaran daerah oleh 

TPM dan Tim Pemandu; (3) penyusunan draf Rancangan Awal RKP 

Desa dengan mengacu pada kajian tadi oleh TPM dan Tim Pemandu.26

b. Tahap Pelaksanaan Musrenbang

Musrenbang desa akan lebih ideal apabila diikuti oleh berbagai 

komponen masyarakat (individu/kelompok) yang terdiri dari:

a) Keterwakilan wilayah (Dusun/RT/RW)

b) Keterwakilan berbagai sektor ekonomi/ pertanian/ kesehatan/ 

pendidikan.

c) Keterwakilan kelompok usia (generasi muda dan generasi tua)

d) Keterwakilan kelompok sosial dan perempuan (tokoh 

masyarakat, tokoh adat, dan tokoh agama)

e) Keterwakilan tiga unsur tata pemerintahan (pemerintah desa, 

kalangan swasta/bisnis, dan masyarakat umum)

f) Serta keterwakilan berbagai organisasi yang menjadi pemangku 

kepentingan dalam upaya pembangunan desa.27

Luaran Musrenbang desa adalah: Pertama, Daftar prioritas kegiatan 

untuk menyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa untuk tahun 

                                                            
26 Ibid, hal. 30
27 Ibid, hal. 11-12
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anggaran yang direncanakan. Kedua, daftar prioritas masalah daerah 

yang ada di desa untuk disampaikan di Musrenbang kecamatan. Ketiga, 

daftar nama tim delegasi desa yang akan mengikuti Musrenbang 

kecamatan. Keempat, berita acara Musrenbang desa.28

Contoh agenda dan proses Musrenbang desa:

1. Pembukaan dan perumusan tata tertib Musrenbang:30 menit

2. Pemaparan dan diskusi panel narasumber:75-90 menit

3. Pemaparan dan pembahasan draft rancangan awal RKP desa: 45 

menit

4. Penyepakatan prioritas kegiatan per urusan/bidang 

pembangunan: diskusi kelompok 60 menit

5. Pemilihan tim delegasi desa: 30 menit

6. Penandatanganan berita acara Musrenbang desa dan penutupan 

15-30 menit. Total: 300-360 menit (5-6 jam).29

c. Tahapan Pasca-Musrenbang

Pada tahap pasca-Musrenbang ini dibahas mengenai:

1. Rapat kerja tim perumus hasil Musrenbang desa: (1) penerbitan 

SK kades untuk tim delegasi desa; (2) penyusunan daftar 

prioritas masalah desa untuk disampaikan di Musrenbang 

kecamatan; (3) penyusunan RKP desa sampai menjadi SK 

kades.

                                                            
28 Ibid, hal. 5
29 Ibid, hal. 56
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2. Pembekalan tim delegasi desa oleh TPM (termasuk tim 

pemandu) agar: (1) menguasai data/ informasi dan penjelasan 

mengenai usulan yang akan dibawa tim delegasi ke Musrenbang 

kecamatan, serta (2) penguatan kemampuan lainnya (wawasan 

teknik komunikasi, presentasi)

3. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD 

Desa) dengan mengacu pada Dokumen RKP Desa.30

4. Dasar Hukum Penyelenggaraan Musrenbang Desa

Dalam menyelenggarakan suatu kegiatan pada sebuah organisasi 

pemerintahan diperlukan adanya landasan hukum yang mendukung 

terselenggaranya seluruh hal untuk mendukung kesuksesan program. 

Terdapat beberapa undang-undang dan peraturan yang mendasari 

pelaksanaan kegiatan Musrenbang desa. Salah satunya adalah Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional (SPPN), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah yang merupakan kerangka dasar otonomi daerah 

yang mengamanatkan pelaksanaan pembangunan dari bawah secara 

partisipatif. Selain itu juga, terdapat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa yang menjabarkan lebih detail mengenai kedudukan 

pemerintahan desa dalam otonomi daerah termasuk kewajiban desa dalam 

mengelola dan menyelenggarakan sistem pemerintahannya.

                                                            
30 Ibid, hal. 8
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Khusus Musrenbang desa diterbitkan Permendagri Nomor 66 

Tahun 2007 tentang Perencanaan Desa yang memuat petunjuk teknis 

penyelenggaraan Musrenbang untuk penyusunan Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) lima tahunan dan Rencana Kerja 

Pembangunan Desa (RKP Desa) setiap tahunnya. Rencana kerja dan 

pembangunan tersebut tentunya harus didukung oleh anggaran sebagai 

sumber pembiayaan. Untuk itu pada setiap RPJM maupun RKP Desa 

disusun dokumen anggaran yang disebut Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Desa (APB Desa). Landasan hukum yang dipergunakan dalam 

menunjang penyusunan APB Desa ini adalah Undang-Undang Nomor 33 

Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah serta Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 

tentang Keuangan Desa.31  

5. Perencanaan Pembangunan Desa secara Partisipatif

Perencanaan pembangunan partisipatif adalah perencanaan yang 

bertujuan melibatkan kepentingan rakyat dan dalam prosesnya melibatkan 

rakyat (baik langsung maupun tidak langsung). Melibatkan masyarakat 

secara langsung akan membawa tiga dampak penting yaitu: 1). Terhindar 

dari peluang terjadinya manipulasi. Keterlibatan rakyat akan memperjelas 

apa yang sebetulnya dikehendaki masyarakat. 2). Memberi nilai tambah 

                                                            
31 Anak Agung Ngurah Aritama, Op. Cit, “Implikasi Musyawarah Perencanaan 

Pembangunan Desa Terhadap Pembangunan Spasial Di Kelurahan Kesiman Denpasar”, (Skripsi 
Pascasarjana Universitas Udayana, 2015), http:www.google.com diakses pada tanggal 21 Oktober 
2016, Pukul 19:30 WIB.
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pada legitimasi rumusan perencanaan. Semakin banyak jumlah mereka 

yang terlibat akan semakin baik. 3). Meningkatkan kesadaran dan 

ketrampilan politik masyarakat.32 Proses perencanaan pembangunan desa 

harus dilakukan melalui serangkaian forum musyawarah dengan 

melibatkan seluruh unsur pelaku pembangunan di wilayah setempat. Unsur 

pelaku pembangunan desa tersebut meliputi elemen-elemen warga 

masyarakat, lembaga-lembaga kemasyarakatan desa, aparatur pemerintah 

desa, aparatur pemerintah kabupaten (khususnya SKPD terkait), LSM dan 

institusi lain yang terkait. Proses penyusunan perencanaan pembangunan 

seperti inilah yang dimaksudkan sebagai perencanaan pembangunan 

partisipatif.

Perencanaan pembangunan partisipatif merupakan pola pendekatan 

perencanaan pembangunan yang melibatkan peran serta masyarakat yang 

pada umumnya bukan saja sebagai obyek tetapi sekaligus sebagai subyek 

pembangunan, sehingga nuansa yang dikembangkan dalam perencanaan 

pembangunan benar-benar dari bawah (bottom-up approach).

Korten dalam Supriatna mengatakan bahwa pembangunan yang 

berorientasi pada pembangunan manusia, dalam pelaksanaannya sangat 

mensyaratkan keterlibatan langsung pada masyarakat penerima program 

pembangunan. Karena hanya dengan partisipasi masyarakat penerima

program, maka hasil pembangunan ini akan sesuai dengan aspirasi dan 

                                                            

32 Dumadia, https://dumadia.wordpress.com/2009/09/02/perencanaan-pembangunan-
partisipatif/, tanggal 14/12/2016, Pukul 12:42 WIB.
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kebutuhan masyarakat. Oleh karenanya salah satu indikator keberhasilan 

pembangunan adalah adanya partisipasi masyarakat penerima program. 

Begitu juga menurut Conyers, yang mengatakan terdapat tiga alasan utama 

mengapa partisipasi masyarakat menjadi sangat penting dalam 

pembangunan, yaitu: Pertama, partisipasi masyarakat merupakan suatu alat 

guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap 

masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan 

serta proyek-proyek akan gagal. Alasan Kedua, yaitu bahwa masyarakat 

akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa 

dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaanya, karena mereka akan 

lebih mengetahui seluk beluk proyek tersebut. Ketiga, adanya anggapan 

bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam 

pembangunan masyarakat sendiri.33

Perencanaan pembangunan partisipatif akan berjalan dengan baik 

apabila prakondisi yang diperlukan dapat terpenuhi. Setidaknya ada enam 

prinsip dasar dalam perencanaan partisipatif, yaitu : a). Saling percaya. 

Diantara semua pihak yang terlibat dalam penyusunan perencanaan harus 

saling percaya, saling mengenal dan dapat bekerjasama. Untuk 

menumbuhkan rasa saling percaya dituntut adanya kejujuran dan 

keterbukaan. b). Kesetaraan. Prinsip kesetaraan dimaksudkan agar semua 

pihak yang terlibat dalam penyusunan perencanaan dapat berbicara dan 

                                                            
33Fadhlan Rizky, http://fadhlaniouz.blogspot.co.id/2013/11/perencanaan-

pembangunanpartisipatif.html, tangggal 14/12/2016, Pukul 12:46 WIB.
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mengemukakan pendapatnya, tanpa adanya perasaan tertekan (bhs. Jawa; 

rikuh atau ewuh-pekewuh). c). Demokratis. Prinsip demokrasi menuntut 

adanya proses pengambilan keputusan yang merupakan kesepakatan 

bersama, bukan meripakan rekayasa kelompok tertentu.

d). Nyata. Perencanaan hendaknya didasarkan pada segala sesuatu masalah 

atau kebutuhan yang nyata, bukan berdasarkan sesuatu yang belum jelas 

keberadaanya atau kepalsuan (fiktif). e). Taat asas dalam berpikir. Prinsip 

ini menghendaki dalam penyusunan perencanaan harus menggunakan cara 

berpikir obyektif, runtut dan mantap. f). Terfokus pada kepentingan warga 

masyarakat. Perencanaan pembangunan hendaknya disusun berdasarkan 

permasalahan dan kebutuhan yang dekat dengan keidupan masyarakat. 

Perencanaan yang berdasarkan pada masalah dan kebutuhan nyata 

masyarakat, akan mendorong tumbuhnya partisipasi masyarakat.34

                                                            
34 Dumadia, Op. Cit, https://dumadia.wordpress.com/2009/09/02/perencanaan-

pembangunan-partisipatif/, tanggal 14/12/2016, Pukul 12:42 WIB.
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BAB III

GAMBARAN UMUM WILAYAH KELURAHAN KARANG JAYA 

KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

A. GAMBARAN UMUM DESA KARANG JAYA

1. Sejarah Singkat Desa Karang Jaya

     Segala sesuatu yang ada di dunia ini karena ada yang membuat/menciptakan. 

Begitu juga dengan nama sebuah desa itu ada karena ada yang membuat nama desa 

tersebut, bila desa-desa lain tidak lepas dari sejarah, begitu juga dengan desa karang 

jaya juga tidak luput dari asal usul tersebut. Desa karang jaya sebagaimana cerita 

sesepuh desa dulu desa karang jaya jarang penghuninya dan bahasa sehari-hari yang 

digunakan bahasa ogan, palembang campur dengan bahasa sunda, kebutuhan 

hidupnya dipenuhi dengan cara bercocok tanam dan bertani. Selain bertani berdagang 

merupakan salah satu kegiatan sehari-hari masyarakat desa karang jaya. Melihat dari 

cerita tersebut dapat disimpulkan bahwa desa karang jaya adalah desa yang sangat 

berpotensi sekali, tinggal kita masyarakat karang jaya bagaimana cara memanfaatkan 

dan menjaga potensi yang sudah dimiliki oleh Desa.1

     Dilihat dari situlah muncul gagasan-gagasan yang perlu dijaga keduanya agar 

tetap berkesinambungan dalam berfikir guna melindungi dan melestarikan kekayaan 

alam tersebut agar tetap subur dan bermanfaat bagi generasi penerus Desa Karang 

Jaya. Pada tahun 1928 datanglah sekelompok orang dari daerah meranjat dan OKU 

                                                          
1Sumber: Profil Desa Karang Jaya Tahun 2015
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Sumatera Selatan yang mendirikan pemukiman di Bumi Ayu dan Dusun Talang 

Betung, taklama kemudian dibentuklah sebuah desa yang diberi nama desa Karang 

Raja dengan Kepala kampung yang pertama 1) Gemok Rajasim, 2) Selaman, 3) Jalal 

Umar, 4) Sumadi, 5) Zubairi, 6) Hasan Basri, 7) Alimun dan 8) Natem.

     Masa pemerintahan Kepala desa natem, desa karang raja, mekar jaya dan 

karang jaya menjadi desa definitif dan menjadi tiga (3) wilayah: 1) Desa Karang 

Raja, 2) Desa Mekar Jaya dan 3) Desa Karang Jaya.

     Setelah menjadi desa perisapan/definitif desa karang jaya dipimpin oleh 

Bapak M. Sofian selama 3 tahun dan berakhir di tahun 2008. Kemudian 

kepemimpinan desa dipimpin oleh penjabat sementara Bapak Chairudin. Setelah pada 

akhir tahun 2008 desa karang jaya melaksanakan pemilihan Kepala desa untuk 

pertama dan seterusnya. Dari hasil pemilihan Kepala desa karang jaya telah terpilih 

Bapak Rudi Hartono dari periode 2009 s/d 2015.

2. Sejarah Pemerintahan Desa

     Semasa pemerintahan sebelum pemekaran dari Desa Karang Raja, Desa 

Karang Jaya merupakan salah satu wilayah yang terisolir, baik itudari jangkauan 

akses sarana prasarana maupun sarana lainnya, hal yang paling mendasar pada saat 

itu adalah tingkat kesehatan masyarakat sangat memprihatinkan, hal ini disebabkan 

oleh dengan minimnya sarana kesehatan serta pelayanan kesehatan. Setelah desa 

Karang Jaya menjadi desa definitif, berbagai pembangunan di desa Karang Jaya 

mulai dilaksanakan. Bersama Kepala Desa terpilih Rudi Hartono, berbagai 

pembangunan disektor: sarana prasarana, kapasitas masyarakat, pertanian dan 
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perkebunan, peningkatan kesehatan masyarakat, pendidikan, sosial dan budaya 

pemerintahan dan kegiatan ekonomi. 

3. Letak Geografis Desa

Gambar 4. : Peta Wilayah Kelurahan Desa Karang Jaya2015

Sumber: Diolah dari berbagai sumber.

