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ABSTRAK 

 
Penelitian ini bertujuan (1) menganalisis kondisi jaringan jalan perdesaan terhadap aktivitas 
ekonomi, sosial dan budaya, dan (2) mengevaluasi program pembangunan jaringan jalan perdesaan 
dengan melibatkan masyarakat melalui PPIP (Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan). 
Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Polewali Mandar menggunakan data hasil survey lapangan 
dan kuesioner kepada 161 responden di 3 desa yang dianalisis secara deskriptif kuantitatif. 
Sedangkan analisis program PPIP menggunakan evaluasi multi kriteria. Hasil penelitian 
menunjukkan terdapat peningkatan kemudahan akses jaringan jalan perdesaan terhadap aktivitas 
ekonomi, sosial dan budaya baik bagi pengendara mobil, motor, sepeda maupun pejalan kaki. 
Program pelibatan masyarakat dalam pembangunan jalan menunjukkan hasil yang lebih baik 
dibanding peran kontraktor atau pihak ketiga, baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan, 
pengawasan, dan pemeliharaan. 
. 
Kata kunci: jaringan jalan, aktivitas ekonomi, aksebilitas. 
 

 
ABSTRACT 

 
The aims of the research are to (1) analyze the condition of rural road for economic, social and 
cultural activities, and (2) evaluate the development program of rural road network by involving 
community through Rural Infrastructure Development Program. The research was conducted in 
Polewali Mandar Regency. The methods of obtaining the data were field survey and questionnaire 
taken from 161 respondents in three villages. The data were analysed by using descriptive 
qualitative analysis, while the analysis of Rural Infrastructure Development Program used multi 
criteria evaluation. The results reveal that there is an improvement of access easiness of rural road 
network for economic, social and cultural activities either for car drivers and motorcycle and 
bicycle riders or pedestrians. The program of involving community in rural road development 
indicates a better result compared to the role done by contractor of the third parties either in the 
process of planning, implementation, control, and maintenance. 
 
Keywords: Road Network, Economic Aktivities, Accessibility 
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PENDAHULUAN 
 
Tingkat kemiskinan di wilayah perdesaan Indonesia masih tinggi ditandai dengan kerentanan, 
ketidakberdayaan, keterisolasian, dan ketidakmampuan penduduk perdesaan untuk menyampaikan 
aspirasi. Untuk mengatasi kemiskinan, diperlukan usaha pembangunan ekonomi.  
 
Jalan perdesaan adalah salah satu upaya membuka keterisolasian wilayah perdesaan dari sumber-
sumber informasi dan penghubung ke pusat-pusat produksi dan tempat-tempat 
distribusi/pemasaran. Selain itu, jalan perdesaan memudahkan jangkauan penduduk ke pusat-pusat 
pelayanan sosial dan budaya seperti: sarana pendidikan (sekolah), kesehatan (puskesmas, 
posyandu), dan ibadah. Jalan perdesaan dianggap menjadi kunci pertumbuhan ekonomi yang dapat 
mengangkat harkat dan martabat masyarakat perdesaan dari kemiskinan dan kebodohan. Oleh 
karena itu, pembangunan jalan perdesaan dapat menjadi batu loncatan untuk meningkatkan 
kesejahteraan dan memberikan kesempatan kerja kepada masyarakat perdesaan. 
 
Pembangunan jalan perdesaan dalam rangka peningkatan perekonomian di wilayah perdesaan telah 
menjadi perhatian pemerintah, tetapi umumnya dilaksanakan berbasis “proyek”. Program ini 
seringkali gagal disebabkan antara lain: (1) ketidaktepatan antara kebutuhan masyarakat dan 
bantuan yang diberikan; (2) paket proyek tidak dilengkapi dengan ketrampilan yang mendukung; 
(3) tidak ada kegiatan monitoring yang terencana; dan (4) tidak ada kelembagaan di tingkat 
masyarakat yang melanjutkan proyek.  

