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 Abstrak  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Partisipasi 

Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur di Desa 

Kombeng Indah Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur. Dengan fokus 

penelitian yaitu: keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan diantaranya 

dalam bentuk saran dan pendapat, barang material, uang dan penyebab/faktor 

yang mempengaruhi faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam 

pembangunan. Teknik pengumpulan data dengan sumber data yang diperoleh 

dengan menggunakan teknik purposive sampling. Analisis data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang 

bertujuan untuk memberikan gambaran serta penjelasan tentang variabel yang 

diteliti. Analisis data model interaktif dari Miles dan Huberman, yang diawali 

dengan proses pengumpulan data, penyederhanaan data, penyajian data, dan 

penarikan kesimpulan. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Kombeng Indah 

dengan narasumber key informen adalah Kepala Desa Kombeng Indah dan 

Ketua BPD sedangkan informen yaitu perangkat desa, Kepala Adat Desa, tokoh 

masyarakat, masyarakat Desa Kombeng Indah. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di desa menunjukkan 

partisipasi masyarakat masih belum optimal dalam memberikan saran dan 

pendapat, barang material dan uang dan tenaga serta faktor penghambat 

partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur desa.  

 

Kata Kunci : partisipasi, pembangunan, masyarakat. 
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pelayanan kepada masyarakat, pembangunan desa termasuk pelayanan 

pemerintah yang melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam 

pembangunan desa. Dalam pengamatan penulis terdapat beberapa fenomena 

pembangunan desa selalu berkaitan erat dengan partisipasi masyarakat 

diantaranya: rapat musrembang desa dengan jumlah 42 undangan yang dibuat 

oleh pemerintah desa dan yang hadir berkisar 36 orang. Biasanya ketidakhadiran 

dari ketua Rukun Tetangga (RT) yang jumlah keseluruhannya adalah 13 Rukun 

Tetangga (RT) sedangkan yang menghadiri berjumlah 7 orang. 

Iuran yang difungsikan atau tujuannya untuk pembangunan keagamaan 

seperti halnya pembuatan masjid atau gereja, masyarakat Desa Kombeng Indah 

lebih aktif untuk membayar iuran tersebut, dengan nominal 200 ribu per Kepala 

Keluarga.  Adapun kegiatan yang akan dilaksanakan seperti Isra Mi‟raj, safari 

Ramadhan, sekolah minggu dan lainnya yang membutuhkan dana dengan jumlah 

nominal yang disesuaikan dengan kebutuhan, biasanya 70% yang membayar dan 

30% yang tidak membayar. 

Adapun masyarakat yang meyumbang berupa barang seperti 1 kubik 

kayu, 1 truck pasir, dan 5 kilo paku untuk pembangunan tempat ibadah bahkan 

ada yang menyumbang hingga 5 truck pasir yang sumbangannya adalah tidak 

wajib dan tidak dipaksakan. Selanjutnya, bagi Ibu Rumah Tangga (IRT) 

biasannya jika ada kegiatan keagamaan menyumbangkan makanan dan minuman. 

Masyarakat Desa Kombeng Indah dalam memberikan bantuan berupa 

tenaga seperti gotong royong bersama disesuaikan dengan ketua Rukun Tetangga 

(RT) nya masing-masing dikarenakan ketidaksamaan tingkat partisipasi masing-

masing Rukun Tetangga (RT), sebagai contohnya dilihat dari perbedaan tingkat 

partisipasi Rukun Tetangga (RT) II jauh lebih aktif masyarakatnya berkisar 70% 

dalam mengikuti gotong royong bersama, akan tetapi untuk Rukun Tetangga (RT) 

V sendiri, masyarakatnya lebih memilih membayar denda karena ketidakhadiran 

dikarenakan kesibukan masing-masing yang hanya berkisar 30% tingkat 

kehadirannya. 

 

Kerangka Dasar Teori  

Partisipasi 

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan, perlunya mengetahui 

perkembangan pembangunan di daerah tersebut. Untuk itu, diperlukan peran serta 

pemerintah terutama masyarakat yang nantikan berpengaruh pada perkembangan 

pembangunan yang ada di daerah tersebut. Keberadaan masyarakat juga sangat 

penting untuk mewujudkan pembangunan daerah tersebut. 

