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ABSTRAK 
 
Penelitian dilaksanakan di Kampung Kwell berkenaan dengan pembangunan kampung 
terpadu. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif.  Pertimbangan bahwa 
fokus penelitian ini adalah deskripsi dari proses interpretasi makna dengan tujuan untuk 
memperoleh keterangan ilmiah melalui (1) Pelaksanaan pembangunan kampung 
terpadu di Kampung Kwell. (2) Faktor-faktor pendukung dan penghambat yang 
mempengaruhi pelaksanaan pembangunan kampung terpadu di Kampung Kwell.  
Strategi penelit ian adalah studi kasus pada unit komunitas di Kampung Kwell. 
Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, dengan pendekatan snowball 
dengan prinsip triangulasi. Hasil penelitian ditemukan bahwa  pembangunan kampung 
terpadu secara umum telah menunujukkan hasil yang signifikan dalam mewujudkan 
pemberdayaan masyarakat. Khususnya tersedianya fasilitas infrastruktur dan terbukanya 
kesempatan dalam melakukan aktivitas ekonomi bagi masyarakat. Faktor penghambat 
dalam pembangunan kampung terpadu diantaranya kultur masyarakat dan partisipasi 
masyarakat. Sementara faktor pendukung adalah dukungan dari pemimpin formal dan 
non formal serta potensi sumberdaya alam.Strategi pembangunan pedesaan dalam 
peningkatan Perisipasi masyarakat, harus merujuk pada konteks lokal 
berdasarkan potensi sumberdaya sehingga dapat berkomplementasi terhadap 
peningkatan semangat masyarakat (community spirit), hubungan harmoni 
masyarakat (comunity harmony relationship) pemberdayaan  masyarakat 
(Community Empowermant). 
 
 

ABSTRACT 

The reserach aimed at describing and analysing the development implementation of the 
integrated village, and the supporting and inhibiting factors of the village development 
implementation. The research used a qualitative approach method. The research 
strategy was a case study on the community unit at Kwell village. Data were collected 
through a profound interview with a snowball approach and triangulation principle. The 
result of the research reveals that the integrated village development generally has 
indicated the singificant result in realizing the community empowerment, particularly the 
availability of facilities of the infra-structures and the opportunity availability to conduct 
economic activities for the community. The inhibiting factors in the integrated village 
development among others are: community's culture and participation. While the 
supporting factors are the support from formal and non-formal leaders, the natural 
resource potentials. Strategy of the rural development in the improvement of the 
community's participation must refer to the local context based on the resource potentials 
so that they can have the complementation towards the community spirit improvement, 
the community harmony relationship, and the community empowerment 
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PENDAHALUAN 

A. Latar Belakang Masalah 
Secara spasial, pembangunan menempati wilayah perkotaan dan 

perdesaan. Sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945, maka 
pelaksanaan pembangunan harus memperhatikan aspek pemerataan 
antar sektor maupun antar kota dan desa.  Oleh karena itu, pembangunan 
perdesaan merupakan bagian terintegrasi dari usaha untuk meningkatkan 
pemerataan dan mengatasi kesenjangan antar aspek pembangunan. 

Jika dilacak dalam rentang sejarahnya, kampung memang 
mengalami perkembangan yang pasang surut seiring perubahan 
konfigurasi politik nasional dan lokal.  Sejauh ini, walaupun memiliki fungsi 
strategis, kampung cenderung kurang mendapat perhatian, terpinggirkan, 
dimarginalkan, bahkan kebijakan pemerintah sering tidak memihak desa. 
(Ndraha,  2003).  

Sampai dengan saat ini pemerintah masih dihadapi pada 
kenyataan banyak permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam 
pengembangan kawasan dan permukiman perdesaan. Kemiskinan dan 
pemiskinan (marginalisasi) serta kesadaran penduduk perdesaan/desa 
merupakan hambatan yang mendasar bagi dikembangkannya kawasan 
perdesaan yang layak huni, dengan kualitas lingkungan yang terjaga, 
kurangnya budaya lokal yang terlestarikan dan seimbang dengan 
pembangunan kawasan perdesaan.  Konteks ini dipertegas pula oleh 
Wasistiono (2003) bahwa kecenderungan tersebut nampak dari kecilnya 
alokasi dana pembangunan yang digunakan untuk membangun 
desa/kampung dibanding sektor-sektor lainnya. Kampung yang 
terbelakang dan tergantung pada pihak luar akan mudah dikuasai, baik 
secara ekonomis maupun politis, sehingga memperkuat adagium yang 
mengatakan bahwa: "Rule the village and you rule the county". 

Dalam tataran konseptual, pembangunan kampung adalah 
pembangunan yang intergral dan tidak terpisahkan dari pembangunan 
nasional.  Olehnya itu, pembangunan kampung  perlu mendapat perhatian 
khusus, karena sangat terkait dengan persoalan kemiskinan, 
kesenjangan, ketidakadilan, ketergantungan dan ketidakberdayaan yang 
menjadi isu utama di pedesaan.  

Wujud dari ketidakberpihakan dari apa yang diilustrasikan 
sebelumnya adalah meletakkan pembangunan pada tempat yang tidak 
sebagaimana mestinya. Sepanjang pelaksanaan UU No.5/1979 hingga 
tahun 2004, desa, kampung mengalami peminggiran, dan terdesak oleh 
arus modernisasi kota dan mengalami korporatisasi. Pembangunan 
ekonomi hingga Repelita VI misalnya, melakukan upaya kebijakan 
kampung sebagai "abdi" bagi industri  pembangunan di perkotaan. 