Dewasa ini, pemerintah mulai memperkenalkan program pembangunan yang melibatkan 
masyarakat dimulai dari tahapan pengusulan kegiatan/proyek sampai dengan pemeliharaannya. 
Salah satu program dengan pelibatan masyarakat yang telah dilaksanakan oleh pemerintah adalah 
PPIP (Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan). Peneliti terdorong untuk melakukan 
evaluasi dan perbandingan dengan pengerjaan oleh pihak ketiga, khususnya untuk proyek 
pembangunan jaringan jalan perdesaan. Selain itu, peneliti juga akan mengkaji sejauhmana PPIP 
telah berkontribusi dalam meningkatkan aksesibilitas masyarakat menjalankan aktivitas sosial, 
ekonomi dan budayanya.  

Penelitian dilakukan di Desa Kuajang, Mammi dan Mirring, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi 
Sulawesi Barat. Wilayah tersebut dipilih karena saat ini kondisi akses jalan antar desa semakin baik 
sejak masuknya proyek PPIP. 
 
 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
Transportasi dan pembangunan desa 
 
Salah satu misi dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 – 2025 
adalah terwujudnya pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan ditandai oleh tingkat 
pembangunan yang makin merata ke seluruh wilayah melalui peningkatan kualitas hidup dan 
kesejahteraan masyarakat, termasuk berkurangnya kesenjangan antarwilayah dalam kerangka 
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini termasuk mengurangi kesenjangan pembangunan antara 
wilayah perkotaan dengan wilayah perdesaan. 
 
Menurut Robinson dan Thagesen (2004), secara konvensional kemiskinan seseorang dapat diukur 
dari tingkat pendapatan atau pengeluaran yang dilakukannya untuk mencapai standar kehidupan 
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minimum. Bank Dunia menyepakati bahwa orang-orang yang berpenghasilan di bawah garis 
kemiskinan (ukuran pendapatan US$370 per tahun atau Rp10.000 per hari) dikategorikan sebagai 
orang miskin. Tetapi garis kemiskinan ini berbeda-beda di setiap negara termasuk Indonesia.  
 
Sedangkan Brocklesby dan Holland (1998) dalam Robinson dan Thagesen (2004) memaparkan 
bahwa kemiskinan dapat dibedakan atas kemiskinan sebagai masyarakat dan kemiskinan sebagai 
individu. Kemiskinan sebagai masyarakat adalah keadaan dimana hal-hal dibawah ini terjadi : 
1. Masyarakat hidup terisolir secara fisik, tidak tersedia jalan atau tersedia jalan tetapi kualitas 

jalan buruk, dan kurang atau bahkan tidak ada lembaga eksternal. Keadaan ini diperburuk 
apabila kondisi curah hujan di daerah tersebut sangat mempengaruhi kualitas jalan dan bahkan 
dapat menghalangi perjalanan penduduk ketika sungai banjir. Keadaan ini menjadi hambatan 
bagi penduduk untuk memperoleh akses barang/jasa, layanan infrastruktur fisik dan sosial, 
sarana input pertanian, fasilitas kredit, dan pasar komoditas. 

2. Akses mendapatkan air bersih 
3. Lahan produktif 
4. Modal sosial, yaitu jalinan hubungan sosial yang baik pada tingkat rumah tangga, antar rumah 

tangga, komunitas, dan masyarakat sebagai asset berharga. 
 
Kemiskinan sebagai individu adalah keadaan dimana hal-hal dibawah ini terjadi : 
1. Atribut status sosial gender wanita sebagai wanita janda, orang tua tunggal, bahkan sebagai 

kepala keluarga dianggap sebagai penyebab kemiskinan apabila dihubungkan dengan akses dan 
pengendalian sumberdaya; 

2. Kelaparan dan kekurangan nutrisi; 
3. Akses mendapatkan lahan produktif; 
4. Akses mendapatkan asset produktif; dan 
5. Akses mendapatkan kesehatan dan pendidikan.  