     Desa Karang Jaya adalah salah satu desa di Kecamatan Merbau Mataram 

yang mempunyai luas wilayah 1137,34 Ha. Jumlah penduduk Desa Karang Jaya 

sebanyak 1.598 Jiwa yang terdiri dari 822 laki-laki dan 776 perempuan dengan 

jumlah Kepala Keluarga sebanyak 535 KK. Sedangkan jumlah Keluarga Miskin 

(Gakin) 221 KK dengan persentase 41,31% dari jumlah keluarga yang ada di Desa.
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     Batas-batas administratif pemerintahan Desa Karang Jaya Kecamatan 

Merbau Mataram sebagai berikut :

 Sebelah Utara : Desa Suban dan Desa Merbau Mataram

 Sebelah Timur : Desa Karang Raja

 Sebelah Selatan : Desa Mekar Jaya

 Sebelah Barat : Desa Baru Ranji

     Keadaan ekonomi sosial masyarakat di desa Karang Jaya kecamatan 

Merbau Mataram dilihat dari jenis pekerjaan seperti pada tabel 1 berikut:

Tabel 1. Jumlah penduduk menurut mata pencaharian di desa Karang Jaya 

Kecamatan Merbau Mataram 2015

No. Mata pencaharian penduduk Jumlah (orang)
1. Petani pemilik sawah 116
2. Buruh tani 420
3. Buruh/Pekerja Industri 103
4. Lembaga Pendidikan 26
5. Perlindungan Masyarakat 5
6. Kelompok Tani 85
7. Lembaga Kesenian 52
8. Pemilik ternak 163
9. Pengrajin 18
10 Buruh/pekerja Usaha Peternakan 15

Jumlah 1.003
Sumber Data: Profil desa Karang Jaya Kecamatan Merbau Mataram tahun 

2015

     Dari tabel 1. diatas terlihat bahwa mata pencaharian sebagian besar 

masyarakat Karang Jaya Kecamatan Merbau Mataram mayoritas adalah buruh tani 
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yang berjumlah 420 orang, dan urutan kedua yaitu pemilik ternak yang berjumlah 163 

orang dan mata pencaharian yang terakhir yaitu petani pemilik sawah yang berjumlah 

116 orang.

     Aktivitas masyarakat petani Karang Jaya sehari-harinya berkebun dan 

menjadi buruh tani harian dari jam pukul. 07:00 WIB para petani berangkat dari 

rumah dan pulang hingga sore hari pukul. 16:00 WIB, terkadang juga mereka harus 

pulang  hingga larut malam kerena perkebunan tempat mereka bekerja begitu jauh, 

hal itu mereka lakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Bagi para petani 

seperti : petani kopi cokelat, lada dan pertanian, mereka memperoleh penghasilan 

pertahun, penghasilan yang mereka dapatkan terkadang juga hanya sebagian yang 

bisa dimiliki, karena sebagiannya lagi mereka gunakan untuk membayar hutang 

kepada pemilik modal besar.2

4. Jumlah Penduduk Tahun 2015

Berdasarkan data yang ada, desa Karang Jaya mempunyai jumlah penduduk 

1598 jiwa. Dengan perincian sebagai berikut:

a. Jumlah Penduduk berdasarkan RW/Dusun

Desa Karang Jaya terbagi menjadi 6 (Enam) Rukun Warga atau Dusun 

yaitu: dusun Talang Betung, dusun Talang Mendala, dusun Tanjung Sari, dusun 

Tanjung Menang, dusun Merpen, dusun Ampera. Dan setiap dusun dipimpin oleh 

seorang kepala dusun. Sedangkan posisi kepala dusun menjadi sangat strategis seiring 

                                                          
2Sumber: Profil Desa Karang Jaya Tahun 2015
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banyaknya limpahan tugas desa kepada aparat desa. Dalam rangka memaksimalkan 

fungsi pelayanan kepada masyarakat:

Tabel II. : Persebaran penduduk desa Karang Jaya menurut RW/Dusun

No. Nama Dusun Jumlah Kadus Jumlah RT

1. Dusun talang betung 1 Orang 2 Orang 

2. Dusun talang mendala 1 Orang 2 Orang 

3. Dusun tanjung sari 1 Orang 2 Orang 

4. Dusun tanjung menang 1 Orang 2 Orang

5. Dusun merpen 1 Orang 1 Orang

6. Dusun Ampera 1 Orang 1 Orang

Sumber: Profil Desa Karang Jaya 2015

b. Jumlah Penduduk berdasarkan Tingkat Pendidikan 

Berdasarkan jumlah penduduk yang ada di desa karang jaya yaitu 1.598 

jiwa memiliki perbedaan tingkat pendidikan. Mayoritas pendidikan masyarakat 

Karang Jaya hanya sampai jenjang pendidikan SDN sejumlah 712 jiwa. Kemudian 

lulusan Madrasah Ibtidaiyah 60 jiwa, SLTP 341, Madrasah Tsanawiyah 15, 

SMU/SMK 291, Madrasah Aliyah 8, Tidak Sekolah 120 jiwa, Akademi/Diploma 9, 

dan S1 42 jiwa. Sebagaimana dapat dilihat dalam tabel.
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Tabel III : Tingkat pendidikan masyarakat desa Karang Jaya 2015

No. Lulusan Sekolah Jumlah Jiwa
1. SDN atau yang sederajat 712 jiwa
2. Madrasah Ibtidaiyah 60 jiwa
3. SLTP atau yang sederajat 341 jiwa
4. Madrasah Tsanawiyah 15 jiwa
5. SMU/SMK 291 jiwa
6. Madrasah Aliyah 8 jiwa
7. Akademi/Diploma 9 jiwa
8. Tidak Sekolah 120 jiwa
9. Sarjana Perguruan Tinggi 42 jiwa

Jumlah 1.598 jiwa

Sumber: Profil Desa Karang Jaya 2015

5. Keadaan Topografi

Dilihat dari topografi dan kontur tanah, Desa Karang Jaya Kecamatan Merbau 

Mataram secara umum berupa perkebunan dan hutan  yang berada pada ketinggian 

antara 90 Ms/d 100 Mdi atas permukaan laut dengan suhu rata-rata berkisar antara 

290 s/d 300 Celcius. Desa Karang Jaya terdiri dari 6 Dusun, Orbitasi dan waktu 

tempuh dari ibukota kecamatan 12 km2 dengan waktu tempuh 30 menit dan dari 

ibukota kabupaten 340 km2 dengan waktu tempuh 2,5 menit.

6. Keadaan Ekonomi, Sosial dan Keagamaan Masyarakat Karang Jaya

Jika dilihat secara cermat,ada beberapa sektor yang mampu mendorong 

peningkatan pertumbuhan ekonomi di desa Karang Jaya,yang paling signifikan 

adalah sector pertanian dan peternakan serta perkebunan.Ini dilihat dari luasnya lahan 
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pertanian yang mendominasi sekitar 75% dari seluruh wilayah Desa Karang Jaya 

sekaligus mata pencaharian masyarakat desa Karang Jaya adalah sebagai petani, 

pekebun, dan buruh tani.Namun, pada sector perdagangan dan Usaha Kecil 

Menengah di Desa Karang Jaya juga belum tumbuh dengan baik, hal ini sebabkan 

upaya menurunkan angka Pengangguran masih sulit. Menurut data Statistik terakhir 

perkembangan penduduk miskin di Desa Karang Jaya dari tahun ke tahun belum 

mengalami peningkatan yang signifikan. Meskipun sebenarnya hal ini sangat riskan 

dan akan memperburuk kondisi dengan labilnya kondisi ekonomi global,sehingga 

harus ada penguatan terutama di bidang peningkatan sumber daya alam maupun 

sumber daya manusia.3

Secara garis besar, kehidupan masyarakat desa Karang Jaya masih dilandasi 

oleh nilai-nilai religius yang kuat oleh karena adanya beberapa Lembaga Pendidikan 

Pesantren yang ada di desa Karang Jaya. Hal ini dibuktikan, seluruh masyarakat desa 

Karang Jaya menganut agama yang sama yaitu Islam. Kegiatan Majelis Ta’lim dan 

pengajian pun selalu diadakan rutin tiap hari selasa dan hari jum’at oleh masyarakat 

setempat. Seperti pengajian Ibuibu Muslimat NU diadakan setiap hari jum’at pagi. 

Kemudian, setiap malam jum’at baik Bapak-bapak, Ibu-ibu, maupun risma 

mengadakan pengajian rutin dalam rangka syi’ar agama Islam. Bahkan menurut 

pernyataan Bapak Rudi Hartono-Kepdes untuk kelompok pengajian di desa Karang 

Jaya terdapat 12 kelompok yang tersebar di tiap RT. Untuk sarana keagamaan di desa 

                                                          
3Sumber: Profil Desa Karang Jaya Tahun 2015
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Karang Jaya memiliki dua buah bangunan masjid, 8 buah mushala, 14 kelompok 

majelis ta’lim terdiri dari ta’lim Ibu-ibu, Bapak-bapak, maupun risma. Selain itu, desa 

Karang Jaya memiliki 1 buah pesantren. Perkembangan penduduk di desa Karang 

Jaya saat ini masih bisa dikategorikan miskin dan merupkan salah satu Desa 

Tertinggal ini karena pembangunan belum mampu menyentuh di berbagai sektor 

sesuai dengan bidang-bidang pembangunan. Pada sektor pendidikan, data 

penyandang buta huruf di desa Karang Jaya semakin berkurang. Hal ini, didukung 

dengan adanya program pemerintah tentang usia wajib belajar sembilan tahun. Untuk 

lebih jelas mengenai keagamaan masyarakat desa Karang Jaya, dapat dilihat pada 

tabel berikut:

Tabel. IV: Jumlah masjid, mushala dan majelis ta’lim desa Karang Jaya

Masjid Mushala Majelis Ta’lim Pondok Pesantren

2 buah 8 buah

14 kelompok dengan rincian:
jumlah ta’lim Ibu-ibu jama’ah 
yasianan 6 kelompok, jama’ah 

muslimat NU 2 kelompok, 
ta’lim yasianan Bapak-bapak 5 

kelompok dan risma 1 kelompok

1 buah bangunan

Sumber: Dielaburasi dari wawancara dengan Bapak Rudi Hartono-

Kepdes (22/01/2016) dan observasi penulis sebagai warga desa Karang 

Jaya
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     Desa Karang Jaya sudah memiliki sarana dan prasarana yang cukup memadai. 

Sarana dan prasarana yang tersedia di desa Karang Jaya diantaranya: puskesmas, 

sekolah-sekolah dari tingkatan PAUD hingga SMA, kantor desa, lapangan sepak 

bola, pos ronda. Sebagian besar masyarakat Karang Jaya juga telah memiliki media 

masa informasi elektronik seperti: televisi, HP, VCD, tape dan radio.

7. Struktur Kepengurusan Aparatur Desa Karang Jaya

Desa Karang Jaya dipimpin oleh Bapak Rudi Hartono dalam tugasnya Kades 

dibantu oleh aparat desa lainnya. Bapak Dameyanto sebagai Sekretaris desa bertugas 

menertibkan bidang administrasi. Selanjutnya, Bapak Rozali sebagai ketua Lembaga 

Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD). Bapak Zainal Abidin sebagai ketua Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD). Dalam melaksanakan tugasnya Kades juga dibantu 

oleh 5 (lima) orang kepala urusan (Kaur). Diantaranya yaitu, Kaur Umum yang 

diamanatkan kepada Ibu Yofi, Kaur Bapak Hasan, Kaur Keuangan Kakak Leni 

Marlina, Kaur Pembangunan Bapak Ujang Sauri dan Kaur Kesejahteraan Rakyat 

Bapak Mardoni.

Wilayah desa Karang Jaya dibagi menjadi 6 dusun yang masing-masing 

dipimpin oleh Kadus I desa Talang Betung yakni Bapak Gutomo, Kadus II desa 

Talang Mendala oleh Bapak Suprapdi, Kadus III desa Ampera oleh Bapak 

Sudarmadji, Kadus IV desa Merpen oleh Bapak Rudianto Hanafi, Kadus V desa 

Tanjung Menang oleh Bapak Suparjono dan Kadus VI desa Tanjung Sari oleh Bapak 

Ariya. Kemudian, dalam menjalankan tugasnya Kadus juga dibantu oleh beberapa 
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ketua RT. Kadus I terdiri 2 RT diantaranya RT 1 dipimpin oleh Bapak Amrullah, RT 

2 oleh Bapak Sulaiman, Kadus II terdiri dari 2 RT diantaranya RT 3 oleh Bapak 

Komarrudin, RT 4 oleh Bapak Sumarno, Kadus III terdiri dari 2 RT diantaranya RT 5

oleh Bapak Riyanto, RT 6 oleh Bapak Asman, Kadus IVterdiri dari 2 RT diantaranya 

oleh RT 7 Bapak Saipudin, RT 8 oleh Bapak Ujang Sanusi, Kadus V terdiri dari 1 RT 

yakni oleh RT 9 Bapak Elphi Bahri dan Kadus VI terdiri dari 1 RT yakni oleh RT 10 

Bapak Judiono. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel. V dibawah ini:
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Tabel. V: Struktur Kepengurusan Desa Karang Jaya Periode 2009-2015 

Sumber: Profil Desa Karang Jaya 2015

Ka. Lembaga 
Pemberdayaan 

Masyarakat (LPM)
ROZALI

Ka. Desa 
RUDI

HARTONO

Ka. Badan Pemberdayaan 
Desa (BPD)

ZAINAL ABIDIN

Sekretaris Desa

Dameyanto

Kaur 
Umum 

Yofi

Kaur  
Hasan

Kaur Keuangan 
Leni Marlina

Kaur 
Pembangunan 

Ujang Sauri

Kaur 
Kesra 

Mardoni

Kadus I
Gutomo

Kadus II 
Suprapdi

Kadus III 
Ariya

Kadus IV 
Suparjono

Kadus V 
Rudianto Hanafi

Kadus VI 
Sudarmadji

RT 1
Amrullah

RT 2
Sulaiman

RT 3
Komarrudin

RT 4
Sumarno

RT 5
Riyanto

RT 6
Asman

RT 7
Saipudin

RT 8 
Ujang 
Sanusi

RT 9
Elphi 
Bahri

RT 10
Judiono
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B. Proses Kegiatan Musrenbang Desa Karang Jaya Tahun 2015

     Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) diselenggarakan 

secara berjenjang mulai dari tingkat Kelurahan/Desa, Kecamatan/Kota hingga tingkat 

Provinsi dan Pusat/Nasional. Penelitian ini difokuskan pada Musrenbang 

Kelurahan/Desa. Pada pelaksanaan kegiatan musrenbang terdapat proses yang harus 

dilaksanakan berpedoman dari petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan musyawarah 

perencanaan pembangunan (Musrenbang) desa Karang Jaya pada tahun 2015.

