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Abstrak 

Penelitian ini Perbandingan Strategi Kepela Desa dalam meningkatkan 

Partisipasi Masyarakat dalam  Pembangunan Desa (Study Kasus Desa 

Pa’Mering Dan Desa Ma’Libu Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan). Karya 

ilmiah ini berargumentasi bahwa Kepala Desa Pa’Mering dan Kepala Desa 

Ma’Libu memiliki perbedaan Strategi dalam Meningkatkan Partisipasi 

Masyarakat dalam Pembangunan Desa. Selain itu, Masyarakat Desa Pa’Mering 

dan Masyarakat Desa Ma’Libu memiliki perbedaan Partisipasi dalam mengikuti 

pelaksanaan kegiatan pembangunan didalam Desa. Penelitian ini dilaksanakan 

di Desa Pa’Mering dan Desa Ma’Libu Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan. 

Pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan, observasi, dan 

wawancara. Narasumber tidak hanya Kepala Desa dan Perangkat Desa serta 

BPD, Tetapi Juga Masyarakat Desa. Data-data dikumpul dan dianalisis dengan 

analisis kualitatif. 

Temuan dari Penelitian ini adalah bahwa, Strategi yang dilakukan oleh 

Kepala Desa Pa’Mering dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam 

pembangunan desa masih kurang. Karena Kepala Desa sebagai pemimpin 

didalam desa tidak tegas serta tidak mampu memberikan teguran kepada 

masyarakat yang kurang aktif berpartisipasi mengikuti pelaksanaan 

pembangunan didalam desa. Sedangkan Strategi yang dilakukan oleh Kepala 

Desa Ma’Libu dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pembangunan 

Desa sudah baik. Karena Kepala Desa memiliki sifat ketegasan dalam memimpin 

masyarakat dalam pembangunan desa. Serta mampu memberikan teguran 

langsung dan memanggil atau mendatangi masyarakat desa yang kurang aktif 

berpartisipasi mengikuti pelaksanaan pembangunan didalam desa.  

 

Kata Kunci: perbandingan strategi kepala desa, partisipasi masyarakat  
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Pendahuluan  

Desa atau yang disebut nama lain telah ada sebelum Negara Kesatuan 

Republik Indonesia terbentuk. Oleh sebab itu, keberadaannya wajib tetap 

diakui  dan diberikan jaminan keberlangsungan hidupnya dalam Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. dalam perjalanan ketatanegraan Republik 

Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk, sehingga perlu 

dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis 

sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan 

pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan 

sejahtera. Otonomi daerah sebagai Produk orde reformasi telah membuka ruang 

yang lebih luas bagi keterlibatan masyarakat dalam setiap proses pengambilan 

kebijakan yang dilakukan pemerintah. kebebasan dan keterbukaan berpendapat 

serta akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan merupakan sarana utama bagi 

suatu negara. 

Secara lebih operasional Undang-Undang Otonomi Daerah 

mengamanahkan, bahwa penyelenggaraan pemerintahan diarahkan untuk 

memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah dengan 

maksud untuk lebih meningkatkan pelayanan dan partisipasi aktif masyarakat 

terhadap pelaksanaan pembangunan di segala bidang. Desa sebagai bagian dari 

Pemerintah Daerah Kabupaten yang berhubungan dekat dengan masyarakat. 

Selain itu, Desa memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan 

masyarakat dengan berpedoman pada keanekaragaman, partisipasi otonomi asli, 

demokrasi dan pemberdayaan masyarakat. Di Kecamatan Krayan Kabupaten 

Nunukan, Kepala Desa Pa’Mering dan Kepala Desa Ma’Libu yang berada di 

Lokasi Kuala Belawit, memiliki perbedaan Strategi dalam meningkatkan 

Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan Desa. Seperti yang kita ketahui 

dalam meningkatkan partisipasi masyarakat secara aktif dan proaktif dalam suatu 

pelaksanaan kegiatan Pembangunan di dalam Desa, itu tidaklah mudah seperti 

yang bayangkan. 

Strategi yang dibuat oleh masing-masing Kepala Desa adalah untuk 

menciptakan dan membangkitkan partisipasi atau keikutsertaan masyarakat secara 

aktif dan proaktif dalam suatu kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan 

dalam Desa, yang  bertujuan untuk perubahan, perkembangan, dan  kemajuan 

Pembangunan Desa serta untuk kesejahteraan masyarakat Desa Pa’Mering Dan 

Desa Ma’Libu sendiri. 