 
Pengertian infrastruktur jalan perdesaan 
 
Menurut Wikipedia (2010), infrastruktur jalan adalah bagian dari sistem transportasi dimana 
transportasi adalah pemindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan 
menggunakan sebuah wahana yang digerakkan oleh manusia atau mesin. Infrastruktur sendiri 
merupakan kebutuhan dasar fisik pengorganisasian sistem struktur yang diperlukan untuk layanan 
dan fasilitas sektor publik dan privat (contohnya: jalan, bandara, waduk, kereta api, pengolahan 
limbah, kelistrikan, dan lain-lain) dalam rangka mendukung kelancaran aktivitas ekonomi 
masyarakat dan distribusi aliran produksi barang dan jasa. Dalam beberapa pengertian, istilah 
infrastruktur termasuk pula infrastruktur sosial kebutuhan dasar antara lain sekolah dan rumah 
sakit. 
 
Dengan kata lain, infrastruktur jalan perdesaan adalah kebutuhan fisik masyarakat di wilayah 
perdesaan terhadap sistem struktur jalan baik berupa prasarana jalan (jalan desa/jalan tani, jalan 
penghubung ke jalan utama menuju desa/kota terdekat, jembatan, dan drainase sebagai 
kelengkapan jalan) maupun sarana jalan seperti angkutan umum dan motor. 

 
a. Sistem transportasi perdesaan 
 
Menurut Robinson dan Thagesen (2004), sistem transportasi perdesaan yang banyak ditemukan di 
Asia Tenggara adalah sistem transportasi tak bermotor. Sarana yang umum digunakan adalah 
sepeda, kuda, dan gerobak atau kereta yang ditarik hewan (kuda atau sapi). Selebihnya, terutama 
bagi masyarakat paling miskin, mereka memilih berjalan kaki untuk menghemat biaya atau karena 
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ketiadaan biaya. Sedangkan, jika terdapat barang yang ingin dipindahkan, umumnya barang 
tersebut dijunjung di atas kepala. Fenomena ini merupakan pemandangan umum di desa/kampung 
pedalaman di negeri ini dan terutama dilakukan oleh kaum wanita. Mereka umumnya dapat 
berjalan jauh sambil mengangkut di atas kepala barang-barang seperti: hasil sawah/ladang, pupuk, 
air atau minyak tanah untuk keperluan rumah tangga. 
 
b. Konstruksi jalan perdesaan 
 
Infrastruktur jalan perdesaan dapat dilihat dari tipe konstruksi prasarana jalannya yang umumnya 
berupa jalan tanah atau jalan kerikil dan melayani alur lalu lintas pejalan kaki, sepeda atau gerobak, 
dan hewan. Robinson dan Thagesen (2004) menilai jalan perdesaan sebagai “minor road” dengan 
standar desain jalan yang rendah karena hanya melayani lalu lintas sederhana tersebut dan pada 
dasarnya hanya berfungsi untuk memberikan akses kepada pengguna. Berbeda dari jalan sebagai 
“major road” yang berfungsi untuk menyediakan mobilitas yang tinggi. 
 
Kalaupun terdapat jalan desa yang telah diaspal, jalan tersebut berfungsi untuk menghubungkan 
jalan desa kategori “minor road” dengan jalan utama menuju desa/kota lain yang lebih maju 
infrastruktur jalannya. Tetapi jalan aspal juga dapat ditemukan pada desa-desa yang tingkat 
ekonominya lebih maju. 
 
c. Pemberdayaan masyarakat 
 
Pemberdayaan adalah salah satu paradigma pembangunan yang memperhatikan semua aspek 
prinsipil manusia dalam lingkungannya yaitu mulai dari aspek intelektual (sumber daya manusia), 
aspek material dan fisik, sampai dengan aspek manajerial (Rahayu, tanpa tahun). Aspek-aspek 
tersebut selanjutnya dapat dikembangkan menjadi aspek sosial-budaya, ekonomi, politik, keamanan 
dan lingkungan. 
 
Pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan melalui 2 macam upaya (Ditjen Cipta Karya, 2008). 
Upaya pertama adalah  pengembangan komunitas/masyarakat melalui pembangunan kapasitas 
organisasi, institusi, dan manusia dan pengembangan potensi lingkungan. Upaya kedua adalah 
penciptaan iklim regional atau nasional yang kondusif sebagai suatu keadaan/kondisi yang 
bercirikan antara lain: (1) adanya kesamaan akses (politik, sumber daya, pelayanan publik, dan 
peluang), (2) adanya kesetaraan antar pelaku pembangunan, (3) adanya peluang kerjasama dan 
membangun jaringan untuk mencapai tujuan bersama, (4) ada kondisi yang memungkinkan 
terjadinya pertumbuhan yang organik dan berkelanjutan, (6) adanya keragaman dalam kesatuan, (7) 
dan adanya perlindungan bagi yang lemah. 
 
d. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) 
 
Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) merupakan salah satu program untuk 
mendukung Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM-Mandiri) yang 
diluncurkan sejak tahun 2006. Tujuannya adalah meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap 
infrastruktur dasar di wilayah perdesaan dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam 
penyediaan infrastruktur perdesaan. 

Sesuai dengan tujuan, sasaran dan prinsip-prinsip tersebut di atas, PPIP diarahkan untuk mencakup 
kegiatan-kegiatan berikut: 
1. Peningkatan infrastruktur pendukung aksesibilitas, yaitu: jalan dan jembatan perdesaan; 
2. Peningkatan infrastruktur pendukung produksi pangan, yaitu: irigasi perdesaan; dan 
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3. Peningkatan infrastruktur pendukung pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yaitu 
penyediaan air minum dan sanitasi perdesaan. 

 
e. Evaluasi multi kriteria (MCE) 
 
Evaluasi multi kriteria atau Multi Criteria Evaluation (MCE) adalah salah satu alat atau metode 
dalam pengambilan keputusan. Metode ini digunakan untuk membandingkan solusi alternatif 
sekaligus memilih alternatif terbaik. Sanders dan Ruiter (1998) menggunakan MCE untuk 
mengklasifikasi, menganalisis dan mengatur seluruh informasi yang ada terkait dengan solusi-
solusi alternatif dalam perencanaan fisik.  
 
Berbeda dengan Analisis Biaya-Manfaat yang hanya mempertimbangkan satu jenis kriteria yaitu 
cost atau biaya, MCE dapat mempertimbangkan kriteria lain seperti dampak lingkungan, jumlah 
penduduk, dan luas wilayah. Sebagai konsekuensi, kriteria tersebut tidak dapat diukur dengan satu 
unit yang sama. Karakter MCE lain juga mempertimbangkan bahwa sebuah kriteria dapat bersifat 
relative lebih atau kurang penting dari kriteria lain. Sifat relative lebih atau kurang penting ini 
disebut “weight” atau bobot kriteria yang ditentukan oleh para pembuat rencana dan kebijakan di 
tingkat pemerintah lokal, regional, maupun nasional. 
 
Langkah-langkah sederhana MCE yang disarankan oleh Sanders dan Ruiter (1998) antara lain: 
1. Menentukan kriteria dan membuat klasifikasi 
2. Melakukan pengukuran atas kriteria yang telah dikelompokkan dengan memberikan skor/nilai 
3. Melakukan standardisasi atas skor yang ada 
 
 
METODE PENELITIAN 
 
Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menggambarkan 
wilayah studi yang diteliti. Melalui penelitian survey, dikumpulkan data berupa fakta dan keadaan 
yang menggambarkan aktivitas masyarakat perdesaan dihubungkan dengan aksesibilitas jaringan 
jalan perdesaan yang ada di wilayah studi. Pendekatan kuantitatif juga digunakan untuk 
mengetahui bobot setiap alternatif pilihan dalam pengambilan keputusan yang tepat terhadap 
evaluasi peran serta masyarakat dalam PPIP dibandingkan pelaksanaan proyek oleh pihak ketiga. 
 