Berdasarkan berita acaranya, Musrenbang desa Karang Jaya dilaksanakan pada hari 

Senin, 10 Agustus 2015 pukul 09:00 WIB - pukul 12:15 WIB bertempat di balai desa 

Karang Jaya. Acara ini dihadiri oleh aparat desa, tokoh masyarakat, BPD, tokoh 

wanita/PKK, tokoh pemuda dan masyarakat sekitar yang ada di lingkungan 

masyarakat. Namun, masyarakat tidak melaksanakan pada tahap pra dan pasca 

Musrenbang dikarenakan masyarakat lebih memilih untuk langsung saja pada acara 

inti Musyawarah yang diadakan di balai desa Karang Jaya. Adapun yang terjadi di 

Desa Karang Jaya hanya di titik beratkan pada aspek pelaksanaan saja sehingga 

tahapan pra dan pasca musrenbang cenderung tidak terlalu dianggap penting.4 Hal ini 

terjadi karena paradigma yang ada dikalangan para staf desa yang menganggap 

agenda musrenbang terlalu bertele-tele dan menghabiskan waktu sementara hasil 

yang didapat tidak terlalu memuaskan atau tidak terlalu berbeda jauh dengan 

musrenbang inti. Sejalan dengan itu, warga masyarakat pun enggan untuk terlibat 

aktif pada tahapan pra maupun pasca musrenbang karena menganggap bahwa itu 
                                                          

4 Rudi Hartono, Kades desa Karang Jaya, wawancara, Senin 24 Agustus 2015
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hanya membuang-buang waktu. Dan dikarenakan masyarakat yang masih kurang 

paham tentang petunjuk pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan 

maupun masih kurang pahamnya tentang Musrenbang itu sendiri.5

     Kegiatan Musrenbang dipandu oleh pembawa acara dengan kegiatan 

diantaranya: pertama, pembukaan yang berisikan penyampaian agenda Musrenbang 

desa oleh pemandu yaitu Bapak Dameyanto. Kedua, sambutan dari Bapak Zainal 

Abidin-Ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa). Dalam memberikan 

sambutannya beliau menyampaikan bahwa program pembangunan yang akan 

direncanakan dalam Musrenbang desa Karang Jaya seharusnya meliputi dua bidang. 

1). Pembangunan fisik seperti pembangunan infrastruktur desa guna meningkatkan 

sarana yang ada di desa Karang Jaya serta untuk mempermudah akses pelayanan 

yang ada di desa. 2). Pembangunan non-fisik yaitu pendidikan moral. Hal ini 

misalnya pengajian rutin Ibu-ibu dan Bapak-bapak desa Karang Jaya yang terus 

dilaksanakan di tengah-tengah kehidupan mereka.6 Ketiga, sambutan dari Kepala 

Desa sekaligus pembukaan secara resmi acara Musrenbang. Berdasarkan observasi 

penulis ketika hadir dalam Musrenbang. Bapak Rudi Hartono-Kades menyampaikan 

informasi bahwa Musrenbang desa Karang Jaya diselenggarakan terkait cairnya dana 

ADD (Alokasi Dana Desa) yang berjumlah Rp. 28.817.700,- (dua puluh delapan juta 

delapan ratus tujuh belas ributujuh ratus rupiah). Ke-empat, pemaparan draft 

rancangan awal rencana kerja pembangunan desa (RKP Desa) oleh Sekdes. Ke-lima, 

                                                          
5 Fathurozi, Anggota Masyarakat, wawancara, Selasa 25 Agustus 2015. Didukung dengan 

data dokumentasi berita acara Musrenbang desa Karang Jaya tahun 2014.
6 Observasi penulis pada acara inti Musrenbang desa Karang Jaya, Senin 10 Agustus 2015.
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dalam sesi ini pemandu mempersilahkan kepada peserta Musrenbang untuk 

memberikan tanggapan/sumbangan pemikiran sebagai masukan untuk program 

pembangunan desa. Ke-enam, penutup yaitu penanda tanganan berita acara 

Musrenbang dan penyampaian kalimat penutup oleh pemandu. Akhirnya, acara 

Musrenbang desa ditutup pada pukul 12:15 WIB.7

     Bentuk partisipasi yang ditunjukkan dilihat dari kehadiran responden dalam 

perencanaan program, keterlibatan peserta serta keterlibatan dalam mengidentifikasi 

keputusan. Dalam hal kehadiran untuk orang-orang tertentu yang memiliki jabatan di 

desa akan dengan mudah untuk menghadiri musyawarah desa seperti ketua RT dan 

staf desa, karena keberadaan mereka jelas untuk mewakili desanya dan staf desa 

karena dia terlibat secara langsung dengan program musrenbang desa. Sementara 

untuk warga yang lain, diperlukan berbagai rangsangan agar mereka mau menghadiri 

musyawarah desa. Masyarakat bersedia hadir pada pertemuan karena mendapat 

undangan dari aparat desa. Jika tidak mendapat undangan, mereka tidak hadir 

walaupun mendengar informasi rencana pertemuan tersebut dari orang lain.8

     Ketika proses pelaksanaan Musrenbang tahun 2015. Bapak Rudi Hartono 

memotivasi kepada masyarakat agar menyampaikan ide-idenya. Salah satunya 

memotivasi masyarakat dengan cara mengadakan pelatihan Musrenbang sebelum 

acara inti Musrenbang. Beliau akan memberikan doorprize kepada masyarakat agar 

warga masyarakat ikut berargumen namun tidak semuanya yang akan diberikan 

                                                          
7Observasi penulis pada pelaksanaan Musrenbang desa Karang Jaya, 10 Agustus 2015. 

Didukung dengan data dokumentasi berita acara Musrenbang desa Karang Jaya tahun 2014.
8 Yofi, Kaur Umum desa Karang Jaya, wawancara, 10 Agustus 2015.
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hadiah, hadiah yang diberikan misalnya buku, pena atau kaos/baju ujar Bapak 

Kades.9 Dari pelatihan tentang Musrenbang masyarakat mulai berargumen yang 

menyampaikan bahwa argumen pertama di awali oleh Bapak Sulaiman yang 

menyatakan bahwa: pembangunan pada saat ini, sangat penting dan jika mendapatkan 

undangan ya hadir, mau gak mau hadir apalagi kalau zaman sekarang, kalau di 

undang masyarakat senang, kadang-kadang ada bantuan, ada iming-imingan dari 

masyarakat siapa tau menyenagkan masyarakat. Dan ada pengarahan untuk 

mendapatkan bantuan tetapi tidak semua masyarakat yang mendapatkan bantuan, 

walaupun ya terkadang masyarakat juga tidak berkecil hati, malahan mereka juga 

mengatakan senang.10 Argumen kedua disampaikan oleh Ibu Giarti, ia hadir dalam 

Musrenbang menyatakan bahwa di desa kita ini perlu sekali adanya Musrenbang 

kalau Musrenbang ini tidak ada, bantuan dari pemerintah pun tidak akan turun.11

     Bapak Dedi mengungkapkan bahwa:

Saya hadir dalam Musrenbang, karena Musrenbang ini penting, karena setahu saya 

Musrenbang ini adalah forum musyawarah bersama aparat desa, tokoh masyarakat, 

tokoh agama, Ibu-ibu PKK, pemuda dan anggota masyarakat lainnya. Karena untuk 

merembugkan program pembangunan desa dengan didasarkan dari pertimbangan atau 

masukan dari warga masyarakat.12

     Kemudian, pernyataan juga disampaikan oleh Bapak Damiyanto juga 

menyatakan bahwa ia hadir dalam Musrenbang, sebab menurutnya Musrenbang ini 

                                                          
9 Rudi Hartono-Kades desa Karang Jaya, Observasi pada saat acara Musrenbang, Senin 10 

Agustus 2015.
10 Sulaiman, Ketua RT 02, wawancara, Kamis 17 September 2015
11 Giarti, Ibu-ibu PKK, wawancara, Jum’at 18 September 2015
12 Dedi, Tokoh Pemuda, wawancara, Kamis 17 September 2015.
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sangat penting untuk membahas program- program apa saja yang akan dilaksanakan 

di desa kita ini nantinya dan semoga sesuai dengan harapan kita bersama. Dan di 

situlah proses perencanaan pembangunan desa dirancang bersama masyarakat yang 

selanjutnya dengan meminta pendapat, saran atau pun masukan dari warga 

masyarakat kita ini.13

C. Keterlibatan Masyarakat saat berpartisipasi dalam Musrenbang

          Musrenbang desa adalah forum dialogis antara pemerintah desa dengan 

pemangku kepentingan lainnya, untuk mendiskusikan dan menyepakati program 

pembangunan yang dapat memajukan keadaan desa. Musyawarah merupakan istilah 

yang sebenarnya sudah mempunyai arti yang jelas merupakan forum untuk 

merembugkan sesuatu dan berakhir pada pengambilan kesepakatan atau pengambilan 

keputusan bersama. Dalam Musrenbang desa, pemerintah desa dan berbagai 

komponen warga bekerjasama memikirkan cara memajukan desanya melalui program 

pembangunan desa.

          Dalam pelaksanaannya, Musrenbang desa Karang Jaya dihadiri oleh tokoh-

tokoh yang dinilai dapat mewakili kelompoknya. Ketika menentukan peserta yang 

diundang dalam Musrenbang aparat desa mengambil perwakilan dari tiap RT. 

Anggota masyarakat yang dipilih adalah yang aktif dalam kegiatan desa seperti 

musyawarah desa, pengajian, siskamling dan gotong royong yang pernah aktif 

sebelumnya. Dari 10 RT yang ada di desa Karang Jaya masing-masing RT diberi 5

                                                          
13 Damiyanto, Sekdes, wawancara, Jum’at 18 September 2015
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(lima) undangan untuk diberikan kepada aparat desa, tokoh masyarakat maupun 

masyarakat secara umum yang dinilai dapat mewakili kelompok RT tersebut. Jadi, 

jumlah undangan yang disebar ada 50 (lima puluh) undangan.14 Diantaranya, anggota 

masyarakat yang diundang dalam Musrenbang desa Karang Jaya tahun 2015 untuk 

menjadi peserta, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel. VI: Masyarakat yang diundang dalam Musrenbang Desa Karang Jaya 2015

No. Nama Jenis Kelamin Jabatan/Kedudukan

1 Rudi Hartono Laki-laki Kepala Desa

2 Damiyanto Laki-laki Sekdes

3 Hasan Laki-laki Kaur

4 Mardoni Laki-laki Kaur Kesra

5 Ujang Sauri Laki-laki Kaur Pembangunan

6 Yofi Perempuan Kaur Umum 

7 Leni Marlina Perempuan Kaur Keuangan

8 Rozali Laki-laki Ketua LPM

9 Zainal Abidin Laki-laki Ketua BPD

10 Gutomo Laki-laki Kadus I

11 Suprapdi Laki-laki Kadus II

12 Ariya Laki-laki Kadus III

13 Amrullah Laki-laki Ketua RT 01

14 Sulaiman Laki-laki Ketua RT 02

15 Komarrudin Laki-laki Ketua RT 03

16 Sumarno Laki-laki Ketua RT 04

17 Riyanto Laki-laki Ketua RT 05

                                                          
14Rudi Hartono, Kades desa Karang Jaya, wawancara, Senin, 24 Agustus 2015.
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18 Asman Laki-laki Ketua RT 06

19 Saipudin Laki-laki Ketua RT 07

20 Ujang Sanusi Laki-laki Ketua RT 08

21 Elphi Bahri Laki-laki Ketua RT 09 

22 Judiono Laki-laki Ketua RT 10

23 Lestari Perempuan PKK

24 Sri Perempuan PKK

25 Dedi Laki-laki Pemuda

26 Ali Laki-laki Anggota LPM

27 Fathurozi Laki-laki Anggota Masyarakat

28 Edi Laki-laki Anggota Masyarakat

29 Tugiyo Laki-laki Anggota LPM

30 Suyadi Laki-laki Anggota LPM

31 Darwin Tiar Laki-laki Bendahara Desa

32 Nurjaya Laki-laki Anggota BPD

33 Wagiman Laki-laki Anggota BPD

34 Moh. Dayat Laki-laki Anggota Masyarakat

35 Jauhari Laki-laki Anggota Masyarakat

36 Giarti Perempuan PKK

37 Agus Yani Laki-laki Pemuda

38 Gunadi Laki-laki Anggota BPD

39 Uli Laki-laki Pemuda

40 Najmi Laki-laki Anggota Masyarakat

41 Ariya Ulfa Perempuan Pemuda

42 Agus Hartoko Laki-laki Anggota LPM

43 Nurmanto Laki-laki Anggota LPM

44 Nur Laki-laki Anggota LPM
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45 Sigit Laki-laki Tokoh Masyarakat

46 Ngadi Laki-laki Tokoh Masyarakat

47 Fahri Laki-laki Sekretaris LPM

48 Paryanto Laki-laki Wakil ket. LPM

49 Suryono Laki-laki Pemuda

50 Suparjono Laki-laki Anggota Masyarakat

Sumber: Dielaburasi dari data dokumentasi berita acara Musrenbang desa 
Karang Jaya 2014 serta Wawancara dengan Bapak Rudi Hartono, Kades 

(09/01/2017) dan Bapak Damiyanto, Sekdes (10/01/2017).

          Pada pelaksanaannya, peserta Musrenbang desa yang hadir berjumlah 23 orang 

yang terdiri dari: aparat desa, perwakilan Ibu-ibu PKK/tokoh wanita, pemuda, tokoh 

masyarakat serta anggota masyarakat secara umum. Pihak aparat desa telah 

mengusahakan semua komponen masyarakat untuk dapat hadir dalam Musrenbang. 

