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ABSTRACT
This study was conducted to determine the level of community participation in the development of expansion the
market in the Sugio village, Lamongan Regency and to determine the factors that affect the level of community participation
in the development of market expansion in the Village District of Sugio Lamongan. This type of research that will be used is
the descriptive type that is a type of research that aims to provide a picture of systematic, factual and accurate information
on the existing data in the field of public participation in the development of market expansion in the Sugio Village,
Lamongan Regency. Data collection is done by means of surveys, observations, questionnaires. The conclusion of this study
is overall community participation in Sugio village whatever the results of the consensus deliberation or decision it is the
responsibility of all participants deliberations in this context is the community. So that the participation of these
communities foster a sense of belonging to the process of development, especially the implementation of development
programs in the village.
Keywords: Public Participation, Development Planning, Participatory Planning.

Pendahuluan
Terkait dengan disahkannya Perda No.6 Tahun
2012 tentang Penataan pasar tradisional, pusat
Perbelanjaan di Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan,
bagi Pemerintah Daerah (PD), pasar sendiri merupakan
angin segar bagi keberlangsungan pasar tradisional di
Kota Lamongan. Lebih jauh lagi, di pasar tradisional
merupakan tempat berbagai macam pekerjaan dan
aktifitas yang menyokong ribuan orang yang hidup
disana. Perda No.6 tahun 2012 mengatakan bahwa
penataan adalah segala upaya penataan daerah dalam
menata pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah,
dan koperasi dari persaingan yang tidak sehat dengan
pasar modern, toko modern dan sejenisnya, sehingga
tetap eksis dan mampu berkembang menjadi lebih baik
sebagai layaknya suatu usaha.
Dengan adanya pasar tradisional Desa Sugio
banyak orang luar desa yang masuk atau datang di Desa
Sugio. Kemudian mereka pun berbaur dengan
masyarakat desa setempat. Sehingga informasi-informasi
dari luar cepat masuk tersebar di Desa Sugio terutama
wilayah sekitar pasar. Hal ini juga mempengaruhi
budaya yang berkembang di desa karena banyak
pengaruh dari luar yang masuk.
Masyarakat di sekitar menganggap bahwa
keberadaan Pasar tradisional Desa Sugio sangat
membantu dalam memenuhi kebutuhan primer mereka.
Pasar tradisional Desa Sugio pun dapat dijadikan salah
satu alternatif bagi masyarakat Kelurahan Desa Sugio
guna memenuhi kebutuhan mereka. Ramainya
pengunjung yang berbelanja di Pasar Desa Sugio
akhirnya membuat semakin banyak minat warga yang

ingin berjualan di Pasar Desa Sugio. Mereka yang ingin
berjualan mengajukan permohonan kepada kepala desa
agar menambahkan kios di pasar tradisional Desa Sugio.
Masyarakat Desa Sugio turut berpartisipasi
penuh terhadap pembangunan pasar Desa tersebut
dengan cara warga sering sekali mengadakan rapat agar
pembangunan segera direalisasikan. Karena Pandangan
masyarakat Desa Sugio, pasar juga merupakan sebagai
salah satu tempat rekreasi yang paling sering
dikunjungi oleh masyarakat pada umumnya. Hal ini
dikarenakan banyaknya kegiatan yang dapat dijumpai
dipasar seperti: melihat barang-barang yang sedang
trend (baru), melihat atraksi lokal, menghibur diri
dengan keunikan yang ada pada pasar tersebut dan
lain-lain.
Inilah yang menyebabkan mengapa
masyarakat pada umumnya lebih memilih menghabiskan
waktu senggang (libur) untuk pergi ke pasar. Sehingga
dengan begitu Desa Sugio juga akan mengalami
kemajuan pesat dalam hal perekonomian.
Tujuan dibangunnya Pasar Desa Sugio adalah
untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang berada di
Kelurahan desa Sugio dan disekitarnya, yang dimana
biasanya warga sebelum adanya pasar tersebut harus
berbelanja ke pasar tradisional lain yang jaraknya
sangat jauh. Dengan adanya Pasar Desa Sugio,
masyarakat disekitar dimudahkan, karena tidak perlu
berbelanja jauh-jauh lagi dan sehingga dapat menghemat
waktu dan tenaga dan tentunya akan membuat daerah
tersebut semakin maju dan berkembang. Karena seiring
dengan perkembangan zaman peranan pasar menjadi
sangat penting karena melalui pasar kebutuhan seseorang
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bisa terpenuhi dengan cepat. Perkembangan pasar akan
selalu sejalan dengan perkembangan masyarakat.
