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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pembangunan merupakan persoalan yang sangat kompleks sebab mengacu 

kepada serangkaian persoalan pada aspek kehidupan, baik aspek politik, ekonomi 

maupun sosial. Pembangunan sendiri merupakan sebuah permasalahan yang 

mempengaruhi ragam aspek kehidupan karena secara nyata dapat merubah 

kerangka sosial. Persoalan tersebut timbul dikarenakan perilaku masyarakat dan 

lembaga-lembaga nasional yang apatis terhadap masalah peningkatan ekonomi, 

penurunan kesenjangan hingga pemberantasan kemiskinan.
1
 

Ketimpangan pembangunan yang semakin meningkat, khususnya 

diwilayah pedesaan yang diperuntukan sebagai penunjang kehidupan berupa 

pembangunan infrastruktur di pedesaan tidak terlepas dari implementasi kebijakan 

pemerintah, dimana negara merupakan penggerak utama pada persoalan 

pemerataan pembangunan. Kebijakan pembangunan yang cenderung berfokus 

pada pembangunan perkotaan serta strategi pembangunan yang terpusat 

meningkatkan dampak dari ketimpangan tersebut. Bentuk pembangunan ini tidak 

hanya membuat masyarakat menggantungkan dirinya kepada negara namun juga 

mematikan inisiatif masyarakat dalam berpartisipasi.
2
 

Landasan hukum yang dapat menjadi sebuah acuan masyarakat dan 

pemerintah akan wajibnya memperioritaskan pembangunan yang mengedepankan 

                                                             
1 Faisal Nur dkk, Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembangunan infrastruktur Desa (Studi Kasus : 

Program Alokasi Dana Desa di Desa Bialo Kabupaten Bulukumba), Jurnal Pasca Sarjana Universitas 

Hasanuddin,Volume. 3 No. 1, 04/April/2011. hlm., 11. 
2 Teraik Kagoya dkk, “Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa Di 

Kabupaten Lenny Jaya-Papu” Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, Volume 15 no. 2 – Juni 2015, hlm. 2. 
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partisipasi pada pembangunan khususnya infrastruktur itu serdiri tercantum pada 

pasal 83 dan 85 undang-undang No.6/2014 Tentang Desa. Hal tersebut dilakukan 

agar terciptanya siklus pemerintahan yang berkorelasi dan sinergis atara 

pemerintah dan masyarakat. 

Undang-undang tersebut menyebutkan pada Pasal 83 ayat (2) berbunyi: 

Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan 

meningkatkan pemberdayaan masyarakat Desa dikawasan pedesaan melalui 

pendekatan pembangunan. Pasal 83 ayat (3) point c bahwa Pembangunan 

Kawasan Perdesaan meliputi: pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi 

pedesaan, dan pengembangan teknologi tepat guna.
3
 

Persoalan akan wajibnya melibatkan masyarakat khususnya pada 

pembangunan perdesaan diperkuat lagi pada pasal 85 ayat (1) dan (2), disebutkan 

bahwa pada ayat (1) Pembangunan Kawasan Perdesaan dilakukan oleh 

Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 

melalui satuan kerja perangkat daerah, Pemerintah Desa, dan/atau BUM Desa 

dengan mengikutsertakan masyarakat Desa; dan pada ayat (2) Pembangunan 

Kawasan Perdesaan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah 

Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan pihak ketiga wajib 

mendayagunakan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia serta 

mengikutsertakan Pemerintah Desa dan masyarakat Desa.
4
 

Sesui dengan peraturan perundang-undangan tersebut, pembangunan 

wilayah desa wajibnya menerapkan pendekatan pembangunan partisipatif, 

berwawasan lingkungan, berkelanjutan serta pemanfaatan sumberdaya 

                                                             
3 No.6/2014 Tentang Desa, Pasal 83 ayat (2), (3) point c. 
4 No.6/2014 Tentang Desa, pasal 85 ayat (1) dan (2). 
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pembangunan yang selaras dan sinergis agar tercapainya optimaltasi dalam 

pembangunan. Infrastruktur sendiri ialah berupa sistem ataupun bangunan fisik 

sebagai penyedia pengairan, drainase, transportasi, gedung hingga fasilitas publik 