Selanjutnya Slamet (2003:8) menyatakan bahwa, partisipasi 

Valderama (1999) dalam Arsito (2004), mencatat ada tiga tradisi konsep 

partisipasi terutama bila dikaitkan dengan pembangunan  masyarakat  yang  

demokratis  yaitu:  1)  partisipasi politik/Political Participation 2) partisipasi 

sosial/Social Participation dan 3) partisipasi warga/Citizen 

Participation/Citizenship, ke tiga hal tersebut dijelaskan sebagai berikut: 
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1. Partisipasi politik, political participation lebih berorientasi pada 

“mempengaruhi” dan “mendudukkan wakil-wakil rakyat” dalam lembaga 

pemerintahan ketimbang partisipasi aktif dalam proses-proses kepemerintahan 

itu sendiri. 

2. Partisipasi sosial, social participation partisipasi ditempatkan sebagai 

beneficiary atau pihak diluar proses pembangunan dalam konsultasi atau 

pengambilan keputusan dalam semua tahapan siklus proyek pembangunan 

dari evaluasi kebutuhan sampai penilaian, implementasi, pemantauan dan 

evaluasi. Partisipasi sosial sebenarnya dilakukan untuk memperkuat proses 

pembelajaran dan mobilisasi sosial. Dengan kata lain, tujuan utama dari proses 

sosial sebenarnya bukanlah pada kebijakan publik itu sendiri tetapi 

keterlibatan komunitas dalam dunia kebijakan publik lebih diarahkan sebagai 

wahana pembelajaran dan mobilisasi sosial. 

3. Partisipasi Warga, citizen participation/citizenship menekankan pada 

partisipasi langsung warga dalam pengambilan keputusan pada lembaga dan 

proses pemerintahan. Partisipasi warga telah mengalih konsep partisipasi 

“dari sekedar kepedulian terhadap „penerima derma‟ atau „kaun tersisih‟ 

menuju suatu kepedulian dengan berbagai bentuk keikutsertaan warga dalam 

pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan diberbagai gelanggang 

kunci yang mempengaruhi kehidupan mereka”. Maka berbeda dengan 

partisipasi sosial, partisipasi warga memang berorientasi pada agenda 

penentuan kebijakan publik. 

Sumaryadi (2010:46) mengatakan bahwa partisipasi adalah peran serta 

seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam 

bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan 

pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal dan atau materi, serta ikut memanfaatkan 

dan menikmati hasil-hasil pembangunan. 

Berdasarkan pengertian di atas, bahwa konsep partisipasi memiliki makna 

yang luas dan beragam. Secara garis besar dapat ditarik kesimpulan partisipasi 

adalah suatu wujud dari peran serta keikutsertaan masyarakat dalam segala 

aktivitas berupa perencanaan dan pelaksanaan untuk mewujudkan tujuan 

pembangunan dalam masyarakat. 

 

Masyarakat 

Menurut Suharto (2005:47), masyarakat adalah sekelompok orang yang 

memiliki perasaan sama, menyatu satu sama lain karena mereka saling berbagi 

identitas, kepentingan-kepentingan yang sama, perasaan memiliki, dan biasanya 

satu tempat yang sama. 

Dari pendapat diatas, maka dapat disimpulkan masyarakat itu adalah suatu 

sistem dari kesatuan manusia yang saling berinteraksi, memiliki kebiasaan (adat-

istiadat), dengan batasan-batasan (aturan-aturan) tertentu dan menganggap diri 

mereka suatu kesatuan sosial yang bersifat kontinyu dan terikat. 
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Partisipasi Masyarakat 
Untuk membahas partisipasi masyarakat tidak terlepas dengan peran serta 

yang dilakukan masyarakat dalam suatu daerah tersebut dalam segala aspek 

situasi dan kondisi yang terjadi untuk mewujudkan tujuan yang ingin dicapai 

dalam masyarakat tersebut, yang didukung jiwa nasionalisme setiap individu 

maupun kelompok. 

Menurut Isbandi (2007:27), partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan 

masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada 

dimasyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi 

untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan 

keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi. 