Jalan raya di sekitar pasar tradisional desa
Sugio dinilai salah satu titik kemacetan arus kendaraan
dari arah desa Sugio ke desa Balunggesing atau dari arah
sebaliknya, kemacetan lalu lintas di kawasan ini
disebabkan karena banyak warga yang keluar masuk
pasar diperparah lagi dengan meningkatnya volume
kendaraan roda empat dan sepeda motor yang melewati
pasar. Selain itu, setiap hari pahing dan hari libur selalu
ramai dipadati pedagang dan pembeli karena
kebersamaan dengan hari pekan pasar tradisional Desa
Sugio.
Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis
tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait
persoalan tersebut dengan judul: Partisipasi Masyarakat
Dalam Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Studi
pada Partisipasi Masyarakat Desa Sugio Dalam
Pembangunan Perluasan Pasar Desa di Desa Sugio
Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan).
Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas maka yang
menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah
“Bagaimana partisipasi masyarakat desa Sugio dalam
mewujudkan pembangunan perluasan pasar tradisional
di Desa Sugio Kecamatan Sugio Kabupaten
Lamongan?”
Tujuan Penelitian
Setiap penelitian memiliki tujan untuk
menjawab apa yang menjadi permasalahan dalam
penelitian. Berdasarkan rumusan permasalahan yang
diajukan tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah
untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam
mewujudkan pembangunan perluasan pasar Desa Sugio
Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan.
Manfaat Penelitian
Adapun manfaat yang diharapkan dan dapat
diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Secara Praktis. Memberikan data dan informasi yang
berguna bagi semua kalangan terutama mereka yang
secara serius mengamati jalannya partisipasi
perencanaan partisipatif, serta memberikan masukan
bagi masyarakat desa khususnya di tempat
penelitian ini dilaksanakan agar dapat terus
meningkatkan partisipasinya terhadap desa.
2. Secara Akademis. Penelitian ini diharapkan dapat
memberikan kontribusi baik secara langsung atau
tidak langsung bagi kepustakaan departemen ilmu
administrasi negara dan bagi kalangan penulis
lainnya yang tertarik untuk mengeksplorasi kembali
kajian tentang partisipasi masyarakat dalam
perencanaan pembangunan partisipatif.

Kerangka Teori
Istilah partisipasi sebenarnya diambil dari
bahasa asing yaitu participation, yang artinya mengikut
sertakan pihak lain. Menurut pendapat Mubyarto
(1997:35) bahwa mendefinisikan partisipasi sebagai
kesediaan untuk membantu keberhasilan setiap program
sesuai dengan kemampuan setiap orang tanpa berarti
mengorbankan kepentingan diri sendiri.
Arimbi (1993:1) mendefinisikan partisipasi
sebagai feed-forward information and feedback
information. Dengan definisi ini, partisipasi masyarakat
sebagai proses komunikasi dua arah yang terus menerus
dapat diartikan bahwa partisipasi masyarakat merupakan
komunikasi antara pihak pemerintah sebagai pemegang
kebijakan dan masyarakat di pihak lain sebagai pihak
yang merasakan langsung dampak dari kebijakan
tersebut.
Perencanaan
Perencanaan adalah keseluruhan proses
pemikiran dan penentuan secara matang hal-hal yang
akan dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka
pencapaian tujuan yang telah ditentukan (Wrihatnolo dan
Nugroho, 2006: 40)
Perencanaan Pembangunan Partisipatif
Menurut Abe (2005:47) perencanaan partisipatif
yang melibatkan masyarakat akan mempunyai dampak
yang sangat penting dalam pembangunan, yaitu:
terhindar
dari
peluang
terjadinya
manipulasi,
memberikan nilai tambah pada legitimasi rumusan
perencanaan, serta meningkatkan kesadaran dan
ketrampilan politik masyarakat.
Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan untuk
menjawab penelitian ini adalah metode penelitian
deskriptif kualitatif.. adapun dalam penelitian ini, lokasi
yang dipilih yakni di Pasar Desa Sugio, Kecamatan
Sugio, Kabupaten Lamongan.