Untuk lebih jelasnya, terkait siapa-siapa yang hadir dalam Musrenbang desa Karang 

Jaya tahun 2015 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel. VII: Daftar Hadir peserta Musrenbang Desa Karang Jaya Tahun 2015 

No. Nama Jenis Kelmin Jabatan/Kedudukan

1 Rudi Hartono Laki-laki Kepala Desa

2 Damiyanto Laki-laki Sekdes

3 Hasan Laki-laki Kaur

4 Mardoni Laki-laki Kaur Kesra

5 Ujang Sauri Laki-laki Kaur Pembangunan

6 Yofi Perempuan Kaur Umum 

7 Leni Marlina Perempuan Kaur Keuangan

8 Rozali Laki-laki Ketua LPM
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9 Zainal Abidin Laki-laki Ketua BPD

10 Gutomo Laki-laki Kadus I

11 Ali Laki-laki Anggota LPM

12 Darwin Tiar Laki-laki Bendahara desa

13 Nurjaya Laki-laki Anggota BPD

14 Sulaiman Laki-laki Ketua RT 02

15 Ngadi Laki-laki Tokoh Masyarakat

16 Fathurozi Laki-laki Anggota Masyarakat

17 Riyanto Laki-laki Ketua RT 05

18 Asman Laki-laki Ketua RT 06

19 Ariya Ulfa Perempuan Pemuda

20 Ariya Laki-laki Kadus III

21 Dedi Laki-laki Pemuda

22 Judiono Laki-laki Ketua RT 10

23 Giarti Perempuan PKK

     Sumber: Dokumentasi daftar hadir peserta Musrenbang desa Karang Jaya 

2015

     Warga masyarakat yang hadir sudah mulai memiliki kesadaran akan 

pentingnya partisipasi masyarakat di desa Karang Jaya. Hal ini sesuai dengan 

argumen pertama di awali oleh Bapak Sulaiman yang menyatakan bahwa: 

pembangunan pada saat ini, sangat penting dan jika mendapatkan undangan ya hadir, 

mau gak mau hadir apalagi kalau zaman sekarang, kalau di undang masyarakat 

senang, kadang-kadang ada bantuan, ada iming-imingan dari masyarakat siapa tau 

menyenagkan masyarakat. Dan ada pengarahan untuk mendapatkan bantuan tetapi 

tidak semua masyarakat yang mendapatkan bantuan, walaupun ya terkadang 
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masyarakat juga tidak berkecil hati, malahan mereka juga mengatakan senang.15

Argumen kedua disampaikan oleh Ibu Giarti, ia hadir dalam Musrenbang menyatakan 

bahwa di desa kita ini perlu sekali adanya Musrenbang kalau Musrenbang ini tidak 

ada, bantuan dari pemerintah pun tidak akan turun.16

Bapak Dedi mengungkapkan bahwa:

Saya hadir dalam Musrenbang, karena Musrenbang ini penting, karena setahu saya 

Musrenbang ini adalah forum musyawarah bersama aparat desa, tokoh masyarakat, 

tokoh agama, Ibu-ibu PKK, pemuda dan anggota masyarakat lainnya. Karena untuk 

merembugkan program pembangunan desa dengan didasarkan dari pertimbangan atau 

masukan dari warga masyarakat.17

Kemudian, pernyataan juga disampaikan oleh Bapak Damiyanto juga 

menyatakan bahwa ia hadir dalam Musrenbang, sebab menurutnya Musrenbang ini 

sangat penting untuk membahas program- program apa saja yang akan dilaksanakan 

di desa kita ini nantinya dan semoga sesuai dengan harapan kita bersama. Dan di 

situlah proses perencanaan pembangunan desa dirancang bersama masyarakat yang 

selanjutnya dengan meminta pendapat, saran atau pun masukan dari warga 

masyarakat kita ini.18

          Sedangkan 27 (dua puluh tujuh) orang lainnya yang diundang tidak dapat hadir 

dalam Musrenbang. Yaitu, diantaranya siapa-siapa yang tidak hadir dalam 

Musrenbang dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

                                                          
15 Sulaiman, Ketua RT 02, wawancara, Senin 09 Januari 2017
16 Giarti, Ibu-ibu PKK, wawancara, Jum’at 18 September 2015
17 Dedi, Tokoh Pemuda, wawancara, Senin 09 Januari 2017
18 Damiyanto, Sekdes, wawancara, Jum’at 18 September 2015
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Tabel. VIII: Daftar warga masyarakat yang tidak hadir dalam Musrenbang desa 

Karang Jaya Tahun 2015.

No. Nama Jenis Kelamin Jabatan/Kedudukan
1 Nur Laki-laki Anggota LPM
2 Najmi Laki-laki Anggota Masyarakat
3 Agus Hartoko Laki-laki Anggota Masyarakat
4 Agus Yani Laki-laki Pemuda
5 Uli Laki-laki Pemuda
6 Lestari Perempuan PKK
7 Elphi Bahri Laki-laki Ketua RT 09
8 Saipudin Laki-laki Ketua RT 07
9 Sri Perempuan PKK
10 Suprapdi Laki-laki Kadus II
11 Gunadi Laki-laki Anggota BPD
12 Sigit Laki-laki Tokoh Masyarakat
13 Moh. Dayat Laki-laki Anggota Masyarakat
14 Edi Laki-laki Anggota Masyarakat
15 Jauhari Laki-laki Anggota LPM
16 Nurmanto Laki-laki Anggota LPM
17 Wagiman Laki-laki Anggota BPD
18 Ujang Sanusi Laki-laki Ketua RT 08
19 Suyadi Laki-laki Anggota LPM
20 Komarudin Laki-laki Ketua RT 03
21 Sumarno Laki-laki Ketua RT 04
22 Amrullah Laki-laki Ketua RT 01
23 Paryanto Laki-laki Wakil Ket. LPM
24 Suryono Laki-laki Pemuda
25 Suparjono Laki-laki Anggota Masyarakat
26 Fahri Laki-laki Sekretaris LPM
27 Tugiyo Laki-laki Anggota LPM
Sumber: Dielaburasi dari data dokumentasi berita acara Musrenbang desa 
Karang Jaya 2014 serta Wawancara dengan Bapak Rudi Hartono, Kades 

(09/01/2017) dan Bapak Damiyanto, Sekdes (10/01/2017).

          Diantara mereka yang tidak hadir dalam Musrenbang, ada yang beralasan 

bahwa Bapak Najmi mengatakan saya tidak mau hadir karena saya bukan bagian 

orang yang lebih penting dan saya juga masih banyak aktivitas di rumah lebih baik 
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saya kerja sehingga saya dapat hasil dari kerja saya dari pada ikut rapat toh.., sehari 

saya ndak dapat duit.19

Ibu Lestari mengatakan saya tidak bisa hadir. Sebab, masih banyak orang yang lebih 

pintar dari saya. Makanya saya tidak bisa hadir. Biarkanlah orang lain saja.20

Bapak Agus Yani mengatakan juga hadir atau tidaknya saya, saya gak terlalu 

berpengaruh dan di balai desa juga sudah banyak orang-orang yang lebih tau tentang 

Musrenbang itu, paling ya.. cuma bisa sekedar mendengarkan saja lebih baik bermain 

voli.21

Ibu Sri mengatakan bahwa: saya tidak hadir karena aktivitas yang ada di rumah tidak 

bisa ditinggalkan, ya... biar orang lain saja.22

Bapak Wagiman mengatakan bahwa: tidak hadirnya saya, pasti juga tidak 

berpengaruh apa-apa. Dan biarkan orang lain saja yang hadir.23

Bapak Edi, Bapak Jauhari, Bapak Uli, Bapak Suyadi dan Bapak Moh. Dayat pun 

mengatakan hal yang sama dengan Ibu Sri dan mereka pun mengatakan lebih baik di 

kebun masih banyak yang harus dikerjakan seperti halnya mengurus sawah ataupun 

kebun coklat kami ini.24

Selanjutnya peserta yang tidak berpendapat hanya mengikuti atau mentaati keputusan 

aparat desa. Sebab, mereka pastinya sudah tahu persis desa kita ini jadi buat apa kita 

ini hadir.25

                                                          
19 Najmi, Anggota Masyarakat, wawancara, Senin 24 Agustus 2015
20 Lestari, PKK, wawancarai, Rabu 26 Agustus 2015
21 Agus Yani, Pemuda, wawancara, Senin 24 Agustus 2015
22 Sri, PKK, wawancara, Selasa 25 Agustus 2015
23 Wagiman, Anggota BPD, wawncara, Rabu 26 Agustus 2015
24 Edi dkk, Anggota Masyarakat, wawancara, Selasa 25 Agustus 2015
25 Saipudin, Ketua RT 07, wawancara, Senin 24 Agustus 2015
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Kemudian Bapak Sigit dan Bapak Nurmanto mengatakan bahwa: ia tidak 

memberikan pendapat mereka. mereka hanya duduk diam dan juga masih kurang 

percaya diri untuk menyampaikan aspirasinya. Selain itu, masyarakat juga masih 

hanya bergantung kepada orang lain, mereka hanya mengandalkan orang yang 

lebih.26

Dari Bapak Suryono mengatakan juga bahwa ya.. sebagian besar masyarakat 

masih kurangnya pemahaman mereka terkait tentang Musrenbang yang dilaksanakan 

di desa Karang Jaya. Mereka hanya mementingkan kepentingan pribadi yakni hanya 

untuk memperlancar pekerjannya sehingga meningkatkan pendapatan mereka. kami

juga beranggapan bahwa ketidakhadiran kami tidak terlalu penting dan ya.. hanya 

bergantung kepada orang lain saja aja lah. Kami kan masih banyak aktivitas yang lain 

yang lebih menguntungkan.27

Di bawah ini dapat dilihat draft penentuan prioritas pembangunan desa Karang 

Jaya pada tahun 2015. Diantaranya yaitu dapat dilihat pada tabel di bawah ini:28

Tabel. IX: Draft Prioritas pembangunan desa Karang Jaya Tahun 2015

No. Jenis Pembangunan Lokasi

1 Perkerasan Jalan Telrofd Ds. VI RT. 6

2 Perkerasan Jalan Telford Ds. II RT. 2

3 Drainase Ds. I RT. 3

4 Perkerasan jalan onderlag Ds. II RT. 2

5 Pavling Block 100 m Ds. III RT. 6

                                                          
26 Amrullah, Ketua RT 01, wawancara, Selasa 25 Agustus 2015
27 Suryono, Pemuda desa Karang Jaya, wawancara, Senin 24 Agustus 2015.
28Damiyanto, Sekdes desa Karang Jaya, Wawancara, Rabu 26 Agustus 2015



74

6 Pembuatan Plang Nama Jalan 100 m-200 m Ds. II RT. 2, 3, 4

7 Pembuatan Plang Nama Jalan Ds. III RT. 5

8 Penalutan Ds. I RT. 9

9 Gorong-gorong RT. 6, 7, 8

Sumber: Draft RKP-Desa Karang Jaya 2015

Berdasarkan tabel di atas, pembangunan yang sudah terlaksana ialah perkerasan 

jalan telford, perkerasan jalan onderlag, pavling Block 100 m, pembuatan plang nama 

jalan serta penalutan, drainase dan pembuatan gorong-gorong yang menuju desa 

mereka masing-masing yakni antara 100 m s/d 200 m. Hal ini diungkapkan oleh 

seorang tokoh masyarakat yaitu kepada Bapak Ngadi tokoh masyarakat bahwa ‘kami 

ini ingin sekali jalan-jalan antar desa diperbaiki seperti sekarang ini, ya.. walaupun 

masih batu kan sudah enak tidak becek lagi.29 Bapak Rudi Hartono selaku Kades 

mengungkapkan bahwa partisipasi masyarakat sangatlah penting dan hal yang sangat 

membanggakan ialah pembangunan-pembangunan yang sudah terlaksana karena pada 

tahun-tahun sebelumnya jalan-jalan masih parah, kami ya.. bersyukur alhamdulilah 

karena sudah bagus walaupun masih banyak kekurangannya.30 Ibu Yofi pun 

mengungkapkan bahwa kami senang sekali karena udah enak jalannya dan tidak 

becek.31 Bapak Dedi tokoh pemuda masyarakat desa Karang Jaya mengungkapkan 

bahwa menurutnya, kami bangga dan senang program yang kami laksanakan secara 

bersama sudah ada yang terlaksana walaupun belum semuanya tetapi semoga 

                                                          
29Ngadi, tokoh masyarakat desa Karang Jaya, Wawancara serta Observasi, Rabu, 26 Agustus 

2015.
30Rudi Hartono, Kades, Wawancara, Senin 09 Januari 2017
31Yofi, Kaur Umum desa Karang Jaya, Wawancara, Rabu, 19 Agustus 2015
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kedepannya lebih diperbaiki lagi jalan-jalan yang rusak dan kami senang dengan 

adanya mahasiswa/i kampus IAIN Raden Intan Lampung bisa bekerjasama dengan 

kami, salah satunya usulan dari mahasiswa dapat diterima misalnya pembuatan plang 

nama jalan di setiap dusun kami menjadi lebih tahu dan mudah untuk 

mengingatnya.32 Selanjutnya, Bapak Gutomo mengungkapkan bahwa dengan adanya 

partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa itu 

sangatlah penting karena masyarakat yang nantinya merasakannya efektifitas dari 

pembanguanan itu sendiri sehingga saya pikir partisipasi masyarakat sangatlah 

penting sekali dan ini merupakan sebuah kewajiban bagi masyarakat, dan juga 

partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan belum terlalu maksimal hal 

ini dapat dilihat dengan kehadiran masyarakat untuk mengikuti forum rapat dalam 

merencanakan kegiatan pembangunan desa belum terlalu banyak atau tidak terlalu 

maksimal apalagi dari kalangan anak muda yang merupakan penerus dari desa 

Karang Jaya pun belum terlalu aktif hanya yang terlihat beberapa orang saja.33

                                                          
32Dedi, tokoh pemuda, Wawancara, Selasa, 18 Agustus 2015. 
33Gutomo, Tokoh Agama, Wawancara, Rabu, 26 Agustus 2015.
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D. Motivasi dan Faktor Penghambat Partisipasi Masyarakat

Motivasi merupakan alasan/dorongan dari dalam diri responden untuk 

berpartisipasi dalam Musrenbang. Motivasi diperlukan dalam suatu keikutsertaan 

seseorang untuk melakukan perbuatan apabila seseorang tidak memiliki motivasi 

dalam berbuat sesuatu dalam hal ini ikut berpartisipan. 

