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ABSTRACT 
 
This study aims to determine the form of community participation in rural infrastructure 
development as well as aspects related to community participation in implementation of rural 
infrastructure development. The approach used in this study is a qualitative approach that uses the 
unit of analysis informant with data collecting technique through interview, observation and 
document study. The analysis used was a qualitative descriptive analysis. Implementation of the 
village fund allocation program is based on the principle of public participation starting from the 
preparation phase which includes socialization, village meetings and the planning, implementation 
phase and maintenance phase of development outcomes. The results showed that: first, the form of 
public participation in the preparatory stage presence and contribution in the form of an idea or 
thought, at this stage of the implementation of community participation in the form of manpower, 
funds and materials, the maintenance phase of public participation in the form of energy. Second, 
those aspects related to community participation is the number of prosperous families, the type of 
work. While the level of education only affects the planning stage, while the homogeneity of rural 
communities do not have a close relationship with community participation. 
 
Key Words : community participation, infrastructure development 
 

 
ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan 
infrastruktur desa serta aspek-aspek yang berhubungan dengan partisipasi masyarakat dalam 
pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah pendekatan kualitatif yang menggunakan unit analisis informan dengan teknik 
pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi dan studi dokumen. Analisis yang 
digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Pelaksanaan program alokasi dana desa didasarkan 
pada prinsip partisipasi masyarakat mulai dari tahap persiapan yang meliputi sosialisasi, 
musyawarah desa serta perencanaan, tahap pelaksanaan serta tahap pemeliharaan hasil-hasil 
pembangunan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : pertama, bentuk partisipasi masyarakat pada 
tahap persiapan berupa kehadiran dan sumbangan ide atau pemikiran, pada tahap pelaksanaan 
bentuk partisipasi masyarakat berupa tenaga, dana dan material, pada tahap pemeliharaan bentuk 
partisipasi masyarakat berupa tenaga. Kedua, aspek-aspek yang berhubungan dengan partisipasi 
masyarakat yaitu jumlah keluarga sejahtera, jenis pekerjaan. Sementara tingkat pendidikan hanya 
berpengaruh pada tahap perencanaan, sementara homogenitas masyarakat desa tidak memiliki 
hubungan yang erat dengan  partisipasi masyarakat.  
 
Kata Kunci : partisipasi masyarakat, pembangunan infrastruktur 
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Latar Belakang 