Jenis data yang digunakan dan diolah dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data 
sekunder. Data primer bersumber dari hasil pengamatan langsung dan wawancara kepada para 
pemangku kepentingan (stakeholders) dan masyarakat pengguna (users) di lokasi studi, yaitu hal-
hal mengenai aksesibilitas sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana ibadah, tempat kerja, simpul 
produksi, simpul distribusi dan tempat rekreasi serta alat transportasi yang digunakan untuk 
mencapai tujuan perjalanan. Sedangkan data sekunder bersumber dari hasil kajian pustaka 
termasuk hasil-hasil studi sebelumnya yang antara lain berupa partisipasi masyarakat dalam 
pembangunan jalan perdesaan, jenis infrastruktur dasar di desa, dan panjang ruas jalan. 
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ANALISIS DAN PEMBAHASAN 
 
Peningkatan jalan perdesaan setelah PPIP 2009-2010 
 
Kondisi jalan perdesaan di wilayah studi saat ini telah mengalami peningkatan sejak 
terselenggaranya PPIP. Peningkatan infrastruktur jalan tersebut pada masing-masing desa secara 
jelas disajikan pada tabel berikut : 
 
Tabel  1. Peningkatan kondisi jalan setelah PPIP 2009-2010 di Desa Kuajang 

No. Jenis infrastruktur Jumlah 
PPIP 2009 PPIP 2010 

1. Jalan rabat beton 406 m 440 m 
2. Perintisan jalan 200 m - 
3. Pengerasan jalan & talud - 578 m 
4. Jembatan kayu 16 m - 
5. Plat duicker 16 unit 3 unit 
6. Gorong-gorong 2 unit 2 unit 

 
Kegiatan PPIP 2009-2010 di Desa Kuajang telah memperbaiki aksesibilitas masyarakat perdesaan 
dalam menjalankan kegiatannya sehari-hari, terutama masyarakat miskin. Salah satu contoh 
kemudahan akses jalan masyarakat terlihat pada foto-foto dibawah ini, yaitu yang dahulunya jalan 
tanah, kini menjadi jalan rabat beton, sehingga bebas dari becek dan licin. 
 
Tabel  2. Peningkatan kondisi jalan setelah PPIP 2009-2010 di Desa Mammi 
No. Jenis infrastruktur Jumlah 

PPIP 2009 PPIP 2010 
1. Jalan rabat beton 836 m 472 m 
2. Pengerasan jalan & talud - 800 m 
3. Plat duicker 5 unit - 
4. Gorong-gorong - 2 unit 

 
Di Desa Mammi, umumnya jalan tanah ditingkatkan statusnya menjadi jalan rabat beton dan jalan 
sirtu. Total panjang jalan yang dibangun selama 2009-2010 adalah 2,1 km. Foto-foto salah satu 
hasil pembangunan jalan diperlihatkan pada gambar berikut.  
 

 
Gambar  1. Foto-foto peningkatan aksesibilitas jalan di Desa Mammi 

 

Sebelum (Desa Mammi)                     Setelah (Desa Mammi) 
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Seperti hal Desa Mammi, di Desa Mirring umumnya jalan tanah dibangun menjadi jalan rabat 
beton dan jalan sirtu dilengkapi talud drainase. Total panjang jalan yang dibangun selama 2009-
2010 adalah 1,557 km seperti pada tabel 4.3.  
 