  

Pembangunan Desa 

Seiring dengan perkembangannya hingga saat ini belum ditemukan 

adanya suatu kesepakatan yang dapat menolak asumsi tersebut. Akan tetapi untuk 

dapat membedakan keduanya tanpa harus memisahkan secara tegas batasannya, 

Siagian (1983) mengemukakan, “Pembangunan sebagai suatu perubahan, 

mewujudkan suatu kondisi kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang lebih 

baik dari kondisi sekarang, sedangkan pembangunan sebagai suatu pertumbuhan 

menunjukkan kemampuan suatu kelompok untuk terus berkembang, baik secara 

kualitatif maupun kuantitatif dan merupakan sesuatu yang mutlak harus terjadi 

dalam pembangunan.” 

Suparno (2001:46) menegaskan bahwa pembangunan desa dilakukan 

dalam rangka imbang yang sewajarnya antara pemerintah dengan masyarakat. 

Kewajiban pemerintah adalah menyediakan prasarana-prasarana, sedangkan 

selebihnya disandarkan kepada kemampuan masyarakat itu sendiri. 

Menurut Kartasasmita (2001:66), pembangunan nasional adalah manusia 

itu sendiri yang merupakan titik pusat dari segala upaya pembangunan dan yang 

akan dibangun adalah kemampuan dan kekuatannya sebagai pelaksana dan yang 

akan dibangun adalah kemampuan dan kekuatannya sebagai pelaksana dan 

penggerak pembangunan. 

Selanjutnya berdasarkan Permendagri No. 66 tahun 2007  tentang 

Perencanaan Pembangunan Desa, pembangunan di desa merupakan model 

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 wilayah Indonesia. 

 

Infrastruktur 

Menurut Grigg (dalam Muhammad, 2004) infrastruktur merujuk pada 

sistem fisik dalam menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan-

bangunan gedung dan fasilitas publik lain seperti listrik, telekomunikasi, air 

bersih dan lain-lain, yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia 

dalam lingkup sosial dan ekonomi. 
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Sistem infrastruktur merupakan pendukung utama fungsi-fungsi sistem 

sosial dan sistem ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Sistem infrastruktur 

dapat didefinisikan sebagai fasilitas-fasilitas atau struktur-struktur dasar, 

peralatan-peralatan, instalasi-instalasi yang dibangun dan dibutuhkan untuk 

berfungsinya sistem sosial dan sistem ekonomi masyarakat. Menurut Grigg 

(dalam Muhammad, 2004). 

Dari uraian di atas mengatakan sistem infrastruktur merupakan 

pendukung utama dalam sistem ekonomi masyarakatnya, oleh karena itu 

rancangan yang diambil dalam sistem infrastruktur harus dilakukan dalam 

konteks terpadu dan menyeluruh. Menurut Stone (dalam Kodoatie, 2005:101) 

yaitu fasilitas-fasilitas fisik yang dikembangkan atau dibutuhkan agen-agen 

publik untuk fungsi-fungsi pemerintahan dalam penyediaan air, tenaga listrik, 

pembuangan limbah, transportasi, dan pelayanan-pelayanan seminar untuk 

memfasilitasi tujuan-tujuan ekonomi. 

Dari pendapat para ahli di atas penulis berkesimpulan bahwa, 

Infrastruktur adalah sarana prasaran yang bersifat mendasar, menunjang 

perekonomian masyarakat, diadakan dan digunakan secara bersamaan agar 

tercapainya kehidupan yang lebih baik dalam masyarakat desa. 

 

Metode Penelitian 

Berdasarkan judul yang aka penulis teliti maka dapat diketahui bahwa 

jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. 

Yaitu suatu metode penelititan deskriptif dimana penelitian bertujuan untuk 

memaparkan dan menjelaskan tentang partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan 

pembangunan infrastuktur di Desa Kombeng Indah Kecamatan Kongbeng 

Kabupaten Kutai Timur. Untuk mengambil sampel atau informan dalam 

penelitian ini menggunakan teknik pengambilan purposive sampling. 

Dalam penulisan ini penulis mengumpulkan data dengan menggunakan 

beberapa teknik penelitian kepustakaan, penelitian lapangan meliputi: observasi, 

wawancara, dokumentasi.  Key informan: Kepala Desa dan Ketua BPD. Informan: 

Perangkat Desa, Kepala Adat Desa, Tokoh Masyarakat, Masyarakat Desa.  