Konsep pembangunan merupakan konsep yang sangat multidimensional, yang mengacu 
kepada serangkaian karakteristik dan segenap aspek kehidupan, baik aspek politik, ekonomi 
maupun sosial. Menurut Todaro dalam Bryant and White (1998) pembangunan adalah proses  
multidimensi yang mencakup perubahan-perubahan penting dalam struktur sosial, sikap rakyat dan 
lembaga-lembaga nasional dan juga akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengurangan kesenjangan 
dan pemberantasan kemiskinan. 
      Seiring dengan reformasi dan arus desentralisasi sejak Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 
tentang pemerintahan daerah yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 
2004, paradigma pembangunan nasional telah mengalami suatu perubahan yang signifikan, dari 
pembangunan yang bertumpu pada negara menjadi paradigma pembangunan yang bertumpu pada 
masyarakat atau lebih dikenal dengan istilah pembangunan masyarakat. 
     Dalam RPJMN 2004-2009 dijelaskan bahwa pembangunan infrastruktur sangat penting yakni 
sebagai : (1) tulang punggung produksi dan pola distribusi barang dan penumpang, (2) perekat 
utama Negara Kesatuan Republik Indonesia, (3) pemicu pembangunan suatu kawasan, (4) 
pembuka keterisolasian suatu wilayah, dan (5) prasyarat kesuksesan pembangunan di berbagai 
sektor. 
      Dalam usaha pembangunan infrastruktur perdesaan, pemerintah menghadapi kendala tidak saja 
dalam masalah pembiayaan tapi juga penolakan dari masyarakat akibat ketidaksesuaian antara 
infrastruktur yang dibangun dan yang menjadi kebutuhan mereka, maka pelibatan masyarakat 
merupakan sebuah cara yang efektif. Dengan partisipasi masyarakat tidak hanya akan menjawab 
kedua permasalahan tersebut, tapi masih banyak lagi keuntungan yang diperoleh kedua belah 
pihak. Kendatipun demikian, mengikutsertakan masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam 
program-progam pembangunan tidak semudah apa yang dibayangkan. 
      Partisipasi sebagai suatu konsep dalam pengembangan masyarakat digunakan secara umum dan 
luas. Partisipasi adalah sebuah konsep sentral dan prinsip dasar dari pengembangan masyarakat,      
pembangunan yang efektif membutuhkan keterlibatan (partisipasi) awal dan nyata di semua pihak 
pemangku kepentingan dalam penyusunan rancangan kegiatan yang akan mempengaruhi mereka. 
Sewaktu masyarakat yang terlibat merasa bahwa partisipasi mereka penting, mutu, efektifitas dan 
efisiensi pembangunan akan meningkat. 
      Menurut Putnam (1993), mengungkapkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kesediaan 
seseorang atau masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan perdesaan, termasuk dalam 
membangun infrastruktur perdesaan, adalah berkaitan dengan situasi saling ketergantungan, 
kepercayaan dan jaringan organisasi sosial yang memfasilitasi kerjasama untuk manfaat bersama. 
      Salah satu bentuk program pemerintah dalam mempercepat pembangunan khususnya di 
perdesaan adalah program Alokasi Dana Desa. Di Kabupaten Bulukumba Propinsi Sulawesi 
Selatan program ini telah dilaksanakan dan pelaksanaannya mencakup pada 99 desa. Alokasi dana 
ke desa ini, telah terbukti mampu mendorong penanganan beberapa permasalahan yang dihadapi 
oleh masyarakat desa secara mandiri, tanpa harus lama menunggu datangnya program-program 
dari pemerintah kabupaten. Dengan adanya alokasi dana ke desa, perencanaan partisipatif akan 
lebih berkelanjutan karena masyarakat dapat langsung merealisasikan beberapa kebutuhan yang 
tertuang dalam dokumen perencanaan di desanya. 
   Pembangunan infrastruktur desa yang dibiayai oleh Program Alokasi Dana Desa yang 
dilaksanakan selama ini adalah infrastruktur yang berskala kecil yang tidak dibiayai oleh APBD 
melalui instansi terkait seperti Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pendidikan dan lainnya namun 
sangat dibutuhkan oleh masyarakat desa. 
      Pada umumnya infrastruktur yang dibangun berupa perintisan jalan, drainase, talud dan 
bangunan posyandu serta pemeliharaan bangunan dan gedung. Dalam pelaksanaan pembangunan 
infrastruktur desa tersebut diatas peran serta masyarakat untuk berpartisipasi didalamnya sudah 
sangat besar, hal ini ditandai dengan adanya sumbangan berupa tenaga, dana, material dan lahan 
yang diberikan oleh masyarakat secara cuma-cuma demi terselenggaranya pembangunan tersebut. 
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Metodologi Penelitian 
 

      Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan metode pendekatan kualitatif, dimana 
hasil penelitian ini dideskripsikan secara jelas dan terperinci  yaitu memberikan gambaran secara 
komprehensif tentang  partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur desa pada program 
alokasi dana desa, khususnya mengenai bentuk partisipasi masyarakat dan aspek-aspek yang 
berhubungan dengan partisipasi tersebut di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. 
      Data yang digunakan ada dua yaitu, data sekunder dan data primer yang selanjutnya dianalisis 
menggunakan analisis kualitatif. Data-data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu 
data-data yang berhubungan dengan bentuk partisipasi dan karakteristik pedesaan di Kabupaten 
Bulukumba menyangkut aspek ekonomi dan sosial budaya serta hasil pelaksanaan program alokasi 
dana desa kaitannya dengan partisipasi masyarakat desa. 
      Selain data sekunder tersebut diatas, digunakan pula data primer. Teknik yang digunakan 
dalam pengumpulan data primer yaitu teknik wawancara dan observasi. Cara ini ditempuh dengan 
alasan yaitu informasi dapat digali dari sumbernya secara langsung sehingga tingkat 
kepercayaannya lebih baik dibandingkan teknik kuisioner. Selain itu dengan teknik ini juga 
diharapkan akan mendapatkan suatu pengamatan tentang keadaan lapangan secara langsung serta 
mendapatkan informasi berupa fakta dan opini yang lebih luas namun tetap  dalam konteks 
pembahasan. 
      Sumber data primer dipilih secara purposive baik yang berkaitan dengan daerah maupun 
informan yang akan diwawancarai. Pemilihan informan lebih didasarkan pada data yang ingin 
diperoleh. Penggalian informasi yang berkaitan dengan program pemerintah akan ditanyakan 
dengan agen-agen perencana yang ada di lembaga pemerintah.  
      Sedangkan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan serta informasi-informasi lain yang 
dianggap perlu akan ditanyakan pada informan-informan yang terlibat  secara langsung terhadap 
pembangunan infrastruktur desa. 