Dalam hal ini, Kades beserta aparat lainnya memotivasi masyarakat melalui 

pelatihan tentang Musrenbang bagi masyarakat awam atau masyarakat yang belum 

tahu dan kurang paham/memahami terkait Musrenbang. Dalam penelitian ini, 

masyarakat yang ikut hadir dalam Musrenbang sudah mulai memiliki kesadaran dan 

sudah mulai mengetahui atau memahami atas berkat pelatihan yang diadakan di desa 

Karang Jaya. Pelatihan ini dilaksanakan sebelum pada acara inti Musrenbang yang di 

mulai pada pukul 08:00 WIB - 09:00 WIB.34

Pada acara pelatihan tentang Musrenbang, Kades Rudi Hartono 

menyampaikan juga bahwa jika ada masyarakat yang lebih aktif berpartisipasi maka 

saya akan memberikan hadiah namun, tidak semua yang akan saya berikan hadiah itu. 

Ujarnya sambil memberikan semangat dan motivasi.35

Faktor yang menghambat jalannya partisipasi masyarakat desa Karang Jaya

yaitu partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan program pembangunan 

masyarakat yang dapat berasal dari dalam diri maupun dari luar diri masyarakat, ujar 

Bapak Damiyanto-Sekdes. Faktor penghambat dari dalam diri adalah belum adanya 

                                                          
34 Yofi, Kaur Umum, wawancara, 10 Agustus 2015.
35 Rudi Hartono, Kades, wawancara, 10 Agustus 2015



77

pengalaman masyarakat dalam melaksanakan program secara partisipatif.36

Pengalaman yang dimiliki masyarakat desa bahwa setiap ada program pemerintah 

memerlukan proses perencanaan yang panjang dan berkali-kali serta melibatkan 

masyarakat sehingga menjadikan masyarakat malas untuk hadir di pertemuan. Selain 

itu, adanya kebutuhan hidup yang harus dipenuhi setiap hari dari melakukan 

usahanya membuat mereka segan untuk meninggalkan usahanya.37

Mereka beralasan bahwa Bapak Najmi mengatakan saya tidak mau hadir karena 

saya bukan bagian orang yang lebih penting dan saya juga masih banyak aktivitas di 

rumah lebih baik saya kerja sehingga saya dapat hasil dari kerja saya dari pada ikut 

rapat toh.., sehari saya ndak dapat duit.38

Ibu Lestari mengatakan saya tidak bisa hadir. Sebab, masih banyak orang yang lebih 

pintar dari saya. Makanya saya tidak bisa hadir. Biarkanlah orang lain saja.39

Bapak Agus Yani mengatakan juga hadir atau tidaknya saya, saya gak terlalu 

berpengaruh dan di balai desa juga sudah banyak orang-orang yang lebih tau tentang 

Musrenbang itu, paling ya.. cuma bisa sekedar mendengarkan saja lebih baik bermain 

voli.40

Ibu Sri mengatakan bahwa: saya tidak hadir karena aktivitas yang ada di rumah tidak 

bisa ditinggalkan, ya... biar orang lain saja.41

                                                          
36 Damiyanto, Sekdes, wawancara, Selasa 25 Agustus 2015
37 Ngadi, Tokoh Masyarakat, wawancara, Senin 24 Agustus 2015
38 Najmi, Anggota Masyarakat, wawancara, Senin 24 Agustus 2015
39 Lestari, PKK, wawancarai, Rabu 26 Agustus 2015
40 Agus Yani, Pemuda, wawancara, Senin 24 Agustus 2015
41 Sri, PKK, wawancara, Selasa 25 Agustus 2015
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Bapak Wagiman mengatakan bahwa: tidak hadirnya saya, pasti juga tidak 

berpengaruh apa-apa. Dan biarkan orang lain saja yang hadir.42

Bapak Edi, Bapak Jauhari, Bapak Uli, Bapak Suyadi dan Bapak Moh. Dayat pun 

mengatakan hal yang sama dengan Ibu Sri dan mereka pun mengatakan lebih baik di 

kebun masih banyak yang harus dikerjakan seperti halnya mengurus sawah ataupun 

kebun coklat kami ini.43

Selanjutnya peserta yang tidak berpendapat hanya mengikuti atau mentaati keputusan 

aparat desa. Sebab, mereka pastinya sudah tahu persis desa kita ini jadi buat apa kita 

ini hadir.44

Kemudian Bapak Sigit dan Bapak Nurmanto mengatakan bahwa: ia tidak 

memberikan pendapat mereka. mereka hanya duduk diam dan juga masih kurang 

percaya diri untuk menyampaikan aspirasinya. Selain itu, masyarakat juga masih 

hanya bergantung kepada orang lain, mereka hanya mengandalkan orang yang 

lebih.45

Dari Bapak Suryono mengatakan juga bahwa ya.. sebagian besar masyarakat 

masih kurangnya pemahaman mereka terkait tentang Musrenbang yang dilaksanakan 

di desa Karang Jaya. Mereka hanya mementingkan kepentingan pribadi yakni hanya 

untuk memperlancar pekerjannya sehingga meningkatkan pendapatan mereka. kami 

juga beranggapan bahwa ketidakhadiran kami tidak terlalu penting dan ya.. hanya 

                                                          
42 Wagiman, Anggota BPD, wawncara, Rabu 26 Agustus 2015
43 Edi dkk, Anggota Masyarakat, wawancara, Selasa 25 Agustus 2015
44 Saipudin, Ketua RT 07, wawancara, Senin 24 Agustus 2015
45 Amrullah, Ketua RT 01, wawancara, Selasa 25 Agustus 2015
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bergantung kepada orang lain saja aja lah. Kami kan masih banyak aktivitas yang lain 

yang lebih menguntungkan.46

Selain itu faktor yang menghambat juga yaitu rasa ketergantungan masyarakat 

terhadap Musrenbang itu sendiri dan masyarakat lebih memilih hasil pendapatan yang 

mereka inginkan.47

                                                          
46 Suryono, Pemuda desa Karang Jaya, wawancara, Senin 24 Agustus 2015.
47 Agus Yani, Pemuda, wawancara, Sabtu 22 Agustus 2015
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BAB IV

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MUSRENBANG DESA

Partisipasi Masyarakat dan Faktor Pendukung maupun Faktor Penghambat 

saat Pelaksanaan Musrenbang Desa Karang Jaya Tahun 2015

     Bagian ini menjelaskan hasil-hasil yang didapatkan dari penelitian dan 

mendiskusikannya secara mendalam dengan membandingkan dengan kepustakaan 

yang dimuat dalam bagian-bagian sebelumnya. Bagian pertama akan bagaimana 

partisipasi masyarakat dalam Musrenbang desa Karang Jaya tahun 2015. Bagian 

selanjutnya, akan mendiskusikan tentang apa saja pengaruh dari partisipasi 

masyarakat tersebut serta apa saja faktor pendukung maupun faktor penghambat 

jalannya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbang desa Karang Jaya 

tahun 2015.

     Partisipasi masyarakat yang dilaksanakan melalui rembug dan musyawarah 

pada dasarnya kegiatan ini untuk menggali kebutuhan masyarakat. Partisipasi atau 

ikut serta merupakan kunci awal musyawarah yang merupakan budaya patut untuk 

dilestarikan. Dengan adanya musyawarah atau rembug diharapkan akan tercapai 

pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat secara umum. forum-forum 

tersebut dikonsep agar masyarakat berpartisipasi sejak penentuan keputusan prioritas 

pembangunan serta musyawarah yang dilaksanakan setiap tahun atau lima tahun 

secara partisipatif dapat berkesinambungan berjalan sesuai yang diinginkan oleh 
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masyarakat. Musrenbang adalah forum perencanaan (program) yang diselenggarakan 

oleh lembaga publik yaitu pemerintah desa, bekerjasama dengan warga maupun para 

pemangku kepentingan lainnya (lihat BAB II, hal. 41).

     Kehadiran masyarakat dalam forum Musrenbang desa Karang Jaya tahun 2015 

relatif rendah. Terkait siapa-siapa yang diundang dalam Musrenbang aparat desa 

Karang Jaya menentukan 50 undangan yang disebar untuk peserta yang terdiri dari 

aparat desa, tokoh masyarakat, pemuda dan masyarakat secara umum. Pada 

Musrenbang desa Karang Jaya tahun 2015, jumlah peserta yang hadir berjumlah 23

orang sebagaimana terlampir dalam absensi (lihat BAB III hal 68-69).

     Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kehadiran masyarakat yang diundang 

rendah yaitu mencapai 45% (empat puluh lima persen). Hasil di lapangan 

menunjukkan bahwa proses musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) di 

desa Karang Jaya sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Tjokroamidjojo yaitu 

dalam kaitannya dengan pembangunan, perencanaan merupakan suatu proses yang 

kontinue yang meliputi aspek formulasi rencana dan pelaksanaanya. 

     Namun kenyataannya, dari 50 peserta yang diundang yang tidak hadir 

berjumlah 27 orang. Dan 23 orang peserta Musrenbang desa Karang Jaya yang aktif 

memberikan/masukan hanya 7 (tujuh) orang. Yaitu mereka yang aktif ialah Bapak 

Dameyanto menyetujui usulan program pihak pemerintah desa, Bapak Gutomo 

mengkritisi pembangunan dan peserta yang tidak hadir yang ada di desa tersebut, Ibu 



82

Giarti memberikan usulan/masukan terkait program pembangunan desa dan Bapak 

Sulaiman juga memberikan usulan program. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi 

yang ada di desa Karang Jaya masih rendah dalam memberikan sumbangan 

pemikiran saat proses pelaksanaan Musrenbang yang dilaksanakan.

     Menurut penulis, ada beberapa faktor yang mempengaruhi hasil Musrenbang 

di desa Karang Jaya yaitu: Pertama, minimnya pendampingan, kurangnya 

pendamping dan fasilitator desa yang kompeten dan mampu melaksanakan 

perencanaan partisipatif, menyebabkan prioritas kegiatan terkadang tidak dapat 

terakomodir. Untuk mengatasi hal tersebut diupayakan adanya peningkatan kapasitas 

tim pendamping dan fasilitator desa. Serta mampu melaksanakan analisis situasi dan 

masalah secara partisipatif. Kedua, masyarakat kurang percaya diri sehingga, mereka 

hanya bergantung kepada orang lain. 

     Terkait partisipasi masyarakat dalam Musrenbang desa Karang Jaya terlihat 

pada teori (BAB II hal. 36-37) Arnstein dikutip dari Bambang Budiwiranto dalam 

buku Blue Mengelola Projek Pengembangan Masyarakat, terdapat delapan level 

tangga partisipasi masyarakat. Namun, menurut penulis dalam penelitian ini, 

termasuk pada Step ke-3 dan Step ke-4 Informing and Consultation yaitu ketika 

mereka memperoleh partisipasi, masyarakat mungkin saja akan mendengarkan dan 

didengarkan, tetapi dibawah kondisi ini mereka kehilangan kekuasaan untuk 

menjamin bahwa pendapat mereka akan ditanggapi oleh pemegang kekuasaan.
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     Dari analisa penulis, salah satu cara untuk membangun partisipasi masyarakat 

dalam Musrenbang adalah dengan adanya kegiatan sosialisasi antar masyarakat 

dengan pemerintah setempat dan kalangan masyarakat terbawah sekali pun untuk 

memberikan informasi kepada warga masyarakat desa Karang Jaya. Pada tahap 

sosialisasi ini masyarakat diharapkan dapat lebih melibatkan sebanyak mungkin yang 

turut beraspirasi/berargumen pada saat acara Musrenbang yang dilaksanakan secara 

bersama guna mencapai tujuan bersama.

     Faktor yang dapat mendukung partisipasi masyarakat dalam suatu program,

ialah timbulnya partisipasi merupakan ekspresi perilaku manusia untuk melakukan 

suatu tindakan, dimana perwujudan dari perilaku tersebut didorong oleh adanya 3 

(tiga) faktor utama yang mendukung, yaitu: 1). Kemauan untuk berpartisipasi; 2). 

Kemampuan untuk berpartisipasi; dan 3). Kesempatan bagi masyarakat untuk 

berpartisipasi, diantaranya:

1. Kemauan untuk Berpartisipasi

Kemauan untuk berpartisipasi, utamanya ditentukan oleh sikap mental 

masyarakat, sikap tersebut meliputi:

a. Sikap untuk meninggalkan nilai-nilai yang menghambat pembangunan;

b. Sikap terhadap penguasa atau pelaksana pembangunan pada umumnya;

c. Sikap untuk selalu ingin memperbaiki mutu hidup dan tidak cepat puas 

diri;
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d. Sikap kebersamaan untuk dapat memecahkan masalah dan tercapainya 

tujuan pembangunan; dan

e. Sikap kemandirian atau percaya diri atas kemampuannya untuk 

memperbaiki mutu hidupnya.1

     Berdasarkan kelima point di atas, sikap mental yang mempengaruhi kemauan 

dalam berpartisipasi dapat disimpulkan yaitu didasari oleh sikap untuk terus 

memperbaiki, mengubah cara berpikir atau cara pandang dan menjunjung 

kebersamaan dan kemandirian. Namun, menurut penulis dalam penelitian ini 

masyarakat masih kurang percaya diri dengan kemampuannya untuk memperbaiki 

mutu hidupnya, masyarakat cenderung bergantung/ketergantungan kepada pihak yang 

lain sehingga dalam keikutsertaan mereka masih kurang.2 (lihat BAB III hal. 77-79).

2. Kemampuan untuk Berpartisipasi

Perlu disadari bahwa adanya kesempatan-kesempatan yang 

disediakan/ditumbuhkan untuk menggerakan partisipasi masyarakat akan tidak 

berarti, jika masyarakatnya tidak memiliki kemampuan untuk berpartisipasi. 