yang dibutuhkan agar mampu menunjang kebutuhan masyarakat khususnya pada 

lingkup ekonomi dan sosial.
5
 

Pada umumnya infrastruktur yang dibangun berupa jalan, drainase, 

posyandu, balai desa dan lain sebagainya, bertujuan untuk menunjang kebutuhan 

masyarakat, mempermudah akses serta peningkatan taraf kehidupan di masyarakat 

dan menjadikan infrastruktur sebagai modal utama yang dibutuhkan masyarakat 

untuk mendukung kegiatan diberbagai aspek. Daerah yang ditunjang dengan 

infrastruktur yang lengkap dan berfungsi dengan baik akan mampu menciptakan 

peningkatan kesejahteraan sosial dan pertumbuhan ekonomi masyarakat yang 

demokrasi, pemerataan hingga keadilan bagi seluruh seluruh lapisan masyarakat 

Indonesia. 
6
 

Hasil dari observasi awal yang dilakukan oleh peneliti, Ibu. Denok Novia 

salah seorang warga Dsn.Wiyu menyampaikan bahwa partisipasi masyarakat pada 

pembangunan infrastruktur khususnya di Desa Wiyu sendiri belum mampu 

berjalan dengan baik dan maksimal, persoalan ini timbul dikarenakan kurang 

sinergisnya antara prioritas pembangunan yang dilakukan pemerintah desa dengan 

kebutuhan masyarakat, banyak pembangunan yang dilakukan melenceng dari 

kebutuhan masyarakat, seperti peneranganan jalan, perbaiki jalan hingga fasilitas 

lain yang kurang menjadi prioritas pemerintah desa. Mayoritas pembangunan 

yang telah terealisasi pada tahun 2018 yang tercantum pada transparansi APBdes, 

                                                             
5 Ibid., hlm.4. 
6 Faisal Nur dkk, Loc.Cit., hlm. 3. 
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manfaatnya kurang dirasakan secara langsung oleh masyarakat Desa Wiyu hingga 

tidak adanya peningkatan yang dirasakan atas hasil dari pembangunan 

infrastruktur tersebut. Lemahnya peran partisipasi tersebut menimbulkan dampak 

pembangunan yang kurang efektif hingga pengguanaan anggarang yang ideal.
7
 

Bapak Hartono yang salah satu warga dsn.Briti juga berpendapat bahwa 

pada persoalan partisipasi, langkah awal yang dilakukan sudah cukup baik, 

dengan diadakannya Musrenbang Dusun dimana lingkup untuk melibatkan 

masyarakat lebih luas, namun pada prosesya masyarakat yang mayoritas memiliki 

tingkat pendidikan terbilang rendah menjadi permasalahan tersendiri agar bisa 

terlibat aktif secara intens untuk berpartisipasi dalam mengambil keputusan. 

Bapak Hartono juga menambahkan bahwa seluruh peroses partisipasi yang 

dilakukan hanya akan menjadi sebuah formalitas saja untuk pemerintah jika tidak 

dibarengin dengan inisiatif pejabat pemerintah melakukan pendekatan sosial ke 

masyarakat secara intensif. Langkah tersebut akan mampu mengstimulus 

masyarakat agar lebih terbuka serta  terciptanya pola komunikasi yang lebih ideal 

dalam mendorong peningkatan kesajahraan melalui media partisipatif.
8
 

Tingginya angka kegagalan pembangunan dalam menuntaskan 

permasalahan sosial dimasyarakat cenderung dikarenakan kurangnya ataupun 

tidak adanya partisipasi dari masyarakat. Hal yang menjadi alasan dasar akan 

pentingnya partisipasi serta keterlibatan masyarakat terhadap pembangunan, 

adalah partisipasi masyarakat ialah merupakan kegiatan yang bertujuan untuk 

mendapatkan informasi berupa kondisi, situasi, kebutuhan dan karakter 

masyarakat setempat yang dapat mengurangi kegagalan terhadap pembangunan. 