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Keikutsertaan Masyarakat dalam Pembangunan 

Keikutsertaan Masyarakat dalam Memberikan Saran dan Pendapat 

Usulan masyarakat dapat dilihat pada saat pelaksanaan Musrenbangdes 

dengan semangat dan sangat kokoh dalam mempertahankan usulan saran, 

pendapat serta kritik yang membangun demi mendapatkan hasil yang terbaik 

dalam Musrenbang tersebut. Dalam Musrenbangdes saran dan pendapat yang 

diusulkan berupa pengerasan jalan dan pembuatan drainase yang telah ditetapkan 

sudah dapat dinikmati oleh masyarakat Desa Kombeng Indah, pembuatan 

drainase yang sesuai dengan kondisi parit yang ada maka dari itu, usulan ini 

selalu ada di tiap-tiap RT dan dalam pelaksanaannya dikerjakan secara bertahap-
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tahap dari setiap RT secara bergantian. 

Pemerintah desa juga sangat cermat, cerdas dalam menerima segala 

usulan dari seluruh masyarakat yang biasanya diwakili oleh masing-masing RT-

nya. Adapun lembaga-lembaga desa juga mempunyai saran dan pendapat untuk 

kemajuan desanya. Untuk itu, tuntutan juga bagi pemerintah desa dalam 

menanggapi saran, usul, kritik dan pendapat yang ditampung dan mempunyai 

hasil penyelesaian yang sesuai dengan kenyamanan masyarakat dan kebutuhan 

masyarakat desa tersebut. 

Adapun saran dan pendapat serta usulan-usulan dari hasil Musyawarah 

desa dilihat dengan berbagai macam masukan dari masyarakat desa bahkan 

lembaga adat sekalipun dalam menyalurkan segala aspirasinya yang berkaitan 

dengan kebutuhan masyarakat desa dalam segala pembangunan desa terutama 

yang langsung dapat dirasakan masyarakat. 

Hasil wawancara yang mengatakan bahwa partisipasi dalam pelaksanaan 

pembangunan selalu menggandeng masyarakat. Dalam pembangunan desa 

partisipasi atau keterlibatan masyarakat sangat dibutuhkan dalam usaha 

terselenggaranya pembangunan, partisipasi masyarakat didasarkan atas kemauan 

diri sendiri artinya masyarakat desa ikut serta dalam pembangunan atas dasar 

keyakinan dan kesadaran yang datang dari dalam diri mereka sendiri.  Agar upaya 

pembangunan desa memenuhi apa yang diinginkan maka diperlukan suatu 

perencanaan, penerapan perencanaan pembangunan harus bersumber pada prinsip 

dasar pembangunan daerah yaitu dari, oleh, dan untuk masyarakat daerah itu 

sendiri. 

Oleh karena hal tersebut diperlukan kemampuan masyarakat untuk 

mengenali dan memecahkan segala permasalahan yang ada didalam wilayah 

tersebut serta dapat menggali potensi-potensi yang ada untuk selanjutnya 

dimanfaatkan dalam kegiatan pembangunan. 

 

Keikutsertaan Masyarakat dalam Bentuk Barang Material dan Uang 

Sumbangan barang material merupakan sumbangan yang memerlukan 

biaya yang cukup besar dari masyarakat terbagi menjadi dua diantaranya barang 

material lokal yaitu koral, pasir, kayu dan barang material toko yaitu semen, 

plastik. 

Dalam pelaksanaan pembangunan di desa ini biasanya barang material 

sumbangan masyarakat dapat berupa pasir, semen, kayu, batu bata, dan paku. 

Kesadaran masyarakat ini merupakan suatu rasa kepedulian dan jiwa sosial 

yang tinggi dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa serta 

menumbuhkan kebersamaan untuk saling berbagi satu sama lain sehingga 

pelaksanaan pembangunan bisa terus terlaksana secara bertahap untuk 

pemerataan pembangunan desa. 

Melalui partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dapat 

menumbuhkan sikap kebersamaan dan toleransi. Sumbangan dalam bentuk 

barang material diberikan oleh pengusaha ataupun masyarakat desa yang 
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perekonomiannya mapan tetapi memiliki manfaat yang potensial dalam 

pembangunan desa. 