Kemampuan yang dimaksud adalah:

a. Kemampuan untuk menemukan dan memahami kesempatan-kesempatan 

untuk membangun atau pengetahuan tentang peluang untuk membangun 

(memperbaiki mutu hidupnya);

                                                          
1 Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato, Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif 

Kebijakan Publik, (Bandung: Alfa Beta, 2015), hal. 94.
2 Observasi Penulis saat Pelaksanaan Musrenbang desa Karang Jaya, Selasa, 25 Agustus 2015
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b. Kemampuan untuk melaksanakan pembangunan, yang dipengaruhi oleh 

tingkat pendidikan dan keterampilan yang dimiliki;

c. Kemampuan untuk memecahkan masalah yang dihadapi dengan 

menggunakan sumberdaya dan kesempatan (peluang) lain yang tersedia 

secara optimal.3

3. Kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi.

Beberapa kesempatan yang dimaksud di sini adalah:

a. Kemauan politik dari penguasa untuk melibatkan masyarakat dalam 

pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pemeliharaan dan pemanfaatan

pembangunan, sejak di tingkat pusat sampai di jajaran birokrasi yang 

paling bawah;

b. Kesempatan untuk memperoleh informasi pembangunan;

c. Kesempatan memanfaatkan dan memobilisasi sumberdaya (alam dan 

manusia) untuk pelaksanaan pembangunan;

d. Kesempatan untuk memperoleh dan menggunakan tekhnologi yang tepat 

termasuk peralatan/perlengkapan penunjangnya;

e. Kesempatan untuk berorganisasi, termasuk untuk memperoleh dan 

menggunakan peraturan, perizinan dan prosedur kegiatan yang harus 

dilaksanakan;

                                                          
3 Ibid, Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato, hal. 92-93.
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f. Kesempatan mengembangkan kepemimpinan yang mampu 

menumbuhkan, menggerakan dan mengembangkan serta memelihara 

partisipasi masyarakat.4

Berdasarkan ke-enam point di atas, bahwa kesempatan yang dimaksud 

meliputi kebijakan pemerintah untuk melibatkan masyarakat lokal dalam 

pembangunan, keterbukaan informasi terkait pembangunan, menggunakan teknologi 

yang tepat dan adanya kesempatan masyarakat untuk berorganisasi dan 

mengembangkan kepemimpinannya. Hal ini agar masyarakat dapat belajar untuk 

berani mengungkapkan kebutuhannya. Sehingga dengan adanya kesempatan yang 

diberikan akan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi.

Berdasarkan hasil penelitian, kehadiran masyarakat dalam forum Musrenbang 

desa Karang Jaya tahun 2015 adalah rendah. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat 

masih kurang paham tentang Musrenbang dan masyarakat relatif bergantung kepada 

orang lain sehingga menyebabkan warga masyarakat desa Karang Jaya malas untuk 

berpartisipasi dalam Musrenbang. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam 

kehadirannya pada proses perencanaan pembangunan desa Karang Jaya terlihat pada 

absensi berita acara Musrenbang desa Karang Jaya (lihat BAB III hal. 71). Sehingga 

penulis menyimpulkan bahwa level partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan 

Musrenbang tahun 2015 masuk ke Step 2 Therapy. Step ini menggambarkan level 

nonpartisipasi yang direkayasa oleh beberapa pihak untuk menggantikan partisipasi 

                                                          
4 Ibid, Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato, hal. 92
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murni. Tujuan utamanya bukan untuk memungkinkan partisipasi masyarakat dalam 

perencanaan atau pelaksanaan program tetapi agar pemegang kekuasaan ‘mendidik’ 

dan ‘menterapi’ partisipan.

  Dalam pelaksanannya pengurus merupakan peran yang sangat penting, karena 

salah satu indikasi keberhasilan kepemimpinan adalah jika pemimin tersebut mampu 

meningkatkan efektifitas manusia-manusia (pengurus) atau aspek-aspek sosial yang 

bersifat humanis berupa terdapat disiplin kerja, disiplin diri, rasa tanggung jawab dan 

moral yang tinggi dalam membangun organisasi.

Secara sosiologis, di dalam setiap sistem kemasyarakatan terjadi hubungan 

antarpribadi, antarkelompok maupun antara pribadi dengan kelompok (dan 

sebaliknya). Hubungan demikian disebut interaksi sosial, yang menyangkut proses 

saling memengaruhi antara pihak-pihak yang berinteraksi. Apabila terjadi interaksi 

sosial yang berulangkali sehingga menumbuhkan pola tertentu, akan timbul 

kelompok sosial. Kelompok sosial merupakan himpunan atau kesatuan orang-orang 

yang mempunyai kepentingan bersama yang sedemikian eratnya sehingga masing-

masing anggota merasa menjadi bagian dari kelompok sebagai suatu kesatuan yang 

utuh. Sistem norma di dalam masyarakat merupakan patokan untuk berperilaku 

secara pantas (“behoorlijk”). Norma-norma tersebut merupakan patokan perilaku 

yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar manusia, yang semuanya 
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mempunyai wadah tertentu. Di dalam sosiologi dinamakan lembaga sosial atau 

lembaga kemasyarakatan (social institution).5

     Dalam kaitannya, berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis dalam 

kepemimpinan yang dimiliki oleh seorang pemimpin desa Karang Jaya menyadari, 

bahwa ilmu pengetahuan dan tekhnologi yang dimiliki merupakan suatu yang harus 

dikuasai oleh setiap manusia, tidak terkecuali staf desa masyarakat Karang Jaya. Staf 

desa Karang Jaya sebagai salah satu indikator atau kunci keberhasilan pembangunan 

yang ada di masyarakat sekitar desa Karang Jaya mengadakan pelatihan tentang 

Musrenbang bagi masyarakat awam/ masyarakat yang belum tahu dan kurang 

memahami/paham terkait Musrenbang. Dalam penelitian ini, Masyarakat yang ikut 

hadir dalam Musrenbang sebagian sudah mulai memiliki kesadaran dan sudah mulai 

mengetahui dan memahami atas berkat pelatihan yang diadakan di desa Karang Jaya 

dan terlaksana pada acara inti Musrenbang desa Karang Jaya. Namun, tetap saja 

kekuasaan sepenuhnya terkendali oleh pemegang kekuasaan yaitu kaum elite.

Dapat dilihat, faktor yang menghambat partisipasi masyarakat yaitu, ada 

beberapa kendala (hambatan) yang dapat menghalangi terjadinya suatu perubahan 

yaitu: Pertama, kendala yang berasal dari kepribadian individu salah satunya adalah 

ketergantungan. Ketergantungan masyarakat terhadap pemerintah, ketergantungan 

kepada orang lain dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan merupakan hambatan 

                                                          
5 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 

hal. 375-376.
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dalam mewujudkan partisipasi atau keterlibatan masyarakat secara aktif, karena rasa 

ketergantungan ini masyarakat tidak memiliki inisiatif untuk melaksanakan 

pembangunan atau prakarsa mereka sendiri.

     Kedua, kendala upaya pemberdayaan dan meningkatkan partisipasi warga 

komunitas juga pada dasarnya dapat ditelaah dari dimensi struktural-kultural. 

Dimensi struktural bersumber terutama pada struktural sosial yang berlaku dalam 

suatu komunitas. Sedangkan dimensi kultural adalah sikap pasrah dari anggota 

komunitas karena terjerat dalam berbagai macam kekurangan sehingga warga 

komunitas terlihat tidak memiliki inisiatif, gairah dan tidak dinamis untuk mengubah 

nasib mereka yang kurang baik. Dimensi struktural-kultural mengandung makna 

berlakunya hubungan-hubungan sosial dan interaksi sosial yang khas dalam 

komunitas yang mengakibatkan berlangsungnya suatu kebiasaan yang dapat 

“membius” dan membatasi inisiatif dan semangat warga komunitas untuk 

berkembang. Berlangsungnya sikap-sikap yang pasrah, kurang kreatif, inisiatif dan 

berani dalam masyarakat secara langsung atau tidak langsung dapat mengekalkan 

bentuk-bentuk dan sifat hubungan sosial yang khas dalam komunitas.

     Dalam kondisi komunitas di pedesaan (rural communities) yang masih 

cenderung tradisional, hubungan sosial yang khas tersebut dapat dilihat dari ikatan 

patron-client yang menjiwai kehidupan di komunitas tersebut. Biasanya kehidupan di 

komunitas tersebut ditandai dengan tahap transisi dari keadaan yang bersifat komunal 

tersegmentasi ke arah asosiasional-terintegrasi. Dalam tahap transisi tersebut 
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perlakuan khusus kepada warga komunitas diperlukan supaya proses transformasi 

struktural-kultural dapat berjalan dengan baik. Untuk itu, figur pemimpin lokal baik 

formal maupun informal sangat diperlukan dan menempati posisi kunci. Dalam 

kondisi seperti ini secara tidak langsung cenderung mematikan aspirasi dan 

partisipasi warga komunitas. Di sisi lain, elite komunitas dituntut perannya untuk 

melakukan perombakan struktur komunitas jika ingin melakukan perombakan di 

tingkat komunitas ke arah kemajuan.

     Kendala struktural-kultural tersebut di atas diperkuat dengan gejala 

menurunnya “moralitas” warga komunitas terhadap nilai-nilai komersial. Gejala ini 

menggelapkan gagasan-gagasan yang semula rasional, yang menolong warga 

komunitas menjadi ide yang irrasional yang bertumpu pada kepentingan pribadi yang 

menguat. Meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa praktek penurunan moralitas 

dialami di berbagai komunitas. Efeknya jauh lebih tampak di suatu komunitas yang 

sedang mengalami proses transisi yang semula subsistem menjadi komunitas yang 

mulai berorientasi pasar. Efek ini tentu akan semakin negatif apabila dikaitkan 

dengan hubungan patron-client yang kini cenderung bersifat eksploitatif. Sebagai 

tindakan awal dapat dimulai dengan suatu upaya yang agak berbau jargon dan retorik, 

dengan tujuan menyadarkan warga komunitas akan hak dan kewajibannya. Strategi 

tersebut perlu dilengkapi dengan upaya membentuk suatu kelembagaan yang berbasis 

moral dan aktif menampung kebutuhan, aspirasi, perasaan dan kekuatan warga 

komunitas yang kemudian dimanifestasikan dalam aksi pengembangan masyarakat 

yang kongkrit. Dengan mempertimbangkan aspek ini, pemberdayaan dan peningkatan 
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partisipasi akan bermakna penting, kehidupan warga komunitas akan semakin kokoh, 

dan tidak rentan terhadap kebijakan eksternal yang cenderung merugikan warga 

komunitas. Upaya seperti ini perlu didukung dengan kebijakan-kebijakan yang bias 

terhadap masyarakat lokal dan warga komunitas.6

     

                                                          
6Fredian Tonny Nasdian, Pengembangan Masyarakat, (Jakarta: Departemen Sains 

Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat Fakultas Ekologi Manusia IPB Yayasan Pustaka Obor 
Indonesia, 2014), hal, 102-104.
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

      Secara umum partisipasi masyarakat dalam Musrenbang desa Karang Jaya 

tahun 2015 adalah rendah dengan karakteristik: Pertama, Partisipasi masyarakat 

dalam memberikan sumbangan dilihat dari tingkat kehadiran rendah. Kedua, Respon 

masyarakat pada kesempatan yang diberikan untuk berpartisipasi dalam 

Musrenbangnya untuk mengungkapkan pendapat usul/saran juga rendah. Ketiga, 

Partisipasi masyarakat dalam Musrenbang desa Karang Jaya masuk pada Step ke-3 

dan Step ke-4 yaitu ketika memperoleh partisipasi, masyarakat mungkin saja akan 

mendengarkan dan didengarkan, tetapi dibawah kondisi ini mereka kehilangan 

kekuasaan untuk menjamin bahwa pendapat mereka akan ditanggapi oleh pemegang 

kekuasaan.

Kemudian, Hasil penelitian tersebut disebabkan oleh kesadaran masyarakat 

akan pentingnya pembangunan di desa belum maksimal. Dalam penelitian ini tidak 

semua faktor penghambat dibahas oleh peneliti. Rendahnya partisipasi masyarakat 

tersebut merupakan suatu tugas yang perlu diselesaikan oleh pemerintah dan berusaha 

mencari solusi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Dibutuhkan pula adanya 

perhatian khusus dari pemerintah untuk memotivasi, mengajak dan berusaha untuk 

meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. 
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Dan terkait partsipasi masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbang tahun 2015 

masuk pada ke Step 2 Therapy. Step ini menggambarkan level nonpartisipasi yang 

direkayasa oleh beberapa pihak untuk menggantikan partisipasi murni. Dimana dalam 

pelaksanaan program pembangunan desa masyarakat bersiikap pasif yang hanya 

menunggu intruksi dari aparat desa sehingga bersifat top-down.

B. Saran

Sehubung penelitian yang telah dilakukan, penulis mencoba memberikan 

sumbangsih pemikiran sebagai masukan dalam rangka meningkatkan partisipasi 

masyarakat dalam kegiatan pelaksanaan Musrenbang desa Karang Jaya. Adapun 

saran-sarannya diantaranya:

1. Pihak aparat desa seharusnya lebih melihat proses musrenbang di kecamatan 

desa Karang Jaya sudah sesuai dengan aturan yang berlaku dan apa yang 

diharapkan oleh masyarakat, serta partisipasi masyarakat cukup baik, hadir 

dan cukup aktif. Maka kedepannya disarankan agar tetap mempertahankan 

dan meningkatkan keaktifan serta terlibat dalam proses perencanaan 

pembangunan daerah.

2. Di dalam proses perencanaan partisipasi masyarakat di desa Karang Jaya, 

alangkah baiknya apabila masyarakat tetap dilibatkan sampai pada tahapan 

akhir perencanaan agar masyarakat mengetahui dan mengerti aspirasi yang 

mereka sampaikan dapat terakomodir oleh pemerintah daerah atau tidak.

3. Aparat desa Karang Jaya perlu meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat, 

khususnya perangkat desa bahwa dalam mengusulkan program dan kegiatan 
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yang tidak hanya terfokus pada pembangunan sektor fisik yaitu pembangunan 

infrastruktur saja tetapi juga dalam pembangunan sektor non fisik seperti 

sektor pendidikan, sanitasi, kesehatan, dan sektor pertanian/perkebunan juga 

penting peranannya untuk mendukung pembangunan daerah.

4. Dalam proses musyawarah hendaknya dilakukan upaya untuk mendorong atau 

memotivasi masyarakat agar masyarakat terlibat dan ikut berpartisipasi dalam 

menyampaikan aspirasinya.

5. Kelompok perempuan seharusnya ikut menentukkan apa yang terbaik bagi 

pembangunan desanya.