Adapun wilayah pengamatan yang dipilih yaitu Desa Bialo. Penentuan ini didasari oleh 
pertimbangan adanya keberagaman jenis pekerjaan yang, keberagaman tingkat pendidikan serta 
homogenitas masyarakatnya yang heterogen.  
      Analisis data yang digunakan adalah analisis data secara kualitatif. Data-data yang diperoleh 
dari studi dokumen dan wawancara disajikan secara deskriptif untuk menjelaskan bentuk-bentuk 
partisipasi dalam pembangunan infrastruktur desa di Kabupaten Bulukumba. Hasil kajian dokumen 
dan hasil wawancara yang disajikan dalam bentuk teks deskriptif. 
  
Hasil Penelitian 

A. Bentuk Partisipasi Dalam Proses Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Desa 
 
Tahap Persiapan  
1. Sosialisasi 

Tahap awal  yang  dilakukan dalam proses pelaksanaan program alokasi dana desa adalah 
sosialisasi  pelaksanaan program. Kegiatan ini dilaksanakan oleh tim pembina dan dinas atau 
instansi tingkat kabupaten yang terkait dengan program ADD ini. 

Kegiatan sosialisasi pelaksanaan alokasi dana desa tersebut diatas ditujukan pada lembaga-
lembaga yang ada di desa dan kepada masyarakat desa. Dengan adanya sosialisasi tersebut akan 
memotivasi masyarakat untuk berperan serta dalam kegiatan ADD dan diharapkan dapat 
berpartisipasi baik melalui bantuan dana swadaya,  material, tenaga dan pikiran. Kegiatan 
sosialisasi program alokasi dana desa yang dilaksanakan dirasakan sangat penting, karena dengan 
adanya sosialisasi yang berlangsung dengan baik, akan memberikan kemudahan dan pemahaman 
kepada seluruh warga desa mengenai rencana dan tujuan dari program tersebut, sehingga langkah-
langkah pelaksanaan program dapat dilaksanakan sesuai dengan pedoman pelaksanaan yang telah 
disampaikan. 
     Dari hasil wawancara dapat dikatakan bahwa pada kegiatan sosilisasi ini masyarakat 
mendapatkan pemberitahuan tentang acara tersebut secara langsung dari Kepala Desa dan melalui 
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undangan, adapun ketidakhadiran masyarakat bukan disebabkan karena ketidakmauan mereka 
untuk turut berpartisipasi melainkan disebabkan karena mereka tidak mengetahui  adanya acara 
tersebut serta adanya pekerjaan lain yang tidak dapat ditinggalkan. 
     Dari tahap sosialisasi ini dapat disimpulkan bahwa bentuk partisipasi masyarakat hanya sebatas 
turut hadir dalam kegiatan, mereka belum memberikan sumbangan ide, tenaga, dana ataupun 
material dan lahan. 
 
2. Musyawarah Pembangunan Desa 

Setelah kegiatan sosialisasi selesai dilaksanakan, maka kegiatan selanjutnya adalah 
musyawarah pembangunan tingkat desa. Mekanisme penyusunan rencana kegiatan pembangunan 
ditetapkan melalui musyawarah masyarakat desa yang didahului dengan mengadakan musyawarah 
pembangunan di tingkat dusun (Musbangdus) yang dihadiri oleh masyarakat dusun dan dipandu 
oleh Kepala Desa. 