 

Kerangka Dasar Teori  

Perbandingan 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2010:75) “Perbandingan adalah 

perbedaan atau selisih kesamaan, persamaan, serta ibarat sedangkan 

membandingkan adalah menyatakan 2 hal benda dan sebagainya untuk 

mengetahui persamaan dan selisihnya. Dan perbandingan juga diartikan sebagai 

selisih kesamaan, ibarat pedoman pertimbangan. Kata perbandingan berasal dari 
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kata banding yang artinya timbang yaitu menentukan bobot dari suatu obyek atau 

beberapa obyek. Dengan demikian kata perbandingan dapat disamakan dengan 

pertimbangan yaitu perbuatan menentukan bobot suatu obyek atau beberapa 

obyek. 

Adapun tujuan studi perbandingan menurut S.Pamuji (1983) ialah mencoba 

memahami latar belakang, asas-asas yang melandasi kelemahan-kelemahan dan 

keuntungan-keuntungan dari masing-masing sistem pemerintah. Lebih lanjut 

melalui studi ini dapat di kembangkan dan dibina suatu sistem pemerintah yang 

sesuai dengan waktu, ruang dan lingkungan yang ada di sekitar dan lebih khusus 

lagi sesuai dengan kepribadian kita. 

 

Strategi 

Secara harfiah, istilah strategy berasal dari kata Yunani strategos, atau 

strategus dengan kata jamak strategi.Strategos berarti jendral tetapi dalam Yunani 

Kuno sering berarti perwira Negara (state officer) dengan fungsi yang luas. 

Defenisi strategi adalah cara untuk mencapai tujuan jangka panjang. 

Menurut Glueck dan Jauch, P (1989:9), strategi adalah rencana yang berurusan 

dengan tantangan lingkungan, yang dirancang untuk memastikaan bahwa tujuan 

utama dari urusan dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh organisasi. 

Pengertian strategi secara umum dan khusus sebagai berikut: 

1. Pengertian Umum 

Strategi adalah proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang 

berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu 

cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai. 

2. Pengertian Khusus 

Strategi merupakan tindakan yang bersifat incremental (senantiasa meningkat) 

dan terus-menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang apa yang 

diharapkan oleh para pelanggan di masa depan. 

Dengan demikian, strategi hampir selalu dimulai dari apa yang akan terjadi 

dan bukan dimulai dari apa yang terjadi. 

Berbeda dengan Shirley (1978) yang lebih suka memakai istilah determinan 

atau faktor yang menentukan. Jadi, determinan-determinan strategi menurutnya 

ialah peluang ekstern, kendala-kendala ekstern, kapabilitas intern dan nilai-nilai 

perorangan dari pejabat-pejabat teras. Sebagai kesimpulan, kebanyakan penulis 

tentang strategi umumnya sepakat dan telah membahas: 

1. Tujuan dan Sasaran. Perlu dipahami bahwa tujuan berbeda dengan sasaran. 

organizational objectives adalah pernyataan yang sudah mengarah pada 

kegiatan untuk mencapai goals:  lebih terkait dengan waktu, dapat diukur dan 

dapat dijumlah atau dihitung. 

2. Lingkungan. Harus disadari bahwa organisasi tidak dapat hidup dalam isolasi. 

Sasaran organisasi senantiasa berhubungan dengan lingkungan, dimana bisa 

terjadi bahwa lingkungan mampu mengubah sasaran. Sebaliknya sasaran 

organisasi dapat mengontrol lingkungan. 
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3. Kemampuan internal. Hal ini digambarkan sebagai apa yang dapat dibuat 

karena kegiatan akan terpusat pada kekuatan. 

4. Kompetisi. Kompetisi ini tidak dapat diabaikan dalam merumuskan strategi. 

5. Pembuat strategi. Ini juga penting karena menunjuk pada siapa yang kompeten 

membuat strategi. 