Tabel  3. Peningkatan kondisi jalan setelah PPIP 2009-2010 di Desa Mirring 
No. Jenis infrastruktur Jumlah 

PPIP 2009 PPIP 2010 
1. Pengerasan jalan & talud 590 m 460 m 
2. Jalan rabat beton 527 m - 
3. Jembatan beton - 4 m 
4. Plat duicker 2 unit 1 unit 
5. Gorong-gorong 7 unit 2 unit 

 
 

 
Penyebaran angket kepada 161 responden dilakukan untuk mengetahui pendapat masyarakat 
mengenai kondisi jaringan jalan perdesaan di wilayah studi saat ini. Pendapat masyarakat 
dikelompokkan sebagai berikut: 
 Mudah  =  Aktivitas lancar dan cepat serta tidak ada hambatan perjalanan; 
 Sedang  = Aktivitas lancar dan cepat tetapi terdapat sedikit hambatan perjalanan, 

misalnya: jalan kurang mulus dan bergelombang; 
 Kurang  = Aktivitas belum lancar, lambat, banyak hambatan perjalanan dan ketika 

musim hujan tidak bisa dilalui; 
 Sulit  = Akses jalan yang dilalui masih jalan tanah, sulit dilalui kendaraan roda 

empat dan dua, dan ketika musim hujan tidak bisa dilalui. 
 
Hasil pengolahan kuesioner kepada 161 responden di ketiga desa menunjukkan bahwa aksesibilitas 
aktivitas sosial, ekonomi dan budaya masyarakat “Sedang” sampai “Mudah” baik oleh masyarakat 
yang melakukan perjalanan dengan berjalan kaki, sepeda, motor maupun mobil. Tetapi aksesibilitas 
sarana rekreasi dianggap kurang disebabkan prioritas pembangunan jaringan jalan perdesaan lebih 
diarahkan pada pembangunan jalan desa yang lebih mendukung pergerakan masyarakat menuju 
sekolah, puskesmas dan tempat kerja (sawah/ladang) dan simpul-simpul produksi/distribusi. Tabel 
berikut menyajikan hasil jajak pendapat tersebut. 
 

No. Aktivitas Bobot% Aksesibilitas 
1. Aktivitas sosial: 

a. Sarana pendidikan 
b. Sarana kesehatan 
c. Sarana ibadah 

 
69,6 
70,8 
75,8 

 
Mudah 
Mudah 
Mudah 

2. Aktivitas ekonomi: 
a. Tempat kerja 
b. Simpul produksi 
c. Simpul distribusi 

 
77,2 
70,2 
70,2 

 
Mudah 

Sedang s/d mudah 
Sedang s/d mudah 

3. Aktivitas budaya: 
a. Interaksi sosial 
b. Sarana rekreasi 

 
78,3 
71,4 

 
Sedang s/d mudah 
Kurang s/d sedang 

Peran serta masyarakat dalam PPIP 
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Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) dilaksanakan di wilayah studi sejak tahun 
2009 hingga kini. Dalam program ini, masyarakat dilibatkan secara aktif pada setiap tahapan 
pelaksanaan kegiatan, yaitu: 
1. Perencanaan; 
2. Pelaksanaan; 
3. Pengawasan; dan 
4. Pemeliharaan. 
 
Pada bagian ini, akan diuraikan hasil analisis terhadap tahapan-tahapan kegiatan tersebut di atas 
dengan pelibatan masyarakat melalui PPIP dan membandingkan dengan tahapan kegiatan yang 
dilakukan oleh Dinas teknis (dalam hal ini diwakili oleh Dinas PU) untuk pekerjaan infrastruktur 
jaringan jalan perdesaan yang sama. 
 
Hasil analisis diuraikan pada bagian-bagian selanjutnya.  
 
a. Perencanaan 
 
Dalam tahapan perencanaan, dilakukan analisis dan perbandingan antara kegiatan perencanaan 
PPIP dengan perencanaan Dinas PU yang dinilai dari aspek identifikasi masalah dan usulan 
program, teknis desain, gambar rencana desain, ketersediaan lahan, dan biaya perencanaan dengan 
hasil sebagai berikut: 
 
Tabel  4. Hasil skor terhadap 5 aspek tahapan perencanaan 

Aspek PPIP Dinas PU 
Identifikasi masalah & usulan program 3 2 
Teknis desain 1 3 
Gambar rencana desain 1 3 
Ketersediaan lahan 3 1 
Biaya perencanaan 3 2 

 
Evaluasi multi-kriteria (MCE) dilakukan terhadap kelima aspek tahapan perencanaan di 

atas dan hasilnya disajikan dalam bentuk diagram batang berikut ini.  