Hasil Musbangdus selanjutnya dibahas dan diputuskan pada musyawarah pembangunan 
tingkat desa (Musbangdes) yang dihadiri oleh Kepala dusun, tokoh masyarakat, BPD dan 
perangkat desa serta anggota masyarakat dengan dihadiri oleh camat setempat. Hasil musyawarah 
desa dituangkan dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK). 
      Kegiatan musyawarah pembangunan ini dilaksanakan untuk menyerap aspirasi masyarakat 
desa tentang kegiatan yang akan dilakukan pada program tersebut. Partisipasi masyarakat dalam 
perencanaan dapat mendorong munculnya keterlibatan masyarakat secara emosional terhadap 
program-program yang akan dilaksanakan. Seperti yang diungkapkan oleh Davis dan Newstrom 
(1988) dalam Salman (2002), menyebutkan bahwa salah satu esensi dari partisipasi adalah 
keterlibatan yang berarti adanya keterlibatan mental dan emosional dibanding hanya aktivitas fisik, 
sehingga dengan itu maka partisipasi secara sukarela lebih jelas dibanding mobilisasi. Oleh karena 
itu partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan hendaknya menjadi perhatian utama dari 
pelaksana  program. 
     Dari semua hasil wawancara tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa pada kegiatan 
musyawarah desa bentuk partisipasi masyarakat adalah partisipasi dalam bentuk kehadiran dalam 
musyawarah dan memberikan ide atau pemikiran tentang infrastruktur desa yang akan dibangun. 
 
3. Perencanaan 

DURK yang telah diasistensi dan diverifikasi oleh tim pembina, selanjutnya ditandatangani 
oleh Kepala Desa selaku penanggung jawab kegiatan. DURK yang telah ditandatangani tersebut 
disampaikan kepada camat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya dikembalikan kepada 
kepala desa. Setelah semuanya rampung maka ditetapkan Peraturan Desa tentang APB Desa yang 
didalamnya termuat dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) kegiatan yang dibiayai oleh 
program Alokasi Dana Desa. Didalam RKA tersebut tercantum beberapa hal, yaitu : 

1. Lokasi kegiatan 
2. Jenis kegiatan (Pekerjaan) 
3. Jumlah anggaran 
4. Indikator kinerja 
5. Target Kinerja 
6. Volume pekerjaan, serta 
7. Upah 
 
Untuk tahun anggaran 2009, dari sekian banyak usulan warga pada musyawarah desa, hanya 

beberapa yang dapat diakomodir dan ditetapkan dalam APB Desa,  yaitu : 
1. Pembangunan MCK 
2. Pemeliharaan Kantor Desa 
3. Pembangunan Pagar Makam Desa 

 
Ada beberapa pertimbangan sehingga dipilih 3 macam pembangunan diatas yaitu keterbatasan 
dana dan ada beberapa pembangunan yang mendapat pembiayaan dari program lain seperti PNPM 
Mandiri, disamping itu juga masih akan dianggarkan pada tahun berikutnya. 
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      Dalam penyusunan dokumen perencanaan ini, pihak-pihak yang terlibat adalah kepala desa dan 
perangkat desa serta LPMD sebagaimana yang tercantum dalam susunan tim pelaksana kegiatan di 
desa. Tidak ada partisipasi masyarakat pada tahap ini atau dengan kata lain pada penyusunan dan 
pembuatan RKA peran serta masyarakat umum diambil alih oleh tim pelaksana kegiatan yang telah 
disetujui oleh masyarakat dalam forum musyawarah pembangunan tingkat desa. 
 
Tahap Pelaksanaan 

Dari hasil wawancara terlihat bentuk partisipasi masyarakat di Desa Bialo, bentuk partisipasi 
yang terbesar pada pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa adalah sumbangan tenaga yang 
mencapai 80%, atau 12 orang kemudian diikuti oleh sumbangan material 53,3% atau 8 orang, serta 
dana 33,3% atau 5 orang. Jumlah total persentase dari partisipasi masyarakat yang berkisar 166,6% 
disebabkan karena sebagian informan dari ke-15 informan tersebut berpartisipasi lebih dari 1 
bentuk partisipasi.   