   

Kepala Desa 

Terkait dengan Tugas,Wewenang, dan Kewajiban Kepala Desa dalam 

Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Undang-Undang Nomor  6 Tahun 2014 

tentang Desa menjelaskan sebagai berikut: 

a. Tugas Kepala Desa 

Terkait dengan tugas Kepala Desa ini, pasal 26, ayat (1) Undang-Undang Desa 

menyebutkan sebagai berikut: “Kepala Desa bertugas menyelenggarakan 

Pemerintah Desa, Melaksanakan Pembangunan Desa, dan pembinaan 

kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. 

b. Wewenang Kepala Desa 

Terkait dengan wewenang Kepala Desa ini, pasal 26, ayat (2) Undang-Undang 

Desa menyebutkan sebagai berikut: “Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa 

memiliki wewenang: 

1. Memimpin penyelenggaran Pemerintahan Desa. 

2. Mengangkat dan memberhentikan prangkat Desa. 

3. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan Aset Desa. 

4. Menetapkan Peraturan Desa. 

5. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. 

6. Membina kehidupan masyarakat Desa. 

7. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa. 

8. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya 

agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya 

kemakmuran masyarakat Desa. 

9. Mengembangkan sumber pendapatan Desa. 

10. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagaian kekayaan negara guna 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa. 

11. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa. 

12. Memanfaatkan teknologi tepat guna 

13. Mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif. 

14. Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum 

untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

15. Melaksanaakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

c. Kewajiban Kepala Desa 

Terkait kewajiban Kepala Desa ini, pasal 26, ayat (4) Undang-Undang Desa 

menyebutkan sebagai berikut: “Dalam Melaksanakan tugasnya, Kepala Desa 

berkewajiban: 
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1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta 

mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. 

2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa. 

3. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa. 

4. Mentaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan. 

5. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender. 

6. Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, 

professional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan 

nepotisme. 

7. Menjalain kejasama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di 

Desa. 

8. Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik. 

9. Mengelola Keuangan dan Aset Desa. 

10. Melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Desa. 

11. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa. 

12. Mengembangkan perekonomian masyarakat Desa. 

13. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa. 

14. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa. 

15. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungsn 

hidup, dan. 

16. Memberikan informasi kepada masyarakat Desa 

 

Partisipasi  

Secara harfiah, partisipasi berasal dari kata bahasa Inggris Participation 

yang berarti peran serta.Dalam pengertian yang lebih luas, partisipasi dapat 

diartikan sebagai bentuk peran serta atau keikutsertaan secara aktif atau proaktif 

dalam suatu kegiatan. Sumarto dalam sembodo (2006) menjelaskan bahwa 

partisipasi itu merupakan suatu proses yang memungkinkan adanya interaksi yang 

lebih baik antar stakeholders sehingga kesepakatan-kesepakatan dan tindakan 

yang bersifat inovatif lebih memungkinkan tercipta dalam proses deliberatife, 

dimana ruang untuk mendengarkan, belajar, reflektsi, untuk memulai suatu aksi 

bersama bisa terjadi. 

Dalam kaitannya dengan pembangunan, Adisasmita (2006:42) mengatakan 

bahwa “ partisipasi masyarakat itu merupakan keterlibatan dan pelibatan anggota 

masyarakat dalam pembangunan, meliputi kegiatan perencanaan dan pelaksanaan 

program/proyek pembangunan yang dikerjakan di masyarakat lokal. 

Bentuk-bentuk partisipasi masyarakat, apabila dilihat dari suatu proses 

proyek/program pembangunan, mulai dari gagasan sampai pada bentuknya 

sebagai bangunan, maka partisipasi itu menurut Ndraha (1990) dapat dibagi 

menjadi 2 jenis, yaitu: 
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1. Partisipasi yang dilakukan sepanjang proses atau yang biasa dinamakan 

partisipasi professional. 

2. Partisipasi yang hanya dilakukan pada satu atau beberapa fase saja, yang 

biasanya dinamakan partisipasi parsial. 

Problematika Partisipasi Masyarakat : 

1. Terbatasnya Ruang Partisipasi Masyarakat 

2. Regulasi Kurang Memberi Ruang/Akses Partisipasi Masyarakat 

3. Melemahnya Modal Sosial 
 

Pembangunan 

Pada dasarnya konsep pembangunan adalah suatu usaha yang dilakukan, 

dalam rangka menciptakan perubahan atau perkembangan menuju arah yang lebih 

baik dari sebelumnya dan dalam pelaksanaannya melibatkan kerjasama 

pemerintah dan masyarakat dan pembangunan itu harus menciptakan 

kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat.Tjokroamidjojo (dalam Yansen 

2013:204) “tujuan pembangunan adalah pembinaan bangsa (nation building) atau 

perkembangan secara ekonomi”. 