Adapun keikutsertaan masyarakat dalam bentuk barang material dapat 

dikaitkan dengan tujuan pembangunan itu sendiri. Dalam hal pembangunan 

tempat ibadah, masyarakat Desa Kombeng Indah berjalan dalam menanggapi dan 

memberikan bantuan berupa kayu, batu gunung, pasir untuk mempercepat dalam 

pelaksanaan pembangunan tempat ibadah tersebut. 

Masyarakat berpandangan bahwa untuk pelaksanaan pembangunan 

infrastruktur lainnya selain tempat ibadah telah diusulkan dan dianggarkan 

melalui rapat Musrenbangdes yang merupakan kebutuhan desa itu sendiri serta 

dilaksanakan secara bertahap. Untuk itu, kepedulian masyarakat dalam 

pelaksanaan pembangunan diluar tempat ibadah sangat minim, terkhusus pada 

beberapa masyarakat desa yang berjiwa sosial dan membantu demi terpenuhinya 

kebutuhan desa agar dapat bangkit menjadi desa yang mandiri. 

Masyarakat Desa Kombeng Indah dalam hal sumbangan iuran 

pembangunan desa dilakukan setelah adanya kesepakatan bersama beserta dengan 

jumlah iuran yang dikeluarkan. Pekerjaan masyarakat yang didominasi oleh 

petani perkebunan kelapa sawit maka dalam pelaksanaan sumbangan dengan 

iuran dilakukan pada tiap bulan dan dipotongkan langsung melalui koperasi dan 

bagi masyarakat yang tidak mempunyai kelapa sawit tidak dilakukan 

pemotongan. 

Seharusnya pemotongan iuran dilakukan untuk semua masyarakat 

desa namun dengan adanya perekonomian masyarakat yang kurang 

menyebabkan pemotongan itu diberikan dan dikhususkan pada masyarakat 

yang memiliki kebun sawit sedangkan masyarakat yang tidak memiliki kebun 

kelapa sawit tidak diharuskan untuk menyumbang. Kegiatan iuran dapat terus 

berjalan dengan banyaknya hasil panen yang di dapat. Jika hasil panen kelapa 

sawit rendah maka pemotongan iuran semakin sedikit dikarenakan hasil panen 

kelapa sawit yang semakin menurun menjadikan tidak adanya iuran tersebut 

disesuaikan dengan kesepakatan yaitu tidak dilaksanakannya iuran. 

Selain itu, adanya iuran HUT RI yang dilakukan pada setiap tahunnya. 

Untuk iuran HUT RI ini terbagi menjadi dua yaitu, iuran HUT RI desa dan HUT 

RI Rukun Tetangga (RT). Akan tetapi, partisipasi masyarakat dalam iuran HUT 

RI desa sangat sedikit, maka dari itu untuk pelaksanaannya dibantu dengan dana 

PAD desa sedangkan untuk iuran HUT RI tingkat RT, masyarakat sangat antusias 

menanggapi dan membantu dalam pelaksanaannya dilingkungan RT tersebut. 

Dari informasi yang di dapat di atas, iuran di Desa Kombeng Indah untuk 

iuran desa tidak ada, tetapi dalam iuran untuk pelaksanaan pembangunan 

infrastruktur desa ada yaitu iuran masjid dan gereja. Partisipasi masyarakat desa 

dalam iuran tempat ibadah sangat antusias terutama bagi masyarakat yang 

berpenghasilan dari perkebunan kelapa sawit. Hal ini didorong perasaan yang 

kuat dalam beribadah, maka dari itu hal-hal yang berkaitan dengan ibadah selalu 

diutamakan dalam segala aspek pembangunannya, masyarakat desa cenderung 
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berpandangan bahwa semua pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa telah 

dianggarkan pemerintah. Untuk itu, dalam hal pelaksanaan pembangunan 

infrastruktur desa selain tempat ibadah partisipasi masyarakat sedikit. 

Dari informasi keikutsertaan masyarakat dalam bentuk barang material 

dan uang dalam pelaksanaan pembangunan desa, antusias masyarakat lebih tinggi 

dalam bidang pembangunan tempat ibadah, masyarakat desa lebih banyak aktif 

mengikuti kegiatan iuran masjid atau gereja yang dipandang mudah karena telah 

terbentuk prosedur iuran yang baik dibantu oleh koperasi kelapa sawit Desa 

Kombeng Indah yang langsung dipotongkan perbulannya. 