Dengan demikian, kampung terpahami sebagai wilayah terpencil 
yang penuh ketinggalan dan menjadi ajang konglomeratisasi para elit lokal 
di pedesaan. Padahal, merujuk data Badan Pusat Statistik  (BPS) 2010, 
penduduk Indonesia berjumlah 237,6 juta jiwa, diantaranya 19,93 tinggal 



 
 

dan bermata pencaharian di perkampungan serta tersebar di 62.080, 
sementara kota dengan penduduk sebesar 11,10 juta jiwa tersebar di 
6.918 Kelurahan.  

TINJAUAN  PUSTAKA  

A. Kebijakan Pemerintahan Tentang Kampung Menurut UU 32/ 2004 
 Perkembangan kesadaran masyarakat Indonesia akan 
ketimpangan pembangunan yang terjadi selama pemerintahan Orde Baru 
telah mendapat respons yang positif dari Dewan Perwakilan Rakyat yang 
nota bene merupakan bentukan masa Orde Baru. Dewan Perwakilan 
Rakyat pada bulan Mei 1999 telah menyetujui Undang-undang yang 
mengatur mengenai pemerintahan daerah yang lebih mandiri, yaitu 
Undang-undang nomor 22 tahun 1999 (revisi UU N0 32/2004) tentang 
Pemerintahan Daerah. 
 Dasar pertimbangan dikeluarkannya undang-undang tersebut 
antara lain adalah untuk memberikan keleluasaan kepada Daerah 
menyelenggarakan otonomi daerah berdasarkan prinsip-prinsip 
demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan keadilan serta 
memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. 
 Salah satu pendekatan yang dapat dilakukan untuk memahami 
mengenai otonomi daerah adalah melalui pendekatan politik 
pemerintahan, yaitu dengan mempelajari bentuk-bentuk produk kebijakan 
pemerintahan seperti produk peraturan perundangan. Undang-undang 
Dasar 1945, sebagai landasan konstitusi Republik Indonesia meletakkan 
Pemerintah Daerah sebagai suatu pokok penting dalam tata kenegaraan 
Republik Indonesia. Dalam pasal 18, diatur bahwa : “pembagian daerah 
Indonesia atas daerah beser dan kecil, dengan bentuk susunan 
pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan 
memandang dan mengingati dasar permusyawaratan dalam sistem 
Pemerintahan Negara, dan hak-hak asal usul dalam daerah-daerah yang 
bersifat istimewa". Berdasarkan pada ketentuan konstitusi tersebut maka 
UU 32/ 2004 mengatur lebih jauh mengenai pemerintahan daerah. 
 Penjelasan UUD 1945 mengenai pasal tersebut antara lain adalah 
bahwa "oleh karena negara Indonesia itu suatu eenheidsstaat, maka 
Indonesia tidak akan mempunyai daerah dalam lingkungannya yang 
bersifat staat juga.  

B. Implementasi 
 
Pelaksanaan (implementation) suatu kebijaksanaan, sesungguhnya 

sudah dipertimbangkan sejak kebijkasaan tersebut dalam perumusan dan 
proses penetapannya. Namun perlu pula diketaui bagaimana pelaksanaan 
suatu kebijkasaan itu harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah 
ditetapkan atau diharapkan. Implementasi menurut Salusu (1996:409), 
adalah seperangkat kegiatan yang dilakukan menyusul suatu keputusan, 
atau dengan kata lain dapat dikatakan sebagai operasionalisasi dari 
berbagai aktivitas guna mencapai sasaran tertentu.  



 
 

Proses pelaksanaan kebijakasanaan (policy implementation) 
merupakan proses yang dapat panjang dan meluas guna tercapainya 
tujuan kebijaksanaan itu, karena penerapannya kebijaksanaan itu adalah 
terhadap rakyat, dan rakyat ini mempunyai sifatnya yang berkembang 
dengan kesadaran nilai-nilai yang berkembang pula. 

 
C.  Konsep Kampung 

 Pengertian Desa atau Kampung  tidak terlepas dari pengertian 
masyarakat hukum adat.  Soekanto (1982: 24) mengatakan bahwa: " 
Suatu masyarakat hukum adat atau persekutuan hukum adat merupakan 
kesatuan kemasyarakatan yang mempunyai kelengkapan-kelengkapan 
untuk berdiri sendiri, yakni mempunyai kesatuan hukum, kesatuan 
penguasa dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas 
tanah dan air bagi semua warganya." Pengertian ini menekankan 
mengenai adanya suatu kesatuan masyarakat sebagai suatu organisasi 
dimana terdapat peran-peran tertentu yang mempengaruhi 
anggota-anggota masyarakat lainya. 
 Masyarakat kampung merupakan suatu organisasi komunitas 
sebagaimana diterangkan oleh Bogardus (1954:123): "community 
organization is the basic way in which people react concerning the various 
phases of life ". Lebih jauh dinyatakan pula mengenai aspek administratif : 
":..A community may organize itself to meet many of its needs. To be 
specific, a local community may be organized for recreation and pageant 
purposes, to send local representatives to a city council in support of 
needed local measures, to work for more reasonable water or transit rates, 
to take care of its own need- persons; and in so doing it may develop a 
genuine community spirit". Kemampuan adminsitratif tersebut merupakan 
hal yang yang sangat penting untuk membedakan antara suatu kumpulan 
masyarakat yang merupakan suatu komunitas dan suatu kumpulan 
masyarakat yang bukan merupakan suatu komunitas. 
 