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembangunan : 

a. Jumlah penduduk. 

b. Tingkat pendidikan masyarakat. 

c. Luasnya wilayah kekuasaan negara. 

d. Topografi wilayah kekuasaan negara. 

e. Jenis dan jumlah kekayaan negara yang dimilki. 

f. Sistem politik yang berlaku di negara yang bersangkutan. 

Tantangan Dalam Pembangunan : 

1. Pengangguran. 

2. Globalisasi ekonomi. 

3. Tanggung jawab sosial. 

4. Peningkatan mutu hidup. 

5. Pelestarian lingkungan hidup. 

6. Tantangan di bidang politik. 

7. Keanekaragaman tenaga kerja. 

8. Pergeseran konfigurasi demografi. 

9. Penerapan norma-norma moral dan etika 

10. Penguasaan dan pemanfaatan perkembangan ilmu pengetahuan. 

 

Metode Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, penelitian yang 

bermaksud mengadakan penggambaran, pemeriksaan, dan pengukuran terhadap 

gejala tertentu dan bertujuan untuk melakukan penafsiran terhadap fenomena 

sosial. 

Denzin dan Lincoln (1987) (dalam Moloeng, 2006:5) menyatakan bahwa 

penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan 
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maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan 

melibatkan berbagai metode yang ada. 

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Pa’Mering dan Desa Ma’Libu Kecamatan 

Krayan Kabupaten Nunukan. Penelitian ini dimulai dari bulan Mei 2016 sampai 

selesai. 

Dalam penelitian ini data yang dikumpulkan ada dua macam, yaitu : 

1. Data Primer 

Data ini bersumber dari responden secara langsung, dalam prakteknya diperoleh 

dari observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap situasi lokasi penelitian. 

2. Data Primer 

Data ini bersumber dari responden secara langsung, dalam prakteknya diperoleh 

dari observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap situasi lokasi penelitian. 

Dalam pengumpulan data untuk penulisan skripsi ini, setelah melihat 

kondisi lapangan, maka penulis menggunakan cara sabagai berikut : 

1. Penelitian Kepustakaan (Library Research) 

2. Penelitian Kepustakaan (Library Research) 

 Analisis data merupakan hal yang sangat penting dalam suatu penelitian 

karena di dalam analisis data dilakukan pengorganisasian terhadap data yang 

terkumpul di lapangan. 

1. Pengumpulan Data 

2. Reduksi Data 

3. Penyajian Data 

4. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi 

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

1. Strategi Kepala Desa  

Dari hasil penelitian diatas Strategi Kepala Desa di dua Desa yakni 

Kepala Desa Pa’Mering Dan Kepala Desa Ma’Libu dalam hal meningkatkan 

partisipasi masyarakat didalam pembangunan desa, dengan cepat dan tanggap 

dalam menjawab berbagai permasalahan mengenai partisipasi masyarakat 

didalam pembangunan desa. Bahwa dalam memajukan pembangunan didalam 

desa, Kepala Desa Pa’Mering  mempunyai strategi dalam meningkatkan 

partisipasi masyarakat yaitu: ”selalu mengadakan pertemuan dengan masyarakat 

untuk membahas kegiatan yang perlu dikerjakan, menegur masyarakat yang 

kurang aktif mengikuti kegiatan pembangunanan dalam desa serta memberikan 

penghargaan kepada masyarakat yang aktif dalam pembangunan desa yaitu 

memberikan tugas didalam kepengurusan desa”. tujuannya adalah untuk 

melibatkan masyarakat secara langsung untuk berperan aktif didalam pelaksanaan 

pembangunan desa . Namun strategi yang dilaksanakan oleh Kepala Desa 

Pa’Mering tidak dapat diikuti dengan baik oleh masyarakat desa, sehingga 

pembangunan didalam desa tidak dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan 

yang inggin dicapai. Hal ini dikarenakan kurangnya partisipasi masyarakat Desa 

Pa’Mering dalam pembangunan desa.  
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Sedangkan Kepala Desa Ma’Libu  mempunyai strategi dalam 

meningkatkan partisipasi masyarakat yaitu: ” menyatukan persatuan dan kesatuan 

masyarakat desa, selalu mengadakan rapat atau pertemuan bersama anggota 

pemerintah desa dan masyarakat desa yang bertujuan untuk membahas program-

program kegiatan yang akan kami laksanakan didalam desa, memberikan teguran 

kepada masyarakat yang kurang aktif mengikuti kegiatan pembangunan  didalam 

desa”. 