Sedangkan dalam bentuk sumbangan material partisipasi masyarakat 

relatif rendah dikarenakan masyarakat berpandangan bahwa telah mengikuti 

kegiatan iuran tempat ibadah, maka dari itu untuk sumbangan barang material 

hanya beberapa masyarakat saja yang melakukannya. Dalam pelaksanaan 

pembangunan desa selain tempat ibadah sangat sedikit, pemikiran masyarakat 

desa hanya mengandalkan dari anggaran pemerintah dalam pelaksanaan 

pembangunannya. 

 

Keikutsertaan Masyarakat dalam Bentuk Tenaga 

Partisipasi masyarakat dalam bentuk tenaga dapat dilihat dari gotong-

royong yang dilaksanakan dimasing-masing RT, kehadiran masyarakat sangat 

penting dalam meningkatkan persatuan dan kebersamaan sehingga terjalin 

hubungan yang baik antar masyarakat sekaligus pihak RT dapat mengetahui 

secara langsung karakteristik masyarakatnya sebagai kekuatan RT untuk 

menciptakan kedamaian diwilayahnya. 

Selain di lingkungan RT kegiatan gotong-royong juga dilakukan di desa 

dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa. Kegiatan gotong-royong 

tingkat desa merupakan kegiatan skala besar di desa dikarenakan memerlukan 

partisipasi seluruh masyarakat desa yang di ikuti baik dari Kepala Keluarga (KK), 

maupun Ibu Rumah Tangga (IRT) dan pemuda. Kegiatan gotong-royong ini 

biasanya disesuaikan dengan tujuan pelaksanaan untuk kegiatan yang bersifat 

fisik berat lebih dikhususkan partisipasinya pada laki-laki. 

Dalam pelaksanaan pembangunan desa dalam bentuk tenaga selalu 

berkaitan dengan gotong-royong untuk partisipasi masyarakat, adapun Dana Desa 

(DD) yang diturunkan untuk gotong-royong pembangunan desa yaitu adanya Hari 

Orang Kerja (HOK). Berdasarkan hasil wawancara mengenai partisipasi 

masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan menjelaskan bahwa masyarakat cukup 

antusias ikut berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan namun ada juga 

masyarakat yang lebih mementingkan kebun mereka. Kebanyakan warga yang 

ikut berpartispasi dalam kegiatan pembangunan hanya warga dusun dimana 

kegiatan pembangunan dilaksanakan(www.media.neliti.com diakses, 24 Oktober 

2018) 

Hal ini terdapat kesamaan dengan Desa Kombeng Indah dimana 

masyarakatnya lebih memprioritaskan lingkungan dusunnya dalam pelaksanaan 

http://www.media.neliti.com/
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pembangunan ataupun ada juga yang memprioritaskan pekerjaannya jika dilihat 

dalam keseluruhan dusun. 

Selain adanya upah HOK, gotong-royong masyarakat tetap berjalan 

dikarenakan kebutuhan lingkungan RT ataupun Dusun yang mengharuskan 

masyarakat lingkungan tersebut untuk melaksanakan gotong-royong. 

 

Penyebab/Faktor yang Mempengaruhi Faktor Penghambat Partisipasi 

Masyarakat dalam Pembangunan Desa Kombeng Indah 

Keadaan di Desa Kombeng Indah dalam kondisi yang baik dikarenakan 

jarangnya terjadi kebakaran hutan. Selain itu, lahan banyak digunakan untuk 

lahan perkebunan kelapa sawit maka dari itu, menyebabkan jauhnya hutan dari 

pemukiman warga dengan banyaknya perkebunan sawit maka daya serap air 

cepat karena kelapa sawit membutuhkan air yang banyak. 

Dengan begitu suhu panas di pemukiman warga sangat terasa dan pada 

saat hujan maka air yang jatuh tidak dapat ditahan dan mengalir ketempat 

terendah seperti selokan dan sungai. Jika hujan mengguyur dengan sangat deras 

bahkan semalam penuh maka akan menyebabkan banjir di sungai-sungai dan 

jalan yang permukaannya rendah. 