Data tersebut menggambarkan bahwa masyarakat perdesaan lebih memilih untuk 
berkontribusi menyumbangkan tenaga dibandingkan dengan bentuk partisipasi lainnya. Hal ini 
mengindikasikan bahwa partisipasi masyarakat tidak dapat dipisahkan dari kemampuan 
ekonominya. 
      Fakta tersebut menunjukkan bahwa masyarakat perdesaan cenderung untuk berpartisipasi 
dalam bentuk menyumbang tenaga dibandingkan dengan bentuk-bentuk lainnya. Menurut 
Taufiqullah (2007), partisipasi masyarakat dalam hal sumbangan tenaga dapat juga diartikan 
bahwa bentuk partisipasi masyarakat berkaitan dengan kemampuannya untuk berkontribusi.  
      Hal ini dapat dipahami dengan jelas oleh karena pola hidup masyarakat desa masih kental 
dengan sistem kegotong royongan, dimana apabila ada sesuatu kegiatan yang melibatkan 
sekelompok warga tertentu, maka dengan spontan warga masyarakat lainnya akan ikut membantu, 
apalagi bila kegiatan tersebut adalah kegiatan pembangunan infrastruktur yang manfaatnya 
langsung dirasakan oleh masyarakat. 
      Partisipasi masyarakat dalam bentuk pemberian dana ini lebih menguntungkan 
dibandingkan dengan bentuk lainnya karena disebabkan wujud uang lebih bersifat fleksibel, dapat 
digunakan pada bermacam-macam keperluan seperti pembelian material, upah pekerja khusus 
ataupun makan-minum pekerja. Sebelum dilakukan pungutan oleh panitia maka dilakukan 
sosialisasi terlebih dulu dalam forum pertemuan warga seperti pengajian tentang  rencana kegiatan 
pembangunan infrastruktur, termasuk besaran biaya yang akan dikeluarkan, besarnya bantuan 
pemerintah, dan kekurangan yang dapat ditanggung masyarakat. Besaran partisipasi masyarakat 
dalam bentuk sumbangan dana sangat bervariasi sesuai dengan kemampuan masyarakat setempat 
yang berkisar antara Rp. 10.000,- hingga Rp. 100.000,-. Sumbangan dalam bentuk dana tersebut 
sebagian besar digunakan untuk pembelian material dan selebihnya untuk biaya makan minum 
pekerja. Sifat dari bantuan dana tersebut diatas biasanya dilakukan warga secara spontan begitu ada 
kegiatan disekitar rumahnya, namun ada pula yang berasal dari inisiatif kepala desa dengan 
mengundang warga untuk membicarakan kekurangan anggaran untuk menyelesaikan pekerjaan 
atau dengan sebab tertentu. 

Bentuk partisipasi selanjutnya adalah partisipasi masyarakat dalam bentuk sumbangan 
material. Dari hasil wawancara terhadap 15 orang ternyata 8 orang diantaranya turut berpartisipasi 
dalam bentuk sumbangan material. Ke-8 orang tersebut memiliki cara yang berbeda dalam 
berpartisipasi, 6 orang diantaranya berpartisipasi dengan mengangkut material berupa pasir dan 
batu kali serta kerikil dari sungai dan ada 2 orang yang memberikan langsung material berupa 
semen.  

Dari hasil wawancara menunjukkan bahwa bahan konstruksi yang tidak membutuhkan 
spesifikasi khusus dapat diproduksi sendiri oleh masyarakat. Dengan memanfaatkan batu, pasir 
kali dan tanah berstruktur kasar yang ada, sumber daya alam tersebut yang sebelumnya tidak 
bernilai ekonomis dapat dimaksimalkan penggunaannya.  
      Partisipasi dalam bentuk material ini sangat besar di Desa Bialo karena di desa ini dilalui oleh 
Sungai Bialo dengan material batu kali, kerikil dan pasir yang melimpah, masyarakat tinggal 
memindahkannya dari sungai ke lokasi pembangunan.  
      Tidak adanya partisipasi masyarakat dalam bentuk sumbangan tanah atau lahan pekarangan 
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disebabkan karena infrastruktur yang dibangun berada diatas tanah atau lahan milik pemerintah. 
Dari beberapa hal tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa bentuk partisipasi masyarakat Desa 
Bialo pada tahap pelaksanaan berupa partisipasi dalam bentuk tenaga, dana dan material. 
 