Berbeda dengan Kepala Desa Pa’Mering, Strategi Kepala Desa 

Ma’Libu  dapat terlaksana dengan baik dalam meningkatkan partisipasi 

masyarakat didalam pembangunan desa. Dengan adanya ketegasan dari kepala 

desa semua kegiatan pembangunan didalam desa,  dapat berjalan dengan baik 

sesuai dengan apa yang ingin dicapai. Selain itu masyarakat desa ma’libu juga 

selalu melibatkan diri dan aktif dalam setiap pelaksanaan kegiatan 

pembangunan didalam desa. 
 

2. Partisipasi masyarakat  

Dari hasil penelitian diatas mengenai partisipasi masyarakat di dua Desa 

yakni di Desa Pa’Mering Dan Desa Ma’Libu tentunya memiliki perbedaan 

partisipasi dalam pelaksanaan pembangunan didalam Desa. Masyarakat Desa 

Pa”mering partisipasinya masih kurang dalam pembangunan desa. karena setiap 

ada pelaksanaan kegiatan pembangunan didalam desa, masih ada sebagian dari 

masyarakat desa tidak ikut berpartisipasi atau terlibat secara lansung dan aktif 

dalam pembangunan tersebut. Selain itu, tidak adanya ketegasan dari kepala desa 

untuk menegur masyarakat yang kurang aktif atau ikut berpartisipasi dalam 

pelaksanaan pembangunan didalam desa. 

Sedangkan Partisipasi Masyarakat Desa Ma’Libu sudah baik. Karena 

setiap ada pelakaksanaan kegiatan pembangunan didalam desa, Masyarakat Desa 

selalu melibatkan diri secara lansung dan aktif dalam kegiatan pembangunan 

tersebut. Dengan adanya partisipasi masyarakat desa yang baik, maka  

pelaksanaan kegiatan pembangunan dapat tercapai sesuai dengan apa yang 

diinginkan. 

 

3. Kelemahan dan Kelebihan dari strategi kepala Desa dalam meningkatkan 

partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa  

Dari hasil penelitian diatas mengenai Kelemahan dan Kelebihan Strategi 

Kepala Desa di dua Desa yakni Kepala Desa Pa’Mering Dan Kepala Desa 

Ma’Libu yaitu, dalam hal meningkatkan partisipasi masyarakat didalam 

pembangunan desa dapat dijelaskan sebagai berikut: 

Kelemahan dan Kelebihan Strategi Kepala Desa Pa’Mering yaitu : 

Strategi yang dilaksanakan oleh Kepala Desa Pa’Mering tidak dapat diikuti 

dengan baik oleh Masyarakat Desa, sehingga pembangunan didalam desa tidak 



eJournal Pemerintahan Integratif, Volume 5, Nomor 2,  2017: 308-319 

 

 

316 

dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Hal ini 

dikarenakan kurangnya partisipasi masyarakat Desa Pa’Mering dalam 

pembangunan desa serta tidak adanya ketegasan dari Kepala Desa dalam 

memberikan teguran secara langsung kepada masyarakat yang kurang aktif 

mengikuti pelaksanaan pembangunan didalam desa. 

Berbeda dengan Kepala Desa Pa’Mering, Kelemahan Dan Kelebihan 

Strategi Kepala Desa Ma’Libu yaitu:   Strategi Kepala Desa Ma’Libu  dapat 

terlaksana dengan baik dalam meningkatkan partisipasi masyarakat didalam 

pembangunan desa. Dengan adanya ketegasan dari kepala desa semua kegiatan 

pembangunan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang ingin dicapai. 

mampu memberikan teguran secara langsung yaitu memanggil atau mendatangi 

masyarakat desa yang kurang aktif mengiukti pelaksanaan pembangunan didalam 

desa. 