 D. Konsep Pembangunan Kampung Tepadu 

Pembangunan Kampung Terpadu adalah suatu strategi pem-
bangunan yang merupakan perkembangan lebih lanjut dari strategi 
Pembangunan.  

Pembangunan kampung dilakukan dengan tujuan dan 
kecenderungan memberikan fokus perhatian kepada kelompok maupun 
daerah tertentu, melalui penyampaian pelayanan, bantuan dan informasi 
kepada masyarakat kampung/desa (Poostchi,1986). Dengan demikian, 
strategi ini lebih banyak menaruh perhatian pada proses penyampaian 
(delivery) daripada mengembangkan kapasitas dan respons masyarakat. 
Karena masyarakat mempunyai banyak aspek, usaha pembangunan yang 
bersifat menyeluruh semestinya juga meliputi keseluruhan aspek tersebut. 
Apabila usaha pembangunan untuk masing-masing aspek ditangani oleh 
instansi yang berbeda, akan dijumpai sejumlah instansi yang melakukan 



 
 

aktivitas di kampung dalam rangka melaksanakan programnya masing-
masing.  

E.  Perkembangan Pembangunan Kampung Terpadu 
Secara garis besar, tujuan pembangunan pada umumnya dan 

pembangunan masyarakat desa pada khususnya adalah peningkatan  
Persoalan utama dalam proses pembangunan termasuk 

pembangunan masyarakat adalah bagaimana mengupayakan terjadinya 
peningkatan pendapatan masyarakat secara cepat, sehingga masyarakat 
akan lebih berpeluang untuk memenuhi semakin banyak kebutuhan-
kebutuhannya. 

Dengan menggunakan asumsi kasar bahwa mayoritas penduduk 
negara-negara sedang berkembang tinggal di dan mayoritas warga 
masyarakat desa bekerja di sektor pertanian, maka agar pendapatan 
masyarakat meningkat diperlukan peningkatan produktivitas pertanian.  

Pola pikir seperti itu juga banyak digunakan pada saat orang 
berusaha mencari sektor kunci dalam pelaksanaan pembangunan, 
dengan perhitungan bahwa apabila sektor kunci tersebut dapat 
dikembangkan akan memberikan pengaruh luas bagi perkembangan 
sektor-sektor lain. Ke dalam sektor kunci tersebut berbagai sumber daya 
baik internal maupun eksternal termasuk bantuan internasional lebih 
banyak disalurkan.  

G.  Kerangka Konseptual 
Pembangunan masyarakat pedesaaan dapat ditinjau dari sistem, 

metode dan gerakan pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat dan 
bersama masyarakat guna meningkatkan kualitas hidup dan 
kehidupannya secara menyeluruh terutama dalam mengatasi kemiskinan, 
dan keterbelakangan penduduk dalam suatu wilayah atau kantong 
pedesaan. Pendekatan tersebut merupakan bagian dari strategi 
pembangunan pedesaan atau pembangunan kampung yang bersifat 
terpadu atau menyeluruh. 

Sehubungan dengan pandangan tersebut, maka prinsip umum 
dari pembangunan kampung terpadu adalah meliputi: prinsip 
pembangunan yang berkelanjutan, prinsip pembangunan yang integral ; 
prinsip pembangunan dinamis yang berlandaskan pada kebutuhan, 
partisipasi, keterpaduan, berkelanjutan, keserasian, kemampuan 
sendiri/kemandirian, dan kaderisasi. 

Dalam konteks prinsip keterpaduan mencerminkan adanya upaya 
untuk memadukan sumber-sumber yang dimiliki oleh masyarakat dan 
lembaga-lembaga terkait dalam penyelenggaraan kegiatan pembangunan 
masyarakat yang dapat termanfaatkan secara optimal untuk memenuhi 
kebutuhan dan untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi 
masyarakat.  Secara skematik kerangka konseptual dapat dilihat pada 
gambar 3. 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

METODE PENELITIAN 
A.  Pendekatan dan Jenis Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan pendekatan metode penelitian 
kualitatif (qualitaif research) yang berusaha mengkonstruksi realitas dan 
memahami maknanya, sehingga  sangat memperhatikan proses, peristiwa 
dan otentisitas.  Penekanan penelitian kualitatif dimaksudkan untuk 
meneliti kondisi subjek, dengan mencari dan menemukan informasi 
melalui pengkajian kasus yang terbatas namun mendalam dengan 
penggambaran secara holistik. Pendekatan kualitatif mencirikan makna 
kaulitas yang menunjuk pada segi alamiah dan tidak menggambarkan 
perhitungan (Maleong, 2000)   

B.  Pengelolaan Peran sebagai Peneliti 
 Rancangan dan pelaksanaan penelitian bersifat responsif dan 
kreatif sesuai dengan bentuk ritme dan kemungkinan yang ada di 
lapangan.  Dalam kajian ini, peneliti melakukan pengamatan terlibat 
aktif dengan berusaha memperlama keberadaan dalam komunitas, 
mengintensifkan observasi dan wawancara yang dilakukan sedalam 
mungkin (in-depth) dengan para informen dalam hal ini tokoh-tokoh 
atau orang-orang kunci di kampung. . Untuk menghindari 
subyektifitas jawaban informan karena interaksi langsung dengan 
peneliti, materi pertanyaan yang diberikan sifatnya tidak menilai atau 
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mengintervensi, tetapi lebih kepada materi pertanyaan yang 
mengarahkan informan untuk mengungkapkan pengalaman yang 
dialami atau pernah dialaminnya yang diantaranya melalui life-history 
(Koentjaraningrat, 1994)1.  

C.  Lokasi Penelitian 
 Menentukan lokasi penelitian dilakukan secara segaja 
(purpossive) pada unit kampung yang memungkinkan untuk 
melakukan studi mendalam tentang komunitas masyarakat kampung 
secara menyeluruh.  Kampung yang dipilih adalah Kampung Kwell 
sebagai wilayah kasus dengan dasar pertimbangan metodologis 
berdasarkan survey awal yang dilakukan, yakni : kampung ini 
merupakan wilayah kegiatan program pembangunan kampung 
terpadu di Kabupaten Merauke.  Penelitian ini berlangsung selama 
dua bulan (Maret – Mei 2011). 

 
D.  Sumber Data 

 Sumber data terdiri dari data primer dan sekunder.  Data 
primer diperoleh dari hasil wawancara dan observasi, sedang data 
sekunder bersumber dari instansi-instansi terkait serta hasil-hasil 
laporan, penelitian sebelumnya yang dapat mendukung kajian 
penelitian.   

Pengumpulan data kualitatif dilakukan melalui penentuan 
informan didasarkan pada kriteria-kriteria yang ditentukan oleh 
peneliti, seperti; Kepala Kampung, tokoh adat, pemuka agama, 
warga masyarakat dan staf pemerintahan dari instansi terkait. 
Kepada informan yang telah diwawancarai ditanyakan tentang warga 
komunitas yang dapat dijadikan informan berikutnya (teknik bola 
salju; efek snowball).  Demikian proses ini berlangsung sehingga 
data yang terkumpul mencapai tingkat kecukupan.  Perulangan 
wawancara untuk informan tertentu dapat dilakukan, apabila 
informan tersebut dianggap potensil mengungkap banyak hal yang 
berkaitan dengan penelitian ini.  Prinsip triangulasi pengumpulan 
data juga dipraktekkan, dalam arti suatu tema pertanyaan tidak 
hanya diandalkan pada satu sumber informasi saja, melainkan 
kebenaran informasi disandarkan pada beberapa informan, hal ini 
dimaksudkan untuk menghindari subyektifitas jawaban yang 
diberikan oleh informan. 

Selama penelitian ini berlangsung telah diwawancarai, 3 
orang Tokoh Adat, 4 orang Kepala Kampung, 15 Orang Masyarakat, 
2 orang Tokoh Agama, 8 Orang dari Aparat Pemerintah (kampung, 
distrik dan kabupaten). Dengan demikian, jumlah keseluruhan 
informan yang ditemui selama penelitian ini berlangsung sebanyak 
32 orang. 

                                                        
 



 
 

E.  Prosedur Pengumpulan Data 
 Dalam studi kasus, sejumlah data eklektif tertentu 
dikumpulkan dan dipadukan dalam proses analisis, serta disajikan 
sedemikian rupa untuk mendukung tema utama yang menjadi fokus 
penelitian, sehingga merupakan suatu konstruksi tersendiri sebagai 
suatu produk interaksi antara responden atau informan, lapangan 
penelitian dan peneliti. Adapun teknik pengumpulan data yang 
digunakan meliputi : 
 Fokus wawancara mendalam terbagi dua bagian, dengan 
strategi pertanyaan yang gampang dimengerti dan diingat oleh 
informan tanpa mengurangi makna dan tujuan yang dicari dari 
permasalahan penelitian. Tahapan-tahapan itu adalah sebagai 
berikut : Pertama, penggambaran umum mengenai pelaksanaan 
pembangunan kampung terpadu dalam upaya pemberdayaan 
masyarakat; Kedua, penggambaran tentang hal-hal yang 
mempengaruhi upaya pembangunan kampung terpadu dalam 
mewujudkan pemberdayaan masyarakat.  
2.  Pengamatan (observation) 
 Pengamatan dilakukan dengan dua cara yaitu, pengamatan 
biasa dan berpartisipasi.  Data yang dikumpulkan melalui 
pengamatan biasa adalah data yang dapat diamati oleh peneliti 
tanpa menuntut keterlibatan secara langsung.  Jenis data yang 
diperoleh dengan cara ini adalah antara lain, keadaan pemukiman 
penduduk, jenis peralatan dalam aktifitas usahanya, pola aktivitas 
dan kegiatan sehari-hari penduduk pelaksanaan kegiatan 
pembangunan yang sudah ada dan hasil-hasil pembangunan yang 
ada.  Sedangkan pengamatan berpartisipasi (full observation 
participation) dilakukan untuk memperoleh data yang menuntut 
keterlibatan peneliti dalam setting yang diteliti, seperti perilaku dan 
aktivitas masyarakat, serta hal-hal yang menyangkut substansi 
permasalahan dalam penelitian. 
 
3.  Group Discussion (Diskusi Kelompok)  
 Diskusi kelompok dilakukan dengan melibatkan sejumlah 
anggota masyarakat yang dianggap punya kapasitas memberikan 
informasi sesuai dengan tema permasalahan penelitian.  Diskusi 
kelompok ini juga dimaksudkan untuk pengecekan ulang terhadap 
sejumlah informasi yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut.  
Diskusi kelompok ini dilakukan sebanyak  dua kali dengan jumlah 
masyarakat  yang benar-benar terwarkili dan  dilaksanakan pada 
tempat yang berbeda.  Pendekatan ini dilakukan untuk memperoleh 
gambaran yang lebih utuh dari persoalan yang sedang dibahas. 
 



 
 

4.  Studi Dokumen 
 Studi dokumen dilakukan untuk menelaah sejumlah sumber 
tertulis, dalam rangka memperoleh data, baik primer maupun 
sekunder yang berkaitan dengan tujuan penelitian yang dimaksud, 
seperti dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi 
Papua Tahun 2006 – 2011, Monografi Kampung,  Distrik dan arsip-
arsip pelaksanaan pembangunan. 

F.  Validasi Data 
 Penilaian kualitas hasil penelitian kualitatif dilakukan dengan 
penetapan kriteria-kriteria yang sesuai standar penelitian kualitatif 
(Wonacott dan Kerka, 2002).  Dalam konteks ini terdapat empat 
kriteria penilaian data dalam penelitian kualitatif yang harus 
dilakukan, yaitu; kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas dan 
konfirmabilitas.  Keempat kriterai penilaian tersebut teruraikan 
sebagai berikut : 

 Kredibiltas data (credibility).  Dalam penelitian ini dilakukan 
validasi internal (truth value) melalui pencocokan antara temuan-temuan 
penelitian dengan hasil wawancara dengan informan dalam tiga tahapan 
aktivitas penelitian, sebagai berikut :  (1) investasi waktu kebersamaan 
yang lama di desa; melakukan observasi berkelanjutan (persistent 
observation) terhadap fakta-fakta krusial; penggunaan triangulation, dan 
elaborasi teori untuk interpretasi fenomena yang terjadi selama penelitian, 
(2) melakukan fasilitasi konsultasi teman sejawat (peer debriefeing) 
terhadap tokoh masyarakat ataupun ilmuwan yang tahu dan mengenal 
langsung daerah penelitian; dengan tujuan untuk membantu peneliti tetap 
“objektif” serta mendiskusikan asumsi-asumsi “otentik” yang muncul 
selama penelitian, (3) melakukan konfirmasi partisipan (member checks) 
terhadap data, kategori, interpretasi dan simpulan yang diuji bersama 
dengan informan (partisipan) yang terlibat sejak dari awal penelitian ini 
dilaksanakan. 

G.  Teknik Analisis Data 
 Metode analisis utama yang digunakan adalah analisis data 
kualitatif yang analitiknya melalui penafsiran dan pemahaman 
(interpretative understanding) atau verstehen.   Pengertian kualitatif di sini 
bermakna bahwa data yang disajikan berwujud kata-kata ke dalam bentuk 
teks yang diperluas bukan angka-angka (Miles dan Huberman, 1992).    
Data hasil wawancara dan pengamatan ditulis dalam suatu catatan 
lapangan yang terinci kemudian dianalisis secara kualitatif. Untuk 
memperoleh data yang akurat, maka dibuat catatan lapangan yang 
selanjutnya disederhanakan/ disempurnakan dan diberi kode data dan 
masalah.  Pengkodean data berdasarkan hasil kritik yang dilakukan, data 
yang sesuai dipisahkan dengan kode tertentu dari data yang tidak sesuai 
dengan masalah penelitian atau data yang diragukan kebenarannya.   



 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. Keadaan Umum Lokasi Penelitian 

Keadaan Wilayah 
 Kabupaten Merauke merupakan salah satu dari 29 Kabupaten / 
Kota yang ada di Provinsi Papua terletak dibagian selatan dan memiliki 
wilayah terluas diantara kabupaten / kota di Provinsi Papua. Secara 
geografis, Kabupaten Merauke terletak pada 137o – 141o BT dan 6o – 9o 
LS. Luas kabupaten Merauke ± 45.071 km2. Sebagian besar wilayah 
kabupaten Merauke merupakan dataran rendah dan berawa, luas areal 
rawa ± 1.425.000 ha dan dataran tinggi di beberapa kecamatan bagian 
utara Merauke. Karakteristik kabupaten Merauke yang sebagian besar 
wilayahnya merupakan dataran rendah dan berawa, merupakan areal 
yang baik untuk pengembangan pertanian dan perikanan darat. 
Disamping itu kabupaten Merauke juga dikelilingi oleh laut yang terletak di 
sebelah selatan dan barat kabupaten ini. Secara geografis kabupaten ini 
merupakan kabupaten yang wilayah darat dan lautnya berbatasan 
langsung dengan Negara tetangga yaitu Papua New Guinea dan 
Australia. 
 B.  Pelaksanaan Pembangunan Kampung Terpadu di 
Kampung Kwell 
 Dalam menjelaskan pelaksanaan pembangunan kampung terpadu 
di Kampung Kwell, pendekatan analisisnya diawali dengan 
menggambarkan potensi dan permasalahan yang melatarbelakangi 
perkembangan Kampung Kwell sebagai wilayah kasus penelitian. 
 
 
 
 
 
 
Tabel 1. Matriks Potensi dan masalah spesifik Kampung Kwell. 

Potensi Masalah 

1. Sumber daya lahan yang tersedia 
untuk pengembangan pertanian 
tanaman pangan dan hortikultura; 
pengembangan perkebunan 
tanaman keras dan semusim; 
pengembangan ternak besar, 
ternak kecil dan unggas serta 
perikanan budidaya tambak 

1.   Penduduk asli kampung ini memiliki 
karakter kehidupan yang masih 
sepenuhnya menggantungkan seluruh 
aktivitas kehidupannya kepada hutan 
dan alam sekitarnya. Merupakan 
pemetik hasil alam sejati, walau 
sebagian sudah memulai beralih pada 
bercocok tanam dan berternak sapi. 



 
 

    2. Wilayah ini potensial untuk daerah 
tujuan wisata, baik  wisata 
budaya, wisata sejarah dan 
wisata alam (kawasan Cagar 
Alam sesuai Surat Keputusan 
Menteri Kehutanan Nomor 
891/KPTS-II/1999 pada tanggal 
14 Oktober 1999). 

2.   Rendahnya tingkat pendidikan, 
rendahnya tingkat pendapatan 
masyarakat, serta terbatasnya 
kemampuan masyarakat dalam 
memanfaatkan potensi sumberdaya 
alam yang ada karena keterbatasan 
pengetahuan, modal, kelembagaan, 
aksesibilitas, dan peluang pasar. ini 
menyebabkan rendahnya kualitas hidup  
masyarakat.   

3.    Mempunyai tanaman karet, 
rambutan dan matoa (merupakan 
daerah Pengembangan tanaman 
jangka panjang) 

3. Prasarana jalan sangat kurang memadai, 
jembatan sering patah saat musim 
penghujan, harga kebutuhan sehari-hari 
tinggi akibat Aksesibilitas wilayah dan  
infrastruktur jalan yang tidak memadai. 

4. Merupakan Daerah Berbatasan 
langsung dengan Negara PNG 
,merupakan daerah perdagangan 
tradisoanal. 

4.  Rawan penyakit malaria, ISPA, Diare  dan 
penyakit kulit. tingkat kepercayaan 
masyarakat pada dukun jauh lebih 
dominan/kental 

5.  Merupakan Daerah Penghasil Ikan 
Arwana. 

5. Kepemimpinan Adat sangat kental, 
sehingga masyarakat lebih patuh pada 
pimpinan adat 

 
6. Sumber daya mineral terdapat 

bahan galian golongan C pada 
Sungai Maro.  

6. Nilai jual hasil tangkapan masyarakat 
untuk ikan arwana rendah karena harga 
ditentukan oleh pedagang pengumpul, 
bergaining masyarakat rendah karena 
terjerat hutang. 

7. Daerah penghasil kulit kayu gambir.   
Bahan baku obat nyamuk. 

 

7. Nilai jual hasil gambir masyarakat rendah 
karena harga ditentukan oleh pedagang 
pengumpul, bergaining masyarakat 
rendah karena terjerat hutang. 

8. Daerah Penghasil Kayu sebagai 
bahan baku bangunan. 

8. Sebagai daerah berbatasan dengan 
negara PNG merupakan daerah rawan 
bagi para  pelintas batas 

Sumber : Kantor Distrik, 2011. 
 

C. Faktor-Faktor Penghambat dan Pendukung 
Pembangunan Kampung Terpadu 

 
.  Faktor Penghambat 

a. Kultur Masyarakat  
Dalam upaya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat tidak 

dapat dilepaskan dari faktor penghambat sebagai aspek yang sering 
muncul dalam pembangunan. Salah satu faktor penghambat 



 
 

pembangunan kampung terpadu di Kampung Kwell adalah kultur 
masyarakat yang masih patuh peranan tokoh tradisional (suku, adat) dari 
kalangan tertentu, dan tidak patuh pada pemerintah. Selain kultur 
kepemimpinan tradisional yang menjadi rujukan di Kampung Kwell, juga 
terdapat budaya masyarakat yang hanya mau mengikuti perintah oleh 
pemimpin informalnya. Dalam pelaksanaan pembangunan kampung 
terpadu di kampung Kwell melakukan beberapa strategi diantaranya 
adalah: Pertama, mengajak semua tokoh untuk ikut peduli terhadap 
permasalahan yang ada. Kedua, melibatkan semua tokoh masyarakat 
dalam setiap pengambilan keputusan. Ketiga, menggali potensi yang 
dimiliki Kampung Kwell untuk diperdayakan dalam menuju kemajuan 
kampung. 

b. Rendahnya Partisipasi Masyarakat 
 Partisipasi masyarakat Kampung Kwell dalam penentuan 
pembangunan kampung terpadu pada awalnya sangat minim. Namun 
yang terjadi pelaksanaannya justru hanya kelompok-kelompok 
kepentingan yang mengetahui dan dianggap mewakili kepentingan 
masyarakat. Kelemahan tersebut di karenakan masih adanya paham 
bahwa proses pembangunan kampung terpadu menjadi hanya menjadi 
tanggung jawab pemerintah semata.  
 Bagian integrasi dan upaya pembangunan kampung terpadu 
adalah memperdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan 
kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat untuk ikut serta dalam 
proses perencanaan pembangunan. Salah satu faktor yang menunjukkan 
rendahnya partisipasi masyarakat adalah: Pertama, tingkat partsipasi 
dalam pembayaran PBB sangat rendah. Kedua, dalam upaya 
menumbuhkan kebersamaam gotong royong sangat rendah dan acuh tak 
acuh terhadap program pemerintah. Ketiga, rendahnya tingkat pendidikan 
masyarakat Kampung Kwell.  

2.  Faktor Pendukung 
         a.  Kewenangan Kepala Kampung 

Kewenangan kepala kampung selalu dikonstruksi sebagai 
kesempatan untuk melakukan perubahan dan pemberdayaan masyarakat 
kampung menjadi awal dalam kemajuan. Kewenangan sebagai salah satu 
wujud tugas dan tanggungjawab bagi kepala kampung untuk berbuat lebih 
banyak, mengingat  kepala kampung mempunyai legitimasi baik dari 
masyarakat maupun pemerintah yang lebih tinggi, yaitu pemerintah distrik  
maupun Kabupaten.  

Dalam pelaksanaanya, kewenangan yang dimiliki oleh Kepala 
Kampung Kwell melakukan beberapa langkah sebagaimana berikut: 

‘’....menurut kami upaya yang kami lakukan adalah melakukan 
perubahan pola pikir masyarakat menuju kemajuan desa. 
Kewenangan yang ada adalah melakukan pendakatan secara 
kultural dalam setiap membuat kebijakan” (3 April 2011 ). 



 
 

Selanjutnya kewenangan yang dimiliki oleh Kepala Kampung 
Kwell secara umum dapat mewujudkan rencana-rencana pembangunan 
kampung terpadu. Dalam pelaksanan tugas-tugas kampung secara umum 
kampung mengikuti  aturan maupun undang-undang yang ada aturan 
formal. Rujukan dalam pelaksanaan Pemerintahan Desa saat ini mengacu 
pada UU No.32 tahun 2004 dan PP 72 tahun 2005 yang dapat 
mendukung tugas dan kewenangan Kepala Kampung dalam mewujudkan 
pembangunan kampung terpadu.  

b. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat  
Salah satu pendukung keberhasilan pembangunan  kampung 

terpadu adalah keterlibatan masyarakat dalam pembangunan. Dalam hal 
ini, partisipasi  masyarakat dianggap sebagai alat untuk mengukur 
kesungguhan dan keterwakilan dalam proses pembangunan desa. Dalam 
pelaksanannya partisipasi warga dalam pembangunan sejak adanya 
program kampung terpadu partisipasi masyarakat menunjukkan semangat 
dalam ikut serta setiap rencana yang diagendakan. Hal ini dapat dilihat 
dari  pelaksanan rapat  banyak yang hadir dan memberikan masukan. 
Seperti diungkapkan oleh Kepala Kampung Kwell sebagai berikut: 

''....dalam agenda rapat secara umum dihadiri oleh  hampir semua 
tokoh masyarakat dan undangan yang kita undang. Hal ini 
menunjukkan antusias masyarakat sangat besar dalam ikut serta 
perencanaan pembangunan kampung terpadu’’(3 April 2011 ). 

Di samping itu pelaksanaan di lapangan masyarakat Kampung 
Kwell juga aktif terlibat dalam setiap kegiatan proses perumusan program 
kerja dan setiap kegiatan yang berkenan dengan kampung dan kegiatan 
masyarakat.   
 Dari penjelasan mengenai tantangan dan hambatan yang dihadapi 
dalam pembangunan kampung terpadu dalam mewujudkan 
pemberdayaan masyarakat, dapat disimpulkan bahwa dalam 
pengembangan kampung/desa dalam wujud pembangunan kampung 
terpadu, terdapat dua aspek yang mempengaruhi, yaitu hard skill dan soft 
skill. Hard skill merupakan perangkat pendukung pengembangan 
perdesaan yang berupa: Regulasi dan kebijakan; Lingkungan; 
Infrastruktur; Ekonomi dan lain sebagainya. Sedangkan soft skills lebih 
kepada sosial masyarakatnya yaitu berupa modal sosial. 
 Pelibatan stakeholder yang terkait dan terintegrasi seperti 
pemerintah, swasta, masyarakat, dan perguruan tinggi yang memiliki 
fungsinya masing-masing, menjadikan pengembangan pembangunan 
kampung terpadu akan lebih teraktualisasikan dalam mensejahterakan 
kehidupan masyarakat di pedesaan. Partisipasi masyarakat 
kampung/desa tetap menjadi fokus utama dalam transformasi perdesaan. 
 
 
 



 
 

Arahan Strategis Menajemen Perencanaan Strategis Dalam 
Pembangunan Kampung Terpadu  

 
Komponen strategi pembangunan Kampung Terpadu adalah yang 

berkaitan dengan pengelolaan program, yaitu bagaimana menentukan 
jenis kegiatannya, menetapkan lokasi dan volumen kegiatan, menetapkan 
siapa pelaksana kegiatan, menetapkan kemitraan dalam pendanaan dan 
pelaksanaan serta swadaya masyarakat.  

Dalam mengkreasi program pembangunan kampung terpadu  
yang aplikatif dan komunikatif pada masyarakat, maka dapat dilakukan 
dengan arahan manajemen perencanaan strategis sebagai berikut : 

1) Arahan 1 :   Strategi Tanggap Kebutuhan Masyarakat 
sebagai Aktor Pembangunan 
 

 Dalam kaitannya dengan penetapan program-pembangunan 
Kampung maka masyarakat harus mendapat kesempatan yang luas untuk 
melakukan pilihannya dan menetapkan usulan yang penting sesuai 
kebutuhan mereka. Prinsip-prinsip perencanaan partisipatif yang 
dilakukan melalui forum-forum MUSRENBANG (Musyawarah 
Perencanaan Pembangunan) harus dijadikan sebagai moment penting 
bagi masyarakat Kampung untuk mendiskusikan kebutuhan 
pembangunan Kampung atau menetapkan kegiatan-kegiatan 
pembangunan yang menjadi kebutuhan mereka.  
2) Arahan 2 :   Pendelegasian Kewenangan 

 
 Sejalan dengan meningkatnya peran masyarakat dalam 
pembangunan melalui pendelegasian keuangan dan program maka 
diperlukan kewenangan yang lebih besar di tingkat Kampung dan Distrik. 
Sehubungan dengan itu maka urusan-urusan yang berkaitan langsung 
dengan pemberian pelayanan kepada masyarakat dan urusan-urusan 
yang menyangkut hajat hidup masyarakat perlu diserahkan ke tingkat 
Kampung dan Distrik. Arahan 3 :   Apresiasi dan Penegakan 
Sanksi terhadap Aparat Pemerintah dalam Menjalankan Tugas 

 
Salah satu permasalahan yang sangat penting dalam 

pembangunan Kampung dan Distrik adalah tersedianya aparat yang 
memiliki jiwa pengabdian serta bersedia ditempatkan didaerah-daerah 
terpencil. Kendala yang dihadapi pemerintah selama ini dalam 
pembangunan Kampung dan Distrik-Distrik terpencil adalah kesediaan 
aparat untuk menetap dan bekerja di daerah-derah terpencil, walapun 
dalam aturan kepegawaian telah diatur untuk bersedia ditempatkan 
dimana saja.  

 



 
 

3) Arahan 4 :   Peningkatan Kapasitas Masyarakat 
 

 Dalam strategi dan kebijakan pembangunan sebagaimana 
tertuang dalam RPJMD Provinsi Papua Tahun 2006-2011, disebutkan 
bahwa pembangunan berfokus dan bertumpu pada rakyat (People 
centered development) hal ini sangat sejalan dengan pencapaian MDGs, 
OTSUS dan juga pencapaian pelaksanaan pembangunan kampung 
terpadu. 
 Arahan 5 :   Penguatan Dukungan dari Lembaga 
Pengelola 

 
 Pengembangan kelembagaan dalam konteks pembangunan 
kampung terpadu ditujukan untuk mendukung keseluruhan aktivitas 
pendanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan 
pelaporan program, mendelegasikan kewenangan yang diperlukan, 
membentuk Kantor Cabang atau UPT di Distrik, dan melakukan 
pendampingan kepada masyarakat. Karena itu lembaga yang dibentuk 
dalam konteks Program Pembangungan Kampung Terpadu, merupakan 
Lembaga Pengelola yang akan memfasiltasi dan mengadvokasi 
keseluruhan komponen strategi dalam pembangunan terpadu.  Ditingkat 
Provinsi, misalnya; lembaga ini akan melakukan koordinasi pendanaan 
yang bersumber dari Pemerintah dan Lembaga Donor, di tingkat 
Kabupaten/Kota lembaga ini akan melakukan sinkronisasi mengenai 
pendanaan pemerintah Kabupaten dan Lembaga Donor serta sinkronisasi 
lokasi kegiatan yang bersifat bantuan program baik dari Pemerintah 
Pusat, Provinsi dan Lembaga Donor, sedang di tingkat Distrik lembaga ini 
akan berperan dalam sinkronisasi program-program yang sifatnya bottom-
up dan top-down. Peran Lembaga Pengelolan di Tingkat Kampung adalah 
memverifikasi rencana-rencana masyarakat, memantau kemajuan 
pelaksanaan kegiatan masyarakat dan membuat pelaporan kegiatan dan 
keuangan.  
 
KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 
 Adapun kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan 
adalah sebagai berikut : 
1.   Pembangunan kampung terpadu secara umum telah menunujukkan 

hasil yang signifikan dalam mewujudkan pemberdayaan masyarakat. 
Khususnya tersedianya fasilitas infrastruktur dan terbukanya 
kesempatan dalam melakukan aktivitas ekonomi bagi masyarakat. 

2.  Faktor penghambat dan pendukung dalam pembangunan kampung 
terpadu diantaranya kultur masyarakat dan partisipasi masyarakat. 
Sementara faktor pendukung adalah dukungan dari pemimpin formal 
dan non formal serta potensi sumberdaya alam 

3.    Arahan manajemen perencanaan pembangunan kampung terpadu 
harus berlandaskan kepada pelibatan dan peningkatan kapasitas 



 
 

masyarakat serta dukungan kelembagaan pemerintah dan non 
pemerintah. 

B. Saran 
 Dalam strategi pembangunan pedesaan guna  peningkatan 
partisipasi masyarakat , pelaksanaannya oleh pemerintah 
seharusnya relevan dengan atau merujuk pada konteks lokal 
berdasarkan potensi sumberdaya dan bukan merupakan deduksi 
atau derivasi kebijaksanaan pembangunan nasional secara general, 
pembangunan dilaksanakan dapat memfasilitasi partisipasi 
masyarakat yang berkomplementasi terhadap peningkatan semangat 
masyarakat (community spirit), hubungan harmoni masyarakat 
(comunity harmony relationship) dalam menjadi bagian atau aktor 
dari pembangunan, sehingga masyarakat akan tambil sebagai agen 
perubahan untuk pencapaian kesejahteraan secara bersama 
(community Empowermant). 
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