Tahap Pemeliharaan 
      Rendahnya partisipasi masyarakat dalam tahap pemeliharaan ini   disebabkan  karena bangunan 
MCK serta kondisi kantor desa pasca pemeliharaan serta kondisi pagar makam masih sangat baik 
dan belum memerlukan perawatan yang serius. Tahap akhir penyelesaian pembangunan yang 
belum setahun serta kualitas bangunan yang baik menyebabkan kondisi bangunan masih terjaga 
dengan baik.  
       
B. Aspek-Aspek yang Berhubungan dengan Partisipasi Masyarakat 

 
Jumlah Keluarga Sejahtera 
      Tingkat kesejahteraan masyarakat secara langsung akan mempengaruhi kemampuan 
masyarakat dalam kontribusinya menyumbang dana, tenaga, material bahkan tanah pekarangan 
berikut tanam tumbuhnya. Menurut Whyte (dalam Bourne, 1984) untuk dapat menerima peran 
dalam berpartisipasi harus ada kemampuan dari masyarakat tersebut. Dalam hal ini, masyarakat 
dapat berperan serta dalam pembangunan apabila telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.  
      Merujuk pada beberapa penelitian sebelumnya, bahwa tingkat perekonomian masyarakat suatu 
desa yang ditunjukkan dari banyaknya keluarga sejahtera di desa tersebut, akan 
meningkatkan kemampuan masyarakatnya untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan 
pembangunan infrastruktur desa. Kenyataan ini menguatkan hasil penelitian yang dilakukan oleh 
Fattah yang menyatakan bahwa pada keluarga sejahtera kemampuan untuk turut berkontribusi 
dalam hal menyumbang dalam bentuk dana lebih besar dibandingkan dengan keluarga miskin. 
Terlebih lagi pada masyarakat miskin kesadaran akan pentingnya partisipasi dalam pembangunan 
infrastruktur desa sangat kurang, hal ini disebabkan karena keadaan perekonomian mereka yang 
menuntut untuk lebih mementingkan pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari ketimbang ikut 
berpartisipasi. Sehingga kemampuan ekonomi masyarakat desa, akan menentukan tingkat 
partisipasinya dalam pembangunan (Fatah, 2006:346).  
      Secara tidak langsung, kesejahteraan masyarakat akan mempengaruhi aksesbilitasnya terhadap 
kebutuhan dasar seperti kebutuhan pangan dan kesehatan. Hal ini sangat relevan mengingat, 
dalam suatu keterlibatan masyarakat dalam berpartisipasi, kebutuhan dasar seperti pangan dan 
kesehatan harus dipenuhi dahulu sebelum partisipasi bisa digalakkan.  
      Dari serangkaian hasil tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah keluarga sejahtera 
mempunyai hubungan yang erat terhadap partisipasi masyarakat. Masyarakat dengan tingkat 
kesejahteraan yang baik mempunyai waktu dan kesempatan untuk berpartisipasi dengan baik pula, 
sementara yang tingkat kesejahteraannya kurang baik waktu yang ada dipergunakan untuk mencari 
nafkah sehingga waktu untuk berpartisipasi kurang. 
 