Kesimpulan dan Saran 

Berdasarkan penelitian lapangan tentang Strategi Kepala Desa Dalam 

Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa Study Kasus 

Desa Pa’Mering Dan Desa Ma'Libu Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan  

maka dapat simpulkan bahwa : 

 

Strategi kepala desa Pa’mering 
Selalu mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk membahas 

kegiatan yang perlu dikerjakan, menegur masyarakat yang kurang aktif mengikuti 

kegiatan pembangunanan dalam desa serta memberikan penghargaan kepada 

masyarakat yang aktif dalam pembangunan desa yaitu memberikan tugas didalam 

kepengurusan desa. 

Dari hasil penelitian diatas yaitu tentang Strategi Kepala Desa Pa’Mering 

dapat disimpulkan oleh penulis bahwa Strategi yang dilakaukan Kepala Desa 

Pa’Mering dalam meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan 

Desa masih kurang sekali. Karena kurangnya ketegasan dari kepala desa dalam 

memberikan teguran kepada masyarakat desa. 

Hal ini dapat dilihat dari partisipasi masyarakat desa dalam mengikuti 

pelaksaanan kegiatan pembangunan didalam Desa. Ada sebagian dari masyarakat 

desa tidak ikut berpatisipasi atau berperan aktif secara langsung dalam 

pelaksanaan kegiatan pembangunan dalam desa tersebut. 

 

Strategi  Kepala Desa Ma’Libu 
Menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dan kesatuan masyarakat desa, hal 

ini dibuktikan dengan cara selalu mengadakan rapat atau pertemuan bersama 

anggota pemerintah desa dan masyarakat desa yang bertujuan untuk membahas 

program-program kegiatan yang akan kami laksanakan didalam desa, 

memberikan teguran kepada masyarakat yang kurang aktif mengikuti kegiatan 

pembangunan  didalam desa. 
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Dari hasil penelitian diatas yaitu tentang Strategi Kepala Desa Ma’Libu 

dapat disimpulkan oleh penulis bahwa Strategi yang dilakukan Kepala Desa 

Ma’Libu dalam meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa 

sudah baik. Hal ini dapat dilihat dari partisipasi masyarakat desa. Setiap ada 

kegiatan pembangunan didalam desa, masyarakat  desa langsung berperan aktif 

dalam pelaksanaan pembangunan desa tesebut.  

Karena dalam pelaksanaan pembangunan didalam Desa, kepala desa 

ma’libu mempunyai ketegasan dalam memimpin masyarakat desa. Selain itu 

mampu memberikan teguran secara langsung kepada masyarakat yang kurang 

aktif didalam pelaksanaan pembangunan desa. Apabila ada masyarakat tidak 

mengikuti pelaksanaan kegiatan pembangunan, kepala desa langung memanggil 

atau mendatangi masyarakat tersebut untuk diberikan teguran. 

 

Masyarakat Desa Pa’Mering 

  Dalam penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa: Dalam Pelaksanaan 

Kegiatan Pembangunan didalam Desa, Partisipasi Masyarakat Desa Pa’Mering 

sangat kurang. Hal ini dapat dilihat dari partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan 

kegiatan pembangunan didalam desa. Karena setiap ada pelaksanaan kegiatan 

pembangunan didalam desa, masih ada sebagian dari masyarakat desa tidak ikut 

berpartisipasi atau terlibat secara lansung dan aktif dalam pembangunan tersebut. 

 

Masyarakat Desa Ma’Libu 

Dalam penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa Dalam Pelaksanaan 

Kegiatan Pembangunan didalam Desa, Partisipasi Masyarakat Desa Ma’Libu 

sudah cukup baik. Karena setiap ada pelakaksanaan kegiatan pembangunan 

didalam desa, Masyarakat Desa selalu melibatkan diri secara lansung dan aktif 

dalam kegiatan pembangunan tersebut. Dengan adanya partisipasi masyarakat 

desa yang baik, maka  pelaksanaan kegiatan pembangunan dapat tercapai sesuai 

dengan apa yang diinginkan. 

 

Kepala Desa Pa’Mering 

Dalam penelitan ini penulis dapat menyimpulkan bahwa, Kelemahan dan 

Kelebihan Strategi dari Kepala Desa Pa’Mering dalam meningkatkan partisipasi 

Masyarakat Dalam Pembangunan Desa sebagai berikut. 