Teknik Penentuan Informan Penelitian
Metode yang digunakan dalam penelitian ini
adalah metode penelitian deskriptif kualitatif tidak dapat
ditetapkan dengan rumus seperti dalam penelitian
kuantitatif. Hal ini dibutuhkan untuk memproleh
informasi yang lebih jelas mengenai masalah penelitian
yang sedang dibahas.
Teknik Pengumpulan Data
1. Kuesioner (angket)
Dalam penelitian ini angket digunakan sebagai alat
dalam mengumpulkan data. Daftar pertanyaan
dibuat semi terbuka yang memberi pilihan jawaban
pada responden dan memberikan penjelasanpenjelasan yang diperlukan oleh penulis.
2. Observasi
Dalam penelitian ini menggunakan observasi
partisipasi pasip yaitu peneliti datang di tempat
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kegiatan orang yang diamati, tetapi tidak ikut
terlibat dalam kegiatan tersebut.
Teknik Analisis Data
Miles dan Huberman mengemukakan bahwa
analisis data dilakukan melalui tiga alur kegiatan yang
terjadi secara bersamaan, yaitu: (a) reduksi data; (b)
display data; dan (c) penarikan kesimpulan/ verifikasi.
Reduksi data
Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis
yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan,
membuang yang tidak perlu mengorganisasi data
sedemikian rupa sehingga diperoleh kesimpulan akhir.
 Penyajian data
Penyajian data dalam penelitian ini dimaksudkan
untuk menemukan suatu makna dari data-data yang
telah diperoleh, kemudian disusun secara sistematis,
dari bentuk informasi yang komplek menjadi
sederhana namun selektif.
 Penarikan kesimpulan/ verifikasi
Kegiatan analisis pada tahap ketiga adalah menarik
kesimpulan dan verifikasi. Analisis yang dilakukan
selama pengumpulan data dan sesudah pengumpulan
data digunakan untuk menarik kesimpulan, sehingga
dapat menemukan pola tentang peristiwa-peristiwa
yang terjadi.
Pemahaman masyarakat terhadap perencanaan
partisipatif merupakan sesuatu yang sangat diperlukan
dalam upaya pelaksanaan partisipasi perencanaan
pembangunan partisipatif.
Pemahaman terhadap
perencanaan partisipatif akan menimbulkan kesadaran
masyarakat terhadap pentingnya partisipatif masyarakat.
Berdasarkan hasil penelitian di atas, hampir semua
masyarakat Desa Sugio sudah faham terhadap
partisipatif. Keadaan seprti ini merupakan suatu hal yang
sangat baik dan dibutuhkan dalam partisipasi
perencanaan pembangunan partisipatif, karena jika
masyarakat telah mengerti maka mereka juga akan
mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajibannya
dalam pembangunan. Sehingga dengan demikian
diharapkan akan terealisasinya perwujudan partisipasi
masyarakat di Desa Sugio, Kecamatan Sugio, Kabupaten
Lamongan secara maksimal.
Kesimpulan dan Saran
Berdasarkan data yang diperoleh oleh peneliti
selama penelitian berlangsung, kemudian dilakukan
penyajian data dan dianalisis serta terakhir
menginterpretasikan data-data tersebut pada bab
terdahulu telah diuraikan mengenai hasil penelitian dan
pembahasan tentang tingkat partisipasi mansyarakat
dalam pembangunan perluasan Pasar Desa Sugio, di
Kecamatan Sugio, disamping itu pula telah dikemukakan
faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat
dalam pembangunan perluasan Pasar Desa Sugio. Dalam
bab ini akan dikemukakan beberapa kesimpulan serta

saran-saran yang berhubungan dengan hasil penelitian.
Adapun kesimpulan dan saran-saran sebagai berikut:
Kesimpulan
Proses partisipasi masyarakat selalu menjadi
perhatian utama dalam pembangunan Indonesia.
Partisipasi merupakan bagian penting dari budaya bangsa
kita yang senantiasa menempuh pendekatan musyawarah
untuk mufakat dalam mencari jalan keluar serta
pengambilan keputusan bersama. Dengan kata lain,
apapun yang menjadi hasil ataupun keputusan
musyarawah mufakat tersebut sudah menjadi tanggung
jawab bagi semua peserta musyawarah dalam konteks ini
adalah masayarakat. Sehingga keikut sertaan masyarakat
tersebut menumbuhkan rasa memiliki terhadap proses
pembangunan
khususnya
pelaksanaan
program
pembangunan di Desa. Menurut masyarakat Desa Sugio,
perencanaan partisipatif merupakan perencanaan yang
melibatkan mereka di dalamnya untuk membicarakan
program-program pembangunan yang akan dilaksanakan
nantinya misalkan pada saat ini yang sedang berjalan
yakni pembangunan perluasan Pasar Desa.
Setelah melakukan pengumpulan data berupa
hasil jawaban partisipan dari kuesioner yang telah
disusun, terdapat beberapa hal yang dapat disimpulkan
berhubungan dengan penelitian ilmiah tentang Partisipasi
Masyarakat dalam Pembangunan Partisipatif dalam
rangka Perluasan Pembangunan Pasar Desa Sugio,
Kecamatan Sugio, antara lain:
1. Partisipasi
Perencanaan
Partisipatif
pada
pembangunan perluasan Pasar di Desa Sugio dapat
dikategorikan kurang baik. Hal ini dapat dilihat dari
belum adanya pedoman di daerah tersebut sebagai
acuan dalam pelaksanaan perencanaan partisipatif,
kurangnya pelibatan masyarakat dalam proses
perencanaan pembangunan partisipatif yang
dilaksanakan selama ini, padahal masyarakat Desa
Sugio pada umumnya telah mengerti dan memahami
perencanaan partisipatif. Musrenbangdesa belum
menjadi wadah yang handal bagi masyarakat untuk
dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan
dalam pembangunan perluasan Pasar Desa. Selama
ini musrenbangdes hanyalah sebagai formalitas saja,
keputusan-keputusan tentang program pembangunan
tetap berasal dari Pemerintah Daerah yang jarang
sekali memperhatikan hasil Musrenbangdes itu
sendiri.
2. Tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan
pembangunan rendah, hal ini disebabkan oleh
kondisi Musrenbangdes yang sampai saat ini belum
memberikan hasil bagi masyarakat.
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi
masyarakat dalam pembangunan perluasan Pasar
Desa Sugio yaitu:
a. Faktor intern, yaitu faktor yang berasal dari
dalam diri masyarakat itu sendiri, misalnya
tingkat
pendidikan
masyarakat,
tingkat
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b.

pekerjaan yang paling penting adalah adanya
kesadaran dari diri masyarakat secara pribadi
yang dilandaskan pada agama yang dianutnya.
Faktor ekstern, yaitu faktor yang berasal dari
lingkungan di sekitar di luar diri masyarakat
yang meliputi kepemimpinan pemerintah
(Kepala Desa beserta aparatnya)

Saran
Setelah
melakukan
penelitian
tentang
pelaksanaan perencanaan partisipatif di Pasar Desa
Sugio, maka penulis bermaksud merekomendasikan
beberapa hal yang merupakan sumbangsih pemikiran
dari kajian ilmiah ini, antara lain:
1. Perlibatan masyarakat harus lebih ditingkatkan
dalam setiap proses pembangunan, baik mulai dari
tahap perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi.
Masyarakat dan para pedagang adalah orang yang
paling mengetahui apa yang menjadi masalah di
Pasar Desa dan apa yang mereka butuhkan, jadi
perlibatan masyarakat di seluruh elemen harus lebih
diutamakan
2. Musrenbangdes merupakan suatu forum bagi
masyarakat desa dalam merencanakan apa yang
menjadi kebutuhannya dalam pembangunan desa
salah satunya pembangunan perluasan Pasar Desa,
jadi Pemerintah Daerah harus selalu memperhatikan
setiap hasil Musrenbangdes karena di dalamnya
terdapat
seluruh aspirasi
masyarakat
dan
merealisasikannya dalam bentuk program-program
pembangunan. Pemerintah Daerah harus lebih peka
dan tanggap terhadap keluhan-keluhan masyarakat.
Setiap pengambilan keputusan dalam program
pembangunan haruslah senantiasa memperhatikan
apa yang menjadi kebutuhan masyarakat karena hal
inilah yang akan meningkatkan kembali partisipasi
masyarakat dalam proses pembangunan. Pendekatan
pembangunan top down harus segera di tinggalkan
dan beralih ke pendekatan buttom-up yang lebih
aspiratif dan memihak kepada masyarakat.
Kebijakan-kebijakan dalam rangka peningkatan
partisipasi masyarakat Desa Sugio perlu dilakukan
karena akan mempermudah pemerintah dalam menyusun
program pembangunan seperti yang sedang berjalan
yakni pembangunan perluasan Pasar Desa Sugio yang
dapat mewakili seluruh masyarakat.
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