                                                             
7Wawancara, di Kediaman Ibu Denok. dsn Wiyu, 17 Feb 2019. 
8 Wawancara, di Kediaman Bapak Hartono. dsn Briti, 24 Feb 2019. 
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Masyarakat yang dilibatkan lebih mengetahui secara detail informasi terhadap 

kebijakan program pembangunan tersebut dan dari sudut pandang demokrasi, 

partisipasi adalah hak masyarakat untuk terlibat dalam program pembangunan 

ataupun program lainnya yang berurusan dengan peningkatan kesejahteraan.
9
 

Penyampaian dari Bapak Wulyono warga Dusun Wiyu yang berprofesi 

sebagai petani menyatakan banyak pembangunan infrastruktur dari pemerintah 

kurang didukung oleh masyarakat serta kurang dilibatkannya masyarakat. Hal ini 

memicu keresahan warga dan mengakibatkan timbulnya rasa tidak percaya 

masyarakat desa kepada pemerintahan desa. Dalam menghadapi persoalan 

tersebut khususnya pada pembangunan dilingkup desa, masyarakat Desa Wiyu 

lebih memilih berinisiatif melakukan pengajuan proposal ke pejabat desa, para 

pengusaha yang berdomisili di desa hingga menyumbangkan dana pribadi atau 

urunan dan selanjutnya digunakan untuk pengadaan lampu jalan serta kegiatan 

lainnya. Adapun kegiatan  tersebut hanya diprakarsai oleh kelompok kecil 

masyarakat disalah satu dusun.
10

 

Mengacu pada perundang-undangan No.6/2014 Tentang Desa pada pasal 1 

disebutkan bahwa desa berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan 

pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa 

masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati 

dalam sistem pemerintahan. Serta pada pasal 2 ditegaskan juga bahwa 

pemerintahan desa merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan 

kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan. Hal tersebut 

                                                             
9 Conyers dalam Eka Aprita Rati dkk, Pengaruh Kepemimpinan Kepala Desa Terhadap Partisipasi 

Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Di Desa Sako Makmur Kecamatan Sembawa Kabupaten 

Banyuasin, Jurnal Bhinneka Tunggal Ika, Volume 4, Nomor 1, November 2017, Universitas Sriwijaya. 

hlm., 32. 
10 Wawancara, di Kediaman Bapak Wulyono. dsn Wiyu, 9 Des 2019. 
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bertujuan agar tercapainya tujuan dari pembangunan itu sendiri yang tertera pada 

pasal 1 ayat 8 ialah pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup 

dan kehidupan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat desa. 
11

 

Perundang-undangan diatas secara tegas menekankan pada pemerintah 

bahwa pembangunan pedesaan harus menjadi prioritas dan mengedepankan 

kepentingan masyarakat agar dapat mengurangi ketimpangan pembangunan antara 

pembangunan pedesaan dan perkotaan. Dalam hal ini, pembangunan pedesaan 

yang ideal harus memiliki sistematis dan langkah yang jelas, sehingga 

pembangunan yang akan dilaksanakan dengan estimasi waktu yang telah 

ditetapkan dapat berkorelasi dengan langkah pemerintah diberbagai tataran dan 

dapat menciptakan kesamaan langkah pembangunan antara daerah perkotaan 

dengan pedesaan yang berdampak pada pengurangan ketimpangan khususnya 

aspek pembangunan.
12

 

Langkah agar tercapainya pelaksanaan pembangunan yang ideal, syarat 

paling mendasar yang dibutuhkan berupa kesadaran masyarakat untuk 

berpartisipasi aktif, agar pelaksanaan program pembangunan berjalan dengan 

baik. Selain partisipasi aktif dari masyarakat, pemerintah juga berkewajiban untuk 

membimbing, mengarahkan, mengawasi dan memberikan pendanaan sebagai 

wujud keperdulian pemerintah pada minimnya pembangunan yang ada di desa. 

Pada persoalan partisipasi masyarakat secara nyata dapat dilakukan melalui media 

forum musyawarah desa yang dalam hal ini terkandung pada perundang-undangan 

No.6, Th.2014 Tentang Desa pada pasal 1 ayat 5 menegaskan bahwa Musyawarah 

                                                             
11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 1 dan 2. 
12 Sonntag et.al. 2005, dalam Sarah Nuramalia Putri,  Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa 

(Studi Kasus Desa Balesari Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung), Ilmu Ekonomi dan Studi 

Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Undip, 2017, hlm., 1. 
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Desa yang diselenggarakan oleh badan permusyawaratan desa bertujuan untuk 

menyepakati hal yang bersifat strategis. Hal-hal yang paling strategis, berdampak 

pada masyarakat luas serta berkepanjangan merupakan persoalan pembangunan, 

maka dapat kita katakan bahwa partisipasi pada kegiatan musyawarah desa 

merupakan forum yang paling ideal dalam mendukung keterlibatan masyarakat.
13

 

Partisipasi masyarakat sendiri terdiri dari beberapa lapisan ataupun bentuk, 

mulai dari keikutsertaan langsung hingga secara tidak langsung pada program 

yang dilaksanakan oleh pemerintah desa. Sampai saat ini persoalan partisipasi 

masyarakat belum menjadi agenda tetap apalagi ter lembaga pada keterlibatan 

pembuatan keputusan. Partisipasi masyarakat dibeberapa daerah masih menjadi 

sebuah wacana belaka, adapun partisipasi yang telah dilakukan hanya sebatas ikut 

serta dalam kegiatan maupun program pemerintah, seharusnya partisipasi 

masyarakat haruslah dimulai dari tahapan perencanaan, pengambilan keputusan 

bahkan pengawasan pada pendanaan. Bentuk-bentuk partisipasi masyarakat 

sendiri terbagi atas empat macam khususnya pada kegiatan pembangunan berupa 

partisipasi terhadap pengambilan keputusan, pelaksanaan kegiatan, pemantauan 

dan evaluasi, pemanfaatan hasil pembangunan. 
14

 

Partisipasi masyarakat jika dilihat dari sudut pandang obyektif  dapat 

memberikan keuntungan yang lebih pada masyarakat dan pemerintah desa, berupa 

peningkatan kemampuan dalam pengelolaan aspirasi dalam menentukan strategi, 

tumbuhnya kesadaran, meningkatnya inisiatif, hingga berpengaruh pada hasil 

pembangunan dan proses pembangunan itu sendiri. Keterlibatan masyarakat 

secara tidak sadar juga akan meningkatkan kapasitas masyarakat berupa informasi 

                                                             
13 UU No.6/2014. Loc.Cit. hlm., 2. 
14 Eka Aprita Rati dkk, Loc.Cit., hlm., 2. 
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serta pemahaman pada persoalan pembangunan sehingga masyarakat merasa 

bertanggung jawab terhadap pembangunan tersebut dan berimbas pada 

meningkatnya presentasi pembangunan yang tepat sasaran.
15

 

Kabupaten Mojokerto merupakan kabupaten yang memiliki luas wilayah 

sebesar 969.360 Km
2
 setara dengan 2,09 % luas Provinsi Jawa Timur. Wilayah 

Kabupaten Mojokerto secara administratif terbagi menjadi 18 daerah kecamatan, 

5 kelurahan dan 229 desa. Kabupaten Mojokerto berbatasan langsung dengan 

Kota Mojokerto yang terus mendorong peningkatan infrastruktur. Kondisi 

tersebut berdampak pada meningkatnya ketimpangan pembangunan antar daerah 

kabupaten dan kota. Melihat kondisi tersebut perlu dilakukannya pembangunan 

infrastruktur secara berkelanjutan yang menitikberatkan pada peran partisipasi.
16

 

Pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam menghadapi ketertinggalannya 

pada pembangunan infrastruktur khususnya desa, ditunjukkan dengan 

meningkatkan anggaran Alokasi Dana Desa dan Dana Desa. Hal tersebut terlihat 

dari kenaikan pengalokasian anggaran DD di tahun 2019 mencapai 18 persen, dari 

semula Rp.208,535,- miliar meningkat Rp.235,653 miliar dan pengalokasian 

anggaran ADD  Rp.122,2 miliar ditahun 2019 yang sebelumnya sebesar Rp 108,8 

miliar yang naik sekitar 14 persen. Penggunaan dana desa ditahun 2019 lebih 

ditujukan pada pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat, 

sehingga diharapkan desa mampu mengeksplorasi pembangunan secara 

maksimal.
17

 

                                                             
15 Lin Herlina. 2003 dalam Teraik Kogoya dkk, “Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan 

Infrastruktur Jalan Desa Di Kabupaten Lanny Jaya-Papu” Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, Volume 15 no. 