 
Gambar  2. Hasil MCE terhadap tahapan perencanaan 

 
Dengan asumsi bahwa kelima aspek yang dinilai dalam tahapan perencanaan sama pentingnya, 
diperoleh hasil dari MCE (pers.1) bahwa total skor PPIP adalah 0,51 sedangkan total skor Dinas 
PU adalah 0,49. Hal ini menunjukkan bahwa tahap perencanaan yang dilakukan Dinas PU lebih 
baik dari pada PPIP. Keadaan ini dapat berubah jika bobot aspek penilaian tidak sama. Contoh, jika 
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bobot aspek pertimbangan teknis dinaikkan menjadi sangat penting dibanding aspek lain dengan 
bobot 0,50, maka  total skor Dinas PU naik menjadi 0,625 sedang PPIP turun menjadi 0,325. 

 
b. Pelaksanaan  
 
Dalam tahapan pelaksanaan, dilakukan analisis dan perbandingan antara kegiatan pelaksanaan 
PPIP dengan pelaksanaan Dinas PU yang dinilai dari aspek-aspek: metode pelaksanaan, waktu 
pelaksanaan, biaya pelaksanaan, tenaga kerja, material, peralatan, dan kuantitas pekerjaan. 
 
Untuk membantu dalam pengambilan keputusan atas tahapan pelaksanaan terbaik sesuai dengan 
kriteria penilaian yang telah dijelaskan sebelumnya, ketujuh aspek dalam tahapan pelaksanaan 
dikumpulkan dalam satu matriks seperti disajikan pada tabel berikut. 
 
Tabel  5. Hasil skor terhadap 7 aspek tahapan pelaksanaan 

Aspek PPIP Dinas PU 

Metode pelaksanaan 2 2 

Waktu pelaksanaan 3 1 

Biaya pelaksanaan Rp 735.000.000 Rp 972.589.750 

Tenaga kerja 1 3 

Material 3 1 

Peralatan 2 3 

Kuantitas pekerjaan 3 2 

 
Evaluasi multi-kriteria dilakukan terhadap seluruh aspek tahapan pelaksanaan dan hasilnya 

disajikan dalam bentuk diagram batang pada gambar 6.  Dengan asumsi bahwa seluruh unsur 
kriteria sama pentingnya, diperoleh hasil bahwa skor tahapan pelaksanaan dengan PPIP 0,53 lebih 
besar daripada skor Dinas PU yaitu 0,47. 

 
Gambar  3. Hasil MCE terhadap tahapan pelaksanaan 
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c. Pengawasan 
 
Dalam tahapan pengawasan, dilakukan analisis dan perbandingan antara kegiatan pengawasan 
PPIP dengan pengawasan Dinas PU yang dinilai dari aspek-aspek: organisasi pengawasan, biaya 
pengawasan, frekuensi pengawasan, dan kualitas pekerjaan. 
 
Untuk membantu dalam pengambilan keputusan atas tahap pengawasan terbaik sesuai dengan 
kriteria penilaian yang telah dijelaskan sebelumnya, keeempat aspek dalam tahapan pengawasan 
dikumpulkan dalam satu matriks seperti disajikan pada tabel 6. 
 
Tabel  6. Hasil skor terhadap 4 aspek tahapan pengawasan 

Aspek PPIP Dinas PU 

Organisasi pengawasan 3 2 

Biaya pengawasan 3 2 

Frekuensi pengawasan 3 2 

Kualitas pekerjaan 2 1 

 
Evaluasi multi-kriteria (MCE) dilakukan terhadap keempat aspek tahap pengawasan di atas dan 
hasilnya disajikan dalam bentuk diagram batang pada gambar berikut.  
 