Kepala Desa Pa’Mering dalam melakukan strateginya dilingkungan 

masyarakat desa tidak dapat berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat melalui 

partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan didalam desa. 

Ketika ada pelaksanaan kegiatan pembangunan didalam desa, ada sebagian 

masyarakat tidak ikut berpartisipasi dan berperan secara aktif dalam 

pembangunan tersebut. Hal ini dikarenakan kurangnya ketegasan dari kepala Desa 

Pa’Mering memberikan teguran secara langsung kepada masyarakat yang kurang 

aktif dalam setiap pelaksanaan pembangunan didalam desa.  
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Kepala Desa Ma’Libu 

Dalam penelitan ini penulis dapat menyimpulkan bahwa, Kelemahan dan 

Kelebihan Strategi dari Kepala Desa Ma’Libu dalam meningkatkan partisipasi 

Masyarakat Dalam Pembangunan Desa sebagai berikut. 

Kepala Desa Ma’Libu dalam melaksanakan Strateginya dilingkungan  

Masyarakat Desa sudah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari partisipasi 

masyarakat desa dalam pelaksanaan kegiatan pembanguana didalam desa. Ketika 

ada pelaksanaan Pembangunan didalam Desa, Masyarakat Desa langsung 

melibatkan diri atau berperan aktif dalam kegiatan pembangunan tersebut. Selain 

itu, Kepala Desa Ma’Libu juga tegas dalam memimpin masyarakat Desa, mampu 

memberikan teguran secara langsung yaitu memanggil atau mendatangi 

masyarakat desa yang kurang aktif mengiukti pelaksanaan pembangunan didalam 

desa.  

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan yang telah diuraikan pada 

bab sebelumnya, peneliti akan menyampaikan beberapa Saran yang berguna dan 

dapat dijadikan bahan pertimbangan didalam pelaksanaan Strategi Kepala Desa 

Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa yaitu 

sebagai Berikut: 

Desa Pa’Mering 

a. Kepala Desa harus mampu memimpin dan meningkatkan partisipasti 

masyarakat didalam pembangunan desa. 

b. ,Kepala Desa harus tegas dalam memberikan teguran kepada masyakat desa 

yang kurang aktif didalam kegiatan pelaksaan pembangunan desa. 

c. Kepala Desa Perlu Membuat Program Desa yang Benar-Benar dapat 

menyentuh kebutuhan masyarakat. 

d. Kerjasama, Hubungan Baik antar Kepala Desa, Staf Kantor Desa dan 

Masyarakat Desa tetap dibina. 

e. Masyarakat harus mempunyai kesadaran dari diri sendiri yaitu dengan 

berperan aktif dalam setiap pelaksanaan kegiatan pembangunan didalam desa. 

f. Masyarakat juga harus berperan aktif dalam pertemuan atau rapat yang 

diadakan oleh Kepala Desa dan Staf Desa dalam membahas program kegiatan 

Pembangunan Desa kedepan. 

 

Desa Ma’Libu 

a. Kepala Desa harus meningkatkan lagi semangat Partisipasi Masyarakat Desa 

didalam Pembangunan Desa. 

b. Kepala Desa dan Staf Desa harus menciptakan Skala-Prioritas dan kebijakan 

serta mensosialisasi program-program-program pelaksanaan Pembangunan 

didalam Desa dengan baik, yang mampu memberikan kesejahteraan 

masyarakat desa. 

c. Kepala Desa harus mempertahankan dan meningkatkan ketegasannya dalam 

memberikan teguran kepada masyakat desa yang kurang aktif didalam 

kegiatan pelaksaan pembangunan desa. 
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d. Kerjasama, Hubungan baik antar Kepala Desa, Staf Kantor Desa dan 

Masyarakat Desa tetap dibina. 

e. Masyarakat harus tetap memberikan dan meningkatkan Partisipasi yang baik 

dalam kegiatan pelaksanaan pembangunan didalam desa maupun didalam 

mengikuti pertemuan atau rapat yang diadakan oleh kepala desa dan staf desa, 

dalam menyusun program-program pelaksanaan pembangunan didalam desa 

kedepan.  
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