6. Pihak aparat desa semestinya perlu mengagendakan kegiatan rapat yang slah 

satu fungsinya adalah sebagai forum untuk memonitoring dan mengevluasi 

RKP-Desa baik yang sudah terimplementasi maupun belum.
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DATA DOKUMENTASI BERITA ACARA PELAKSANAAN MUSRENBANG 

DESA KARANG JAYA TAHUN 2015

Pada hari ini Senin 10 Agustus 2015, bertempat di balai desa Karang Jaya 

diadakan Musrenbang desa Karang Jaya.  Acara dimulai pukul 09:00 WIB- pukul 

12:15 WIB dengan tahapan sebagai berikut:

1. Pembukaan

2. Sambutan-sambutan

1). Kepala Desa (pengantar)

a. Ucapan terimakasih atas kehadiran para undangan

b. Anggaran dana ADD sudah ada

c. Musyawarah diharapkan berjalan lancar

2). Ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa) oleh Bapak Zainal Abidin

a. Kelanjutan pembangunan desa bisa berjalan lancar dengan adanya dana 

ADD dari pemerintah

b. Harapan agar tetap sesuai dengan rancangan sebelumnya

c. Masyarakat diharapkan berpartisipasi aktif dan perlunya rasa memiliki 

pada hasil pembangunan.

3. Musyawarah

a. Alokasi dana ADD telah cair pada tanggal 08 Januari 2014

b. PBB faktor utama untuk mendapat dana ADD



c. Jumlah dana ADD Rp. 28.817.700,-dengan alokasi 40% operasional dan 

60% fisik.

4. Tanggapan dana Usulan

a. Bapak Sulaiman: Mendukung program pembangunan

b. Bapak Sigit: banyak jalan yang parah rusak karena kurang peduli, 

mendukung pembangunan dan pembangunan ini sangat penting karena 

menjaga lebih sulit daripada membangun.

c. Bapak Darwin Tiar: perlunya kepedulian masyarakat, kerusakan atas 

kesalahan manusia dan harus ditegur bagi yang bersangkutan, bila perlu 

saling menjaga maupun bergotong royong bersama.

Acara selesai pukul 12:15 WIB 

Mengetahui Kepala Desa Karang Jaya Notulen

Nurjaya



BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN MUSRENBANG RKPD 

KABUPATEN LAMPUNG SELATAN DI BALAI DESA KARANG 

JAYA TAHUN 2015

Pada hari ini Senin tanggal tujuh belas bulan agustus tahun dua ribu lima belas 

bertempat di balai desa Karang Jaya telah diselenggarakan Musrenbang RKPD 

Kabupaten Lampung Selatan di balai desa Karang Jaya yang dihadiri oleh pemangku 

kepentingan sesuai daftar hadir peserta yang tercantum dalam lampiran 1 berita acara 

ini.

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan:

1. Sambutan-sambutan yang disampaikan oleh kepala desa Karang Jaya, ketua 

BPD dan ketua LPM pada acara pembukaan Musrenbang desa Karang Jaya.

2. Pemaparan materi lainnya disampaikan oleh wakil dari tokoh masyarakat

3. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta Musrenbang desa Karang Jaya 

terhadap materi yang dipaparkan oleh masing-masing ketua kelompok diskusi 

sebagaimana telah di rangkum menjadi hasil keputusan kelompok diskusi 

musrenbang desa Karang Jaya, maka pada:

Hari dan Tanggal : Senin 10 Agustus 2015

Jam : 13.00 WIB

Tempat : Balai desa Karang Jaya



Musrenbang desa Karang Jaya Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten 

Lampung Selatan.

MENYEPAKATI

KESATU : Kegiatan prioritas, sasaran yang disertai target dan kebutuhan 

pendanaan dalam daftar prioritas desa Karang Jaya Kecamatan Merbau 

Mataram Kabupaten Lampung Selatan tahun 2016 sebagaimana tercantum 

dalam lampiran II berita acara ini.

KEDUA : Usulan program dan kegiatan yang belum dapat di akomodir 

dalam rancangan RKPD Kabupaten Lampung Selatan tahun 2016 beserta 

alasan penolakannya sebagaimana tercantum dalam lampiran III berita acara 

ini.

KETIGA : Hasil keputusan sidang-sidang kelompok Musrenbang desa 

Karang Jaya Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan tahun 

2015 dan daftar hadir peserta Musrenbang sebagaimana tercantum dalam 

lampiran I, II dan III merupakan satu kesatuan dan merupakan bagian yang 

tidak terpisahkan dari Berita acara ini.



KE-EMPAT :Berita acara ini dijadikan sebagai bahan penyusunan 

rancangan RKPD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan 

sebagaimana mestinya.

Karang Jaya, 17 Agustus 2015

Pimpinan Sidang

Zainal Abidin



DAFTAR HADIR PESERTA MUSRENBANG

Desa : Karang Jaya

Kecamatan : Merbau Mataram

Tanggal : 17 Agustus 2014

Tempat : Balai desa Karang Jaya

No. Nama Jenis Kelmin Jabatan/Kedudukan

1 Rudi Hartono Laki-laki Kepala Desa

2 Damiyanto Laki-laki Sekdes

3 Hasan Laki-laki Kaur

4 Mardoni Laki-laki Kaur Kesra

5 Ujang Sauri Laki-laki Kaur Pembangunan

6 Yofi Perempuan Kaur Umum 

7 Leni Marlina Perempuan Kaur Keuangan

8 Rozali Laki-laki Ketua LPM

9 Zainal Abidin Laki-laki Ketua BPD

10 Gutomo Laki-laki Kadus I

11 Suprapdi Laki-laki Kadus II

12 Ariya Laki-laki Kadus III

13 Amrullah Laki-laki Ketua RT 01

14 Sulaiman Laki-laki Ketua RT 02

15 Komarrudin Laki-laki Ketua RT 03

16 Sumarno Laki-laki Ketua RT 04

17 Riyanto Laki-laki Ketua RT 05

18 Asman Laki-laki Ketua RT 06

19 Saipudin Laki-laki Ketua RT 07

20 Ujang Sanusi Laki-laki Ketua RT 08



21 Elphi Bahri Laki-laki Ketua RT 09 

22 Judiono Laki-laki Ketua RT 10

23 Lestari Perempuan PKK

24 Sri Perempuan PKK

25 Dedi Laki-laki Pemuda

26 Ali Laki-laki Anggota LPM

27 Fathurozi Laki-laki Anggota Masyarakat

28 Edi Laki-laki Anggota Masyarakat

29 Arya Ulfa Perempuan Pemuda

30 Suyadi Laki-laki Anggota LPM

31 Darwin Tiar Laki-laki Bendahara Desa

32 Nurjaya Laki-laki Anggota BPD

33 Wagiman Laki-laki Anggota BPD

34 Moh. Dayat Laki-laki Anggota Masyarakat

35 Jauhari Laki-laki Anggota Masyarakat

36 Giarti Perempuan PKK

37 Agus Yani Laki-laki Pemuda

38 Gunadi Laki-laki Anggota BPD

39 Uli Laki-laki Pemuda

40 Najmi Laki-laki Anggota Masyarakat

41 Arya Ulfa Perempuan Pemuda

42 Agus Hartoko Laki-laki Anggota LPM

43 Nurmanto Laki-laki Anggota LPM

44 Nur Laki-laki Anggota LPM

45 Sigit Laki-laki Tokoh Masyarakat

46 Ngadi Laki-laki Tokoh Masyarakat

47 Fahri Laki-laki Sekretaris LPM



DAFTAR PRIORITAS DESA/KELURAHAN KARANG JAYA 

MENURUT SKPD

KECAMATAN : MERBAU MATARAM

KABUPATEN : LAMPUNG SELATAN

Draft Prioritas Rencana Kerja Pembangunan Desa Karang Jaya Tahun 2015

No. Jenis Pembangunan Lokasi

1 Perkerasan Jalan Telrofd Ds. VI RT. 6

2 Perkerasan Jalan Telford Ds. II RT. 2

3 Drainase Ds. I RT. 3

4 Perkerasan jalan onderlag Ds. II RT. 2

5 Pavling Block 100 m Ds. III RT. 6

6 Pembuatan Plang Nama Jalan 100 m-200 m Ds. II RT. 2, 3, 4

7 Pembuatan Plang Nama Jalan Ds. III RT. 5

8 Penalutan Ds. I RT. 9

9 Gorong-gorong RT. 6, 7, 8



DAFTAR KEGIATAN YANG BELUM DISEPAKATI 

DESA/KELURAHAN KARANG JAYA KECAMATAN MERBAU 

MATARAM TAHUN 2015

No. KEGIATAN LOKASI 
(Desa/Kelurahan

VOLUME ALASAN

1 2 3 4 5
1 Drainase Ds. II RT 05 70 M
2 Penalutan Ds. III RT 04 100 m
3 Penalutan Ds. I RT 03 150 m
4 Gorong-gorong beton Ds. II RT 07 1 Unit
5 Drainase Ds. I RT 08 70 M
6 Rehab Gedung TPA Ds. II RT 04 2 Unit
7 Rehab lapangan bola Ds. III RT 05 1 Unit
8 Pembangunan jalan desa Ds. I RT 02 100 m
9 Pengerasan Jalan desa Ds. II RT 08 1500 M
10 Drainase Ds. I RT 09 70 M
11 Penalutan Ds. III RT 07 100 m
12 Pengaspalan Jalan Ds. II RT 10 1 Km
13 Pavling Block 100 m Ds. 1,II RT 06 100 m
14 Pengerasan jalan telfford Ds. III RT 04 200 m
15 Onderlag Ds. II RT 03 100 m -200 m
16 Pengaspalan jalan Ds. II, III RT 08 1 Km



Wakil Masyarakat Ketua Tim Penyelenggara

Musrenbang Desa Karang 
Jaya 10 Agustus 2015

WAGIMAN ZAINAL ABIDIN

Mengetahui

Kepala Desa Karang Jaya



1. Pedoman Interview (Wawancara)

a. Interview Kepada Aparatur Desa

 Siapa sajakah yang akan diundang dalam Musrenbang?

 Apa saja yang menjadi syarat utama bagi peserta/anggota dari Musrenbang?

 Siapa yang diharapkan menjadi peserta dari Musrenbang? Bagaimana proses 

identifikasi peserta dilakukan?

 Siapa saja orang-orang yang hadir dalam Musrenbang?

 Berapa lama jarak waktu antara undangan dengan waktu pelaksanaan tersebut?

 Siapa saja yang menjadi narasumber dalam Musrenbang?

 Siapa saja orang-orang yang aktif memberikan usulan/saran dalam Musrenbang?

 Adakah alternatif agar aparat desa dan masyarakat bisa berpartisipasi aktif dalam 

Musrenbang?

 Bagaimana narasumber (aparat desa) dalam merespon usulan dari masyarakat?

 Bagaimana pendapat anda mengenai program-program yang diusulkan dalam 

Musrenbang?

 Bagaimana proses pengambilan keputusan terkait program-program yang 

disepakati dalam Musrenbang?

 Apa sajakah hasil (output) dalam Musrenbang?

 Program-program apa saja yang belum dijalankan? Apa kendalanya?

 Secara keseluruhan bagaimana Bpk/Ibu melihat proses Musrenbang ini? 

 Program-program apa saja yang saat ini sudah dapat dijalankan dalam kehidupan 

masyarakat?

 Apa saran Bpk/Ibu terkait implementasi program pembangunan sehingga dapat 

berjalan lebih efektif untuk kedepannya?



b. Interview kepada Perwakilan Badan Permusyawaratan Daerah (BPD)

 Apakah Bpk/Ibu diundang dalam Musrenbang desa Karang Jaya?

 Apakah Bpk/Ibu hadir dalam Musrenbang? Apa yang membuat Anda mau hadir 

dalam Musrenbang tersebut?

 Berapa lama jarak waktu antara undangan dengan waktu pelaksanaan 

Musrenbang?

 Menurut Bpk/Ibu mengapa Musrenbang itu penting atau tidak, Apa alasannya?

 Siapa saja yang menjadi narasumber dalam Musrenbang?

c. Interview kepada Perwakilan Tokoh Agama

 Apakah Bpk/Ibu diundang dalam Musrenbang?

 siapa saja orang-orang yang hadir/tidak hadir dalam Musrenbang?

 Apa saja masukan atau usulan yang diberikan oleh anggota masyarakat dalam 

Musrenbang tersebut?

 Apakah Bpk/Ibu turut berpartisipasi aktif dalam menjalankan program 

pembangunan?

 Bagaimana narasumber (tokoh agama) dalam merespon usulan dari masyarakat 

terkait adanya Musrenbang desa Karang Jaya?

 Apa saran Anda terkait dengan adanya Musrenbang di desa Anda?

d. Interview kepada Perwakilan Tokoh Pemuda

 Siapa saja yang diundang dalam Musrenbang desa Karang Jaya?

 Mengapa Anda begitu peduli terhadap pembangunan yang ada di desa Anda?

 Mengapa Anda tertarik untuk ikut berpartsisipasi dalam Musrenbang? Dan apa 

usulan Anda terhadap pelaksanaan program pembangunan desa Karang Jaya?



 Menurut Anda, apa saran Anda terkait dengan adanya Musrenbang di desa 

Karang Jaya dalam program pembangunan sehingga dapat berjalan lebih efektif 

untuk ke depannya?

 Bagaimana pendapat Anda mengenai program-program yang disulkan dalam 

Musrenbang?

 Apakah seluruh usulan dari Musrenbang bisa diakomodir oleh aparat desa?

e. Interview kepada Perwakilan Tokoh Wanita

 Siapa sajakah yang diundang dalam Musrenbang desa Karang Jaya?

 Menurut Ibu bagaimana dengan adanya Musrenbang, dan bagaimana tanggapan 

Ibu terhadap usulan yang Ibu berikan?

 Apakah program yang Anda usulkan saat ini sudah dijalankan dan jika belum? 

Apa kendalanya?

 Apakah Ibu berpartisipasi aktif (memberikan saran/masukan) dalam 

Musrenbang? (Ya atau tidak), apa alasannya?

 Secara keseluruhan bagaimana Ibu melihat proses Musrenbang ini? Dan apa saran 

Anda terkait implementasi program pembangunan sehingga dapat berjalan 

dengan baik untuk ke depannya?

 Menurut Ibu apakah Musrenbang bermanfaat dan perlu dilanjutkan? Apa manfaat 

Musrenbang yang paling Ibu rasakan?

 Sepengetahuan Anda program-program apa saja yang sudah dilaksanakan dalam 

kehidupan masyarakat?

 Bagaimana partisipasi masyarakat terkait dengan program pembangunan desa 

Karang Jaya? Apakah sudah berjalan lebih efektif?



2. Pedoman Observasi

 Mengamati proses berlangsungnya Musrenbang desa Karang Jaya.

 Mengamati siapa-siapa saja yang hadir dan berpartisipasi aktif dalam 

Musrenbang.