Banjir yang terjadi cukup ringan karena banjir ini biasanya menutupi 

jalan yang berpermukaan rendah dan membanjiri pinggiran sungai, banjir ini 

tidak sampai ke rumah warga. Selain dari hujan, faktor alam yang terjadi dalam 

penghambat pelaksanaan pembangunan desa bisa ditentukan dari kondisi 

pelaksana kegiatan pembangunan tersebut karena kekebalan tubuh manusia 

berbeda-beda. 

Dari pernyataan diatas, faktor penghambat pelaksanaan pembangunan di 

didominasi oleh faktor hujan, dikarenakan belum adanya alat pendeteksi hujan 

deras semalaman dan cuaca yang tidak menentu di Desa Kombeng Indah. 

Masyarakat pula harus menjaga diri dari serangan penyakit dikala cuaca yang 

tidak menentu. Tahun 2018, masyarakat desa sendiri dapat menjadi bagian dari 

kegiatan pembangunan desa karena dengan adanya dana HOK di desa, yang 

mengajak masyarakat untuk ikut dalam pelaksanaan pembangunan sekaligus 

menciptakan persatuan gotong-royong warga yang baik. 

Selain itu, hujan deras menyebabkan rusaknya jalan karena jalan hanya 

tertumpuk oleh batu koral yang nantinya akan menyebabkan jalan cepat licin dan 

berlubang yang disebabkan sering dilalui oleh kendaraan roda empat maka 

aktivitas proyek pembangunan akan semakin terhambat. Selain itu, hujan deras 

juga dapat menimbulkan longsor walaupun longsor tersebut sangat jauh dari 

pemukiman warga karena biasanya longsor di pinggiran hutan, tetapi aktivitas 

pelaksanaan pembangunan desa disekitar tempat tersebut akan terhambat seperti 

pembuatan PDAM yang memerlukan air bersih dari dalam hutan. 
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Kesimpulan dan Rekomendasi 

Berdasarkan penelitian dan wawancara mengenai partisipasi masyarakat 

dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Kombeng Indah 

Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur, hasil penelitian menunjukkan 

bahwa partisipasi masyarakat masih belum optimal, hal tersebut dapat dilihat 

sebagai berikut: 

1. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa 

di Desa Kombeng Indah tergolong sedang dalam memberikan saran dan 

pendapat, barang material serta dalam bentuk uang dan tenaga, masyarakat 

sangat antusias dalam menanggapi pelaksanaan pembangunan di desa. 

Saran dan pendapat dilihat dari kehadiran pada saat Musyawarah Desa, 

barang material berupa semen, pasir dan kayu, iuran minimal Rp. 

200.000,00/bulan bagi yang memiliki kebun sawit dan gotong-royong di 

masing-masing Rukun Tetangga. Adapun pembangunan infrastruktur yaitu 

pembangunan tempat ibadah, pembuatan drainase, perbaikan jalan 

kelompok tani, pembersihan makam dan pembersihan lingkungan Rukun 

Tetangga (RT). 

2. Kendala dalam pelaksanaan pembangunan desa di Desa Kombeng Indah 

permasalahan yang tidak dapat diprediksi oleh masyarakat desa adalah 

kondisi cuaca, hujan dan longsor yang dapat menghambat pembangunan. 

Sesuai dengan hasil penelitian dan kesimpulan yang ada penulis 

mengemukakan beberapa rekomendasi yang diharapkan dapat meningkatkan 

partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa 

Kombeng Indah. Rekomendasi tersebut di antaranya sebagai berikut: 

1. Dipertahankan partisipasi dalam pembangunan saat ini dan ditingkatkan 

kembali serta adanya upaya sadar dan pandangan bahwa pentingnya peran 

serta masyarakat dalam segala program kerja pemerintah.  

2. Ketua Rukun Tetangga (RT) harus dapat menampung dan menyaring saran 

dan pendapat dari masyarakat dengan baik dan benar. 

3. Gotong-royong dengan upah tenaga kerja berupa Hari Orang Kerja (HOK) 

diharapkan akan terus berjalan dan gotong-royong diharapkan aktif dalam 

seluruh Rukun Tetangga (RT) bukan beberapa RT saja. 

4. Kondisi cuaca yag tidak dapat diketahui, maka dari itu diperlukan 

perencanaan yang strategis agar pelaksanaan pembangunan infrastruktur 

desa dapat berjalan sesuai sasaran yang ingin dicapai. 
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