2 – Juni 2015, hlm., 5. 
16 Buku BAPEDA Kabupaten Mojokerto, luas dan batas wilayah, http://bappeda.jatimprov.go.id/ 

bappeda/wp-content/uploads/potensi-kab-kota-2013/kab-mojokerto-2013.pdf, diakses; 24/03/19, Jam 19.23. 
17 Petisi. Co, Jatah ADD dan DD Kabupaten Mojokerto Naik Pesat, Kamis, 10 Januari 2019, 

http://petisi.co/jatah-add-dan-dd-kabupaten-mojokerto-naik-pesat/, diakses 24/03/19, Jam 22.15 WIB 

http://bappeda.jatimprov.go.id/%20bappeda/wp-content/uploads/potensi-kab-kota-2013/kab-mojokerto-2013.pdf
http://bappeda.jatimprov.go.id/%20bappeda/wp-content/uploads/potensi-kab-kota-2013/kab-mojokerto-2013.pdf
http://petisi.co/jatah-add-dan-dd-kabupaten-mojokerto-naik-pesat/
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Dukungan tersebut dilakukan karena partisipasi masyarakat terhadap 

pembangunan tidak hanya dipandang sebagai bagian dari proses tetapi juga 

merupakan bagian dari tujuan, yang dimana partisipasi menjadi indikator dari 

keberhasilan khususnya pembangunan yang ada desa. Oleh karena itu partisipasi 

memiliki fungsi ganda berupa sebagai penyelenggara pembangunan dan sebagai 

pengrealisasi tujuan dari pembangunan tersebut.
18

 

Kabupaten Mojokerto secara merata memberikan anggaran melalui 

Alokasi Dana Desa dan Dana Desa ke 229 desa yang ada. Desa Wiyu yang 

terletak di wilayah dataran tinggi di Kecamatan Pacet menjadi salah satu desa 

yang mendapat bantuan pendanaan tersebut dari 229 yang ada. Desa tersebut 

mendapat pengalokasian Dana Desa sebesar Rp.667.399.000,- serta Alokasi Dana 

Desa sebesar Rp.351.105.000,- pada tahun 2018. Mayoritas masyarakat di Desa 

Wiyu bekerja sebagai petani dan memiliki angka pendidikan yang terbilang 

rendah.
19

 

Kondisi tersebut menjadi alasan utama dibutuhkannya pembangunan yang 

masif dan mengedepankan partisipasi masyarakat yang diharapkan dapat 

meningkatkan status perekonomian, kualitas pendidikan hingga memberantas 

ketimpangan dari berbagai aspek dimasyarakat. Adanya pengalokasian dana 

tersebut maka pemerintah desa dituntut untuk mengelolanya secara efektif dan 

akuntabel. Pada persoalan pemanfaatan anggaran desa khususnya pada 

pembangunan wajib melibatkan masyarakat melalui partisipasi, dikarenakan 

                                                             
18 Teraik Kogoya dkk, Loc.Cit.,hlm., 7. 
19 Pemerintah Desa Wiyu pada Transparansi APBDes, Desa Wiyu, Kec.Pacet, Kab.Mojokerto, Tahun 

Anggaran 2018. 
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secara tegas tertulis pada undang-undang No.6 Th.2014, Pasal 68, Ayat 2, tentang 

desa, masyarakat wajib berpartisipasi dalam berbagai kegiatan desa.
20

 

Berbicara tentang persoalan pembangunan, pemerintah Desa Wiyu saat ini 

telah membangun beberapa infrastruktur yang pendanaannya berasal dari ADD 

dan DD. Bukti pembangunan tersebut dipublikasikan melalui transparansi 

APBDes 2018 yang terpampang di depan kantor  Desa Wiyu. Mulai dari 

pembangunan jalan, pelebaran jalan, pembangunan drainase, pembangunan 

penampung air bersih, hingga pebaikan posyandu kesehatan desa di 3 dusun yang 

tersebar di Desa Wiyu. program tersebut telah menghabiskan anggaran sebesar 

Rp.599.697.172,- yang terbilang tidak sedikit.
21

 

Data tersebut menunjukkan bahwa pemerintah Desa Wiyu telah 

melaksanakan pembangunan infrastruktur ditahun 2018 dengan memperhatikan 

prinsip pemerataan pembangunan di 3 dusun yang tersebar di Desa Wiyu dengan 

pendanaan yang terbilang tidak sedikit. Namun yang menjadi pertanyaan bagi 

peneliti ialah sejauh mana keterlibatan ataupun partisipasi masyarakat desa pada 

pembangunan tersebut? apakah pembangunan tersebut sudah sejalan dengan 

kebutuhan masyarakat? dan bagaimana langkah pemerintah desa dalam 

mengimplementasikan asas-asas pembangunan desa? 