 Mengamati bagaimana proses pengambilan keputusan terkait program-program 

yang disepakati dalam Musrenbang.

 Mengamati hasil keluaran dari Musrenbang terkait dengan adanya program

pembangunan desa Karang Jaya.

3. Pedoman Dokumentasi

 Data desa Karang Jaya (sejarah, struktur serta data kependudukan).

 Absensi peserta Musrenbang

 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2004.



PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR 66 TAHUN 2007

TENTANG

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 72 

Tahun 2005 tentang Desa, pemerintah desa wajib menyusun Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan Rencana Kerja 

Pembangunan Desa (RKP-Desa);

b. bahwa untuk memberikan pedoman bagi pemerintah desa dalam

penyusunan RPJM-Desa dan RKP-Desa, perlu dilakukan pengaturan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan 

huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang 

Perencanaan Pembangunan Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 

32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang 



(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

5.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PERENCANAAN

PEMBANGUNAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan

masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur 

dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat 

setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia.



2. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan

Pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk 

kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.

3. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama 

Kepala Desa.

4. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, 

pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan 

daerah.

5. Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat (APBN) adalah rencana 

keuangan tahunan pemerintah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah dan 

DPR, dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Dana APBN bisa berbentuk dana 

Dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan.

6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat (RPJMDesa)

adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat arah kebijakan 

pembangunan Desa, arah kebijakan keuangan Desa, kebijakan umum, dan program, dan 

program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program prioritas 

kewilayahan, disertai dengan rencana kerja.

7. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat (RKP-Desa) adalah

dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun merupakan penjabaran dari RPJM-

Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan 

kerangka pendanaan yang dimutahirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana 

kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh 

pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat 

dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan RPJM-Desa.

8. Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat (DURKP-

Desa) adalah daftar yang merupakan usulan kegiatan pembangunan Desa yang

menggunakan dana yang sudah jelas sumbernya baik dari APBN, APBD (Provinsi,

Kabupaten/Kota), APB Desa, Swadaya dan Kerjasama dengan Pihak ketiga.

9. Pembangunan partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa bersama-

sama secara musyawarah, mufakat, dan gotong royong yang merupakan cara hidup 

masyarakat yang telah lama berakar budaya di wilayah Indonesia.

10. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data

dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana 

dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi desa.



11. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya 

(MUSRENBANGDESA) adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara 

partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa (pihak berkepentingan untuk mengatasi

permasalahan desa dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah) untuk

menyepakati rencana kegiatan di desa 5 (lima) dan 1 (satu) tahunan.

12. Lembaga Kemasyarakatan desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang

dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa 

dalam memberdayakan masyarakat.

13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat (APB-Desa) adalah 

rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh 

pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan Peraturan 

Desa.

BAB II

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Pasal 2

(1) Perencanaan pembangunan desa disusun dalam periode 5 (lima) tahun.

(2) Perencanaan pembangunan 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

merupakan RPJM-Desa.

(3) RPJM-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat arah kebijakan keuangan desa, 

strategi pembangunan desa, dan program kerja desa.

Pasal 3

(1) RPJM-Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dijabarkan dalam RKPDesa

untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

(2) RKP-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kerangka ekonomi desa,

prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaannya baik yang dilaksanakan 

langsung oleh pemerintah desa maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi 

masyarakat dengan mengacu pada rencana kerja pemerintah daerah.

Pasal 4

(1) RPJM-Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan dengan peraturan desa.

(2) RKP-Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan dengan keputusan kepala 

desa.



Pasal 5

(1) Rencana pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun untuk

menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan 

pengawasan.

(2) Rencana pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:

a. pemberdayaan, yaitu upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian

masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;

b. partisipatif, yaitu keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses 

pembangunan;

c. berpihak pada masyarakat, yaitu seluruh proses pembangunan di pedesaan secara serius 

memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat khususnya masyarakat 

miskin;

d. terbuka, yaitu setiap proses tahapan perencanaan pembangunan dapat dilihat dan 

diketahui secara langsung oleh seluruh masyarakat desa;

e. akuntabel, yaitu setiap proses dan tahapan-tahapan kegiatan pembangunan dapat 

dipertanggungjawabkan dengan benar, baik pada pemerintah di desa maupun pada 

masyarakat;

f. selektif, yaitu semua masalah terseleksi dengan baik untuk mencapai hasil yang optimal;

g. efisiensi dan efektif, yaitu pelaksanaan perencanaan kegiatan sesuai dengan potensi 

sumberdaya alam dan sumberdaya manusia yang tersedia;

h. keberlanjutan, yaitu setiap proses dan tahapan kegiatan perencanaan harus berjalan 

secara berkelanjutan;

i. cermat, yaitu data yang diperoleh cukup obyektif, teliti, dapat dipercaya, dan

menampung aspirasi masyarakat;

j. proses berulang, yaitu pengkajian terhadap suatu masalah/hal dilakukan secara berulang 

sehingga mendapatkan hasil yang terbaik; dan

k. penggalian informasi, yaitu di dalam menemukan masalah dilakukan penggalian 

informasi melalui alat kajian keadaan desa dengan sumber informasi utama dari peserta 

musyawarah perencanaan.

Pasal 6

RPJM-Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) bertujuan untuk:

a. mewujudkan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan 

keadaan setempat;



b. menciptakan rasa memiliki dan tanggungjawab masyarakat terhadap program

pembangunan di desa;

c. memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan di desa; dan

d. menumbuhkembangkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan di 

desa.

Pasal 7

RKP-Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) bertujuan untuk :

a. menyiapkan Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (DU-RKP-Desa)

tahunan yang sifatnya baru, Rehab maupun lanjutan kegiatan pembangunan untuk

dilaporkan kepada Bupati/Walikota melalui camat sebagai bahan dasar RKP Daerah

Kabupaten;

b. menyiapkan DU-RKP-Desa tahunan untuk dianggarkan dalam APB Desa, APBD

Kabupaten/Kota, APBD Provinsi, APBN, pihak ketiga maupun swadaya masyarakat.

BAB III

PENGORGANISASIAN

Pasal 8

(1) Kepala Desa bertanggungjawab dalam pembinaan dan pengendalian penyusunan RPJM-

Desa dan RKP-Desa.

(2) Penyusunan RPJM-Desa dilakukan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan 

desa.

(3) Peserta forum musrenbang desa terdiri atas:

a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPM-Desa) membantu pemerintah Desa 

dalam menyusun RPJM-Desa dan RKP-Desa;

b. Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama sebagai nara sumber;

c. Rukun Warga/Rukun Tetangga, Kepala Dusun, Kepala Kampung, dan lain-lain sebagai 

anggota; dan

d. Warga masyarakat sebagai anggota.



BAB IV

PENYUSUNAN RPJM-DESA DAN RKP-DESA

Bagian Kesatu

Penyusunan RPJM-Desa

Pasal 9

(1) Penyusunan RPJM-Desa dilakukan melalui kegiatan:

a. persiapan;

b. pelaksanaan; dan

c. pelembagaan.

(2) Kegiatan penyusunan RPJM-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disosialisasikan 

di berbagai kegiatan organisasi dan kelompok masyarakat di Desa.

Pasal 10

(1) Kegiatan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a meliputi:

a. menyusun jadual dan agenda;

b. mengumumkan secara terbuka kepada masyarakat mengenai agenda musrenbang desa;

c. membuka pendaftaran/mengundang calon peserta; dan

d. menyiapkan peralatan, bahan materi dan notulen.

(2) Kegiatan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b meliputi:

a. pendaftaran peserta;

b. pemaparan kepala desa atas prioritas kegiatan pembangunan di desa;

c. pemaparan kepala desa atas hasil evaluasi pembangunan 5 (lima) tahun sebelumnya;

d. pemaparan kepala desa atas prioritas program kegiatan untuk 5 (lima) tahun berikutnya 

yang bersumber dari RPJM-Desa;

e. penjelasan kepala desa mengenai informasi perkiraan jumlah Pembiayaan Kegiatan 

Pembangunan 5 (lima) tahunan di Desa;

f. penjelasan koordinator Musrenbang yaitu Ketua LKMD/LPM atau sebutan lain

mengenai tata cara pelaksanaan musyawarah;

g. pemaparan masalah utama yang dihadapi oleh masyarakat desa oleh beberapa

perwakilan dari masyarakat, antara lain Ketua Kelompok Tani, Komite Sekolah, Kepala 

Dusun;

h. pemisahan kegiatan berdasarkan kegiatan yang akan diselesaikan sendiri di tingkat Desa 

dan kegiatan yang menjadi tanggungjawab satuan Kerja Perangkat Daerah yang akan 

dibahas dalam Musrenbang Tahunan Kecamatan.



i. perumusan para peserta mengenai prioritas untuk menyeleksi usulan kegiatan sebagai 

cara mengatasi masalah oleh peserta;

j. penempatan prioritas kegiatan pembangunan yang akan datang sesuai dengan potensi 

serta permasalahan desa, dan

k. penetapan daftar nama 3-5 orang (masyarakat yang komposisinya ada perwakilan 

perempuan) delegasi dari peserta musrenbang desa untuk menghadiri musrenbang 

Kecamatan.

(3) Kegiatan pelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c melalui 

pemasyarakatan hasil musyawarah perencanaan pembangunan di desa.

(4) Pemasyarakatan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan

melalui forum/pertemuan warga (formal/informal), papan pengumuman, surat edaran, 

dan lain-lain.

Pasal 11

Kegiatan penyusunan RPJM-Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan

berdasarkan:

a. masukan;

b. proses;

c. hasil; dan

d. dampak.

Pasal 12

(1) Masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dilakukan melalui penggalian 

masalah dan potensi melalui alat kaji sketsa desa, kalender musim dan bagan 

kelembagaan.

(2) Proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dilakukan melalui pengelompokan 

masalah, penentuan peringkat masalah, pengkajian tindakan pemecahan masalah, dan 

penentuan peringkat tindakan.

(3) Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c dilakukan melalui:

a. rencana program swadaya masyarakat dan pihak ketiga;

b. rencana kegiatan APBN (tugas pembantuan), APBD Provinsi, Kabupaten/Kota, dan 

APB-Desa, rencana paduan swadaya dan tugas pembantuan, RPJM-Desa,

c. pemeringkatan usulan pembangunan berdasarkan RPJM-Desa, Indikasi program

pembangunan di Desa, RKP-Desa, DU-RKP-Desa, berita acara musrenbang Desa

(RPJM/RKP-Desa), dan rekapitulasi rencana program pembangunan Desa.



(4) Dampak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d melalui:

a. Peraturan Desa tentang RPJM-Desa;

b. Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan di Desa (DU-RKP-Desa); dan

c. Keputusan Kepala Desa tentang RKP-Desa.

Bagian Kedua

Penyusunan RKP-Desa

Pasal 13

(1) Penyusunan RKP-Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan melalui kegiatan:

a. persiapan;

b. pelaksanaan, dan;

c. pemasyarakatan.

(2) Kegiatan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:

a. Pembentukan Tim Penyusun RKP-Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala 

Desa;

b. Tim penyusun RKP-Desa terdiri dari Kepala Desa selaku pengendali kegiatan,

Sekretaris Desa selaku penanggungjawab kegiatan, Lembaga Pemberdayaan

Kemasyarakatan Desa selaku penanggungjawab pelaksana kegiatan, Tokoh masyarakat, 

tokoh agama selaku nara sumber, Pengurus TP-PKK Desa, KPM selaku anggota, 

Pemandu selaku pendamping dalam proses penyusunan RKPDesa.

(3) Kegiatan Pelaksanaan Penyusunan RKP-Desa dengan mengacu kepada RPJM-Desa

dengan memilih prioritas kegiatan setiap tahun anggaran yang telah disepakati oleh

seluruh unsur masyarakat, yang berupa :

a. Pemeringkatan usulan kegiatan pembangunan berdasarkan RPJM-Desa;

b. Indikasi program pembangunan Desa dari RPJM-Desa;

c. Rencana Kerja Pembangunan Desa sebagai bahan APB-Desa;

d. Daftar Usulan Rencana Kerja Pembangunan Desa; dan

e. Berita Acara Musrenbang Desa.

(4) Kegiatan pemasyarakatan RKP-Desa dilakukan pada berbagai kegiatan organisasi dan 

kelompok masyarakat.

Pasal 14

Kegiatan dan Format penyusunan RPJM-Desa dan RKP-Desa sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 9 dan Pasal 13 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini.



BAB V

PELAPORAN

Pasal 15

(1) Kepala Desa melaporkan RPJM-Desa dan RKP-Desa secara berjenjang.

(2) Laporan RPJM-Desa dan RKP-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan 

paling lambat 1 (satu) bulan sejak ditetapkan.

Pasal 16

Bentuk laporan RPJM-Desa dan RKP-Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15

tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

(1) Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perencanaan 

pembangunan desa berupa pemberian pedoman, pelatihan, supervisi.

(2) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perencanaan pembangunan 

desa berupa pelatihan dan supervisi.

(3) Bupati/Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap 

perencanaanpembangunan desa berupa bimbingan, arahan dan supervisi.

(4) Pembinaan dan pengawasan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat 

didelegasikan kepada Camat.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 18

Perencanaan pembangunan desa bersumber dari dana:

a. APBN;

b. APBD Provinsi;

c. APBD Kabupaten/Kota;

d. APB-Desa; dan

e. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.



BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

(1) RPJM-Desa dan RKP-Desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

(2) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 

memuat:

a. RPJM-Desa dan RKP-Desa;

b. penyusunan RPJM-Desa dan RKP-Desa; dan

c. pelaksanaan RPJM-Desa dan RKP-Desa.

Pasal 20

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 28 November 2007

MENTERI DALAM NEGERI,

H. MARDIYANTO



FOTO KEGIATAN MUSRENBANG

Pengaspalan Jalan Desa Karang Jaya Pembuatan Plang Nama Jalan

Pengaspalan Jalan Desa Karang Jaya Musyawarah Pembangunan desa



Musrenbang desa Karang Jaya 2015. Masyarakat hadir dalam Musrenbang.

Perkerasan Jalan desa Karang Jaya. Salah satu masyarakat berpendapat saat 
acara Musrenbang desa.



Pengaspalan Jalan desa Karang Jaya. Alat Bantu Pengaspalan Jalan desa.

Masyarakat mengikuti acara Musrenbang. Acara Musrenbang desa Karang Jaya.
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