Pekerjaan 
      Umumnya perekonomian perdesaan di Indonesia didominasi oleh kegiatan-kegiatan disektor 
pertanian. Terminologi desa pun sering dipahami sebagai wilayah yang memiliki areal pertanian. 
Di Kabupaten Bulukumba, perekonomian dari keseluruhan desa didominasi oleh kegiatan-kegiatan 
pertanian. Perbedaannya hanya pada jenis pertaniannya yaitu seperti desa-desa pertanian lahan 
basah atau persawahan, desa-desa pertanian lahan kering atau perladangan dan perkebunan serta 
satu desa pengrajin. 
      Kesimpulan yang dapat diambil dari fakta yang ada, bahwa  jenis pekerjaan khususnya petani 
sawah memiliki hubungan terhadap partisipasi masyarakat desa, sifat gotong royong dan intensitas 
pertemuan serta adanya waktu luang menetap di desa dengan tidak mencari pekerjaan lain di luar 
desa adalah faktor penyebab tingginya partisipasi masyarakat. 
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Tingkat Pendidikan 
Tingkat pendidikan di Desa Bialo sangat bervariasi, tidak seperti desa-desa lainnya, tingkat 

pendidikan di desa ini tergolong baik dengan mayoritas penduduknya menyelesaikan pendidikan 
hingga jenjang SMP dan SMA, disamping itu banyak pula yang berpendidikan hingga sarjana 
walaupun masih banyak juga yang hanya sampai tingkat SD. 
      Kesimpulan yang dapat diambil  dari fakta yang ada bahwa tinggi rendahnya tingkat 
pendidikan masyarakat tidak memiliki hubungan dengan partisipasi masyarakat, khususnya dalam 
tahap pelaksanaan dan tahap pemeliharaan pembangunan infrastruktur, namun dalam tahap 
perencanaan hal tersebut masih dirasakan sangat penting.  
 
Homogenitas Masyarakat 

Desa Bialo adalah salah satu desa di Kabupaten Bulukumba yang homogenitas masyarakatnya 
dari segi suku dan bahasa yang beragam. Di desa ini ada etnis bugis yang mayoritas namun 
adapula etnis Makassar dan jawa. Dilihat dari tingkat partisipasi masyarakat di desa ini 
keberagaman etnis dan bahasa tidak menjadi kendala antar sesama warga untuk berinteraksi satu 
sama lain. 
      Dari beberapa fakta dapat disimpulkan bahwa tingkat homogenitas tidak memiliki pengaruh 
yang signifikan terhadap partisipasi masyarakat. 
 
Kesimpulan dan Saran 
Kesimpulan 
1. Partisipasi masyarakat di  Desa Bialo pada proses pembangunan infrastruktur desa yang 

dibagi dalam 3 tahap, yaitu tahap persiapan, pelaksanaan dan pemeliharaan. Bentuk partisipasi 
masyarakat dalam tahap persiapan berupa kehadiran dan ide   atau pemikiran. Pada tahap 
pelaksanaan bentuk partisipasi masyarakat berupa sumbangan tenaga, material dan dana. 
Sementara pada tahap pemeliharaan bentuk partisipasi hanya berupa sumbangan tenaga.   

2. Aspek-aspek yang berhubungan dengan partisipasi yang ditinjau dari jumlah keluarga 
sejahtera dan jenis pekerjaan dalam hal ini tipe pertanian memiliki hubungan yang erat dengan 
partisipasi masyarakat pada semua tahap, sementara tingkat pendidikan hanya berhubungan 
dengan partisipasi masyarakat pada tahap persiapan sedangkan homogenitas masyarakat tidak 
mempunyai hubungan  terhadap  partisipasi masyarakat. 

 
Saran 
1. Tujuan pembangunan infrastruktur perdesaan dengan pendekatan partisipatif adalah 

mensejahterakan masyarakatnya dan bukan bertujuan membantu pemerintah dalam 
penyediaan dana. Tentunya dari hasil penelitian ini yang menyebutkan bahwa tingkat 
kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu penentu besaran kontribusi masyarakat, tidak 
menjadikan bahwa desa yang harus dibangun lebih dulu adalah desa dengan tingkat 
kesejahteraan yang lebih tinggi karena tingkat partisipasinya juga tinggi. Seharusnya 
malah sebaliknya, agar pemerataan pembangunan lebih dapat terasa. 

2. Selain itu dalam penelitian ini juga dihasilkan bahwa faktor waktu yang dimiliki oleh 
masyarakat juga ikut menentukan partisipasinya. Untuk itu mungkin perlu dibuat mekanisme 
yang berbeda pada taraf pelaksanaan kegiatan. 
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