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut 

bagaimana partisipasi masyarakat dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi 

partisipasi masyarakat desa pada pembangunan infrastruktur di Desa Wiyu, 

Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto. Sehubungan dengan tersebut maka 

peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “PARTISIPASI 

                                                             
20 UU No.6/2014. Loc.Cit. hlm., 36. 
21 Pemerintah Desa Wiyu pada Transparansi APBdes, Desa Wiyu, Kec.Pacet, Kab.Mojokerto, Tahun 

Anggaran 2018. 
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MASYARAKAT DESA PADA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI 

DESA WIYU, KECAMATAN PACET, KABUPATEN MOJOKERTO” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dikaji 

oleh peneliti dalam penelitian ini adalah:  

1. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat desa pada pembangunan 

infrastruktur di Desa Wiyu, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto? 

2. Faktor pendukung dan penghambat apa saja yang mempengaruhi 

partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di Desa Wiyu, 

Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah; 

1. Untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat desa pada pembangunan 

infrastruktur di Desa Wiyu, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto. 

2. Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung apa saja yang 

mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di 

Desa Wiyu, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan manfaat berupa:  

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat dijadikan suatu bahan studi 

perbandingan selanjutnya dan dapat menjadi sumbangan pemikiran ilmiah, 
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serta dapat melengkapi kajian-kajian yang mengarah pada ilmu 

pengetahuan, khususnya menyangkut masalah pembangunan desa. 

2. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi 

pemerintah daerah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat diberbagai 

bidang khususnya pada pembangunan infrastruktur di Desa Wiyu, 

Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto dan Indonesia secara umum. 

 

E. Definisi Konseptual 

Untuk memudahkan dalam memahami dan menafsirkan penelitian ini 

maka perlu adanya landasan teori yang digunakan, maka ditentukannya definisi 

konseptual yang berhubungan dengan partisipasi pada pembangunan berupa: 

1. Partisipasi Masyarakat 

Partisipasi adalah tindakan mengambil bagian berupa kegiatan ataupun 

penyampaian dalam melibatkan diri dengan tujuan memperoleh manfaat. 

Sedangkan pada kamus sosiologi dikatakan bahwa: 

“partisipasi merupakan keterlibatan seseorang didalam sebuah 

kelompok sosial untuk mengambil bagian dari kegiatan masyarakat, diluar 

pekerjaan atau profesinya sendiri. Keikutsertaan tersebut, dilakukan 

sebagai bentuk dari menciptakan interaksi sosial antara individu dengan 

anggota individu yang lainnya dalam lingkup masyarakat”
22

 

 

Bentuk partisipasi masyarakat sendiri terbagi menjadi dua, yaitu: 
23

 

 

a. Partisipasi Pasif 

Merupakan sikap ataupun perilaku yang tindak tunduk ataupun ikut serta 

secara aktifitas namun tidak melakukan hal–hal yang dapat menghalangi 

kelancaran roda pembangunan. 

 

                                                             
22 Raharjo. 1983 dalam Nofriko Hendra, Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan 

Pembangunan Desa (Studi Kasus Di Desa Jambai Makmur Kecamatan Kandis Kabupaten Siak Tahun 

2011-2013), Jom Fisip Vol. 3 No. 2 – Oktober 2016. hlm., 3. 
23 Ibid, hlm., 4 
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b. Partisipasi Aktif  

1) Turut andil memikirkan nasib dan kondisi dengan memanfaatkan 

lembaga-lembaga yang ada dalam lingkup masyarakat sebagai 

penyalur aspirasi. 

2) Tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk menyerahkan nasibnya 

ditentukan oleh orang lain seperti kepada pimpinan ataupun tokoh 

masyarakat yang bersifat formal ataupun non formal. 

3) Keinginan menjadi warga negara yang sadar akan tanggung jawab 

contohnya seperti membayar pajak. 

4) Ketaatan terhadap peraturan-peraturan negara yang berlaku.  

5) Rela berkorban dalam mendukung program pembangunan untuk 

kepentingan bersama. 

 

2. Pembangunan Infrastruktur 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyebutkan infrastruktur 

diartikan berupa sarana dan prasarana umum. Sedangkan pada Perpres Republik 

Indonesia No.122 Tahun 2016 Tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur 

Prioritas disebutkan jenis infrastruktur mencakup:  

“Infrastruktur transportasi, jalan, pengairan, air minum, air limbah, 

sarana persampahan, telekomunikasi dan informatika, ketenagalistrikan, 

minyak dan gas bumi, fasilitas pendidikan, kawasan, pariwisata dan 

kesehatan. Penggolongan infrastruktur tersebut ditetapkan sebagai 

infrastruktur dasar yang menjadi prioritas karena bersifat sebagai 

kebutuhan masyarakat luas serta oleh perlunya diatur pemerintah” 
24

 

 

Dikatakan juga infrastruktur merupakan:
 25

 

“Suatu wadah untuk menopang kegiatan dalam satu ruang. 

Infrastruktur juga merupakan Sebuah sistem yang berfungsi sebagai 

penopang sistem ekonomi, sistem sosial dan menjadi penghubung kepada 

sistem lingkungan. Dengan adanya ketersediaan infrastruktur dapat 

memudahkan akses untuk masyarakat kepada sumber daya, terciptanya 

efesiensi serta peningkatan produktivitas saat melakukan kegiatan sosial 

hingga peningkatan ekonomi rakyat” 

                                                             
24 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2016 Tentang Percepatan Penyediaan 

Infrastruktur Prioritas 
25 Kodoatie. 2005 dalam Mukmin Pohan Dkk, Analisis Ketersediaan Infrastruktur Kesehatan Dan Aksebilitas 

Terhadap Pembangunan Kesehatan Penduduk Di Provinsi Sumatera Utara, Jurnal Ekonomikawan., 2016, 

hlm., 80. 

https://www.neliti.com/journals/jurnal-ekonomikawan
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Dengan adanya peningkatan efisiensi dan produktivitas masyarakat, secara 

otomatis akan mampu meningkatkan perkembangan ekonomi pada suatu suatu 

daerah. Sehingga infrastruktur menjadi persoalan yang sangat utama pada 

perkembangan ekonomi.
26

 

 

F. Definisi Operasional 

Definisi operasional adalah pemberian sebuah variabel atau konstrak yang 

diperlukan untuk mengukur kondisi lapangan dengan pemberian makna, arti 

ataupun mengspesifikan kegiatan yang bertujuan untuk mengukur operasional 

tersebut. Definisi operasional yang diukur memberikan gambaran bagaimana 

variabel kostrak tersebut diukur.
27

 

Dalam penelitian ini variabel operasional yang berkaitan dengan 

partisipasi masyarakat desa pada pembangunan infrastruktur dalam menentukan 

indikator operasional dan mengukur partisipasi masyarakat secara kualitatif pada 

penelitian ini berupa:
 
 

1. Partisipasi Masyarakat Desa pada Pembangunan Infrastruktur 

a. Partisipasi pada Tahap Pengambilan Keputusan 

b. Partisipasi pada Tahap Pelaksanaan Kegiatan 

c. Partisipasi pada Tahap Pemantauan dan Evaluasi 

d. Partisipasi pada Tahap Pemanfaatan Hasil 
28

 

 

 

                                                             
26 Mukmin Pohan dkk, Loc.Cit.,hlm., 88. 
27 Moh. Nazir. Metode penelitian, Cet.10. Bogor: Ghalia Indonesia. 2014. hlm., 110. 
28 Yadav. 1980 dalam Susi Yurlian Sibu dkk, Partisipasi Masyarakat Pada Perencanaan Pembangunan Di 

Desa Igo Kecamatan Loloda Utara Kabupaten Halmahera Utara, Jurnal Administrasi Publik Volume 04 

No. 048, hlm., 4-5. 
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2. Bentuk-Bentuk Partisipasi Masyarakat Desa 

a. Partisipasi Pikiran 

b. Partisipasi