 
Gambar  4. Hasil MCE terhadap tahap pengawasan 

 
Dengan asumsi bahwa seluruh unsur kriteria sama pentingnya, diperoleh hasil MCE (pers.1) bahwa 
skor tahap pengawasan dengan PPIP 0,62 lebih besar daripada skor Dinas PU yaitu 0,38. 
 
d. Pemeliharaan 
 
Dalam tahapan pemeliharaan, dilakukan analisis dan perbandingan antara kegiatan pemeliharaan 
PPIP dengan pemeliharaan Dinas PU yang dinilai dari aspek-aspek: organisasi pemeliharaan, 
sumber pembiayaan pemeliharaan, dan waktu pemeliharaan. 
 
Untuk membantu dalam pengambilan keputusan atas tahap pemeliharaan terbaik sesuai dengan 
kriteria penilaian yang telah dijelaskan sebelumnya, ketiga aspek tahap pemeliharaan dikumpulkan 
dalam matriks seperti disajikan pada tabel 7. 
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Tabel  7. Hasil skor terhadap 3 aspek tahapan pemeliharaan 
Aspek PPIP Dinas PU 

Organisasi pemeliharaan 3 2 

Sumber pembiayaan pemeliharaan 3 1 

Waktu pemeliharaan 3 1 

 
Evaluasi multi-kriteria dilakukan terhadap ketiga aspek tahap pemeliharaan di atas dan hasilnya 
disajikan dalam bentuk diagram batang sesuai gambar berikut.  

 
Gambar  5. Hasil MCE terhadap tahap pemeliharaan 

 
Dengan asumsi bahwa seluruh unsur kriteria sama pentingnya, diperoleh hasil bahwa skor tahap 
pemeliharaan dengan PPIP 0,70 lebih besar daripada skor Dinas PU yaitu 0,30. 
 
Sedangkan hasil perbandingan kegiatan pembangunan jaringan jalan perdesaan antara PPIP dengan 
Dinas PU yang meliputi 4 tahapan kegiatan disajikan kembali pada gambar berikut ini. 
 
 

 
Gambar  6. Hasil MCE terhadap seluruh tahap kegiatan 

              pembangunan jaringan jalan perdesaan. 
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Dari diagram di atas, terlihat bahwa pembangunan jaringan jalan perdesaan untuk tahap 
pelaksanaan, pengawasan, dan pemeliharaan lebih baik jika diselenggarakan dengan melibatkan 
masyarakat. Sedangkan, tahap perencanaan proyek Dinas PU tetap lebih baik. 
 
 
KESIMPULAN 
 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab terdahulu, dapat ditarik kesimpulan 
sebagai berikut: 
1. Kondisi jaringan jalan perdesaan cukup baik yaitu sejak masuknya program PPIP dalam 

wilayah studi, total penambahan ruas jalan tanah/sirtu yang dibangun menjadi jalan rabat 
beton/diperkeras menjadi masing-masing: 1,624 km di Desa Kuajang, 2,100 km di Desa 
Mammi, dan 1,577 km dan 1 jembatan kayu di Desa Mirring. 

2. Aksesibilitas jaringan jalan perdesaan terhadap aktivitas ekonomi, sosial dan budaya 
masyarakat umumnya dinilai “Sedang” hingga “Mudah” oleh masyarakat yang melakukan 
perjalanan baik dengan mobil, motor, sepeda, ataupun jalan kaki. Pembangunan jalan 
perdesaan dalam PPIP berkontribusi memperbaiki kemudahan perjalanan masyarakat desa.  

3. Dari hasil evaluasi multi kriteria (MCE), penyelenggaraan konsep pembangunan jaringan jalan 
perdesaan dengan melibatkan masyarakat yakni dari tahap perencanaan, pelaksanaan, 
pengawasan fisik hingga pemeliharaan menunjukkan nilai lebih baik daripada penyelenggaraan 
pembangunan jalan yang dipihakketigakan oleh Dinas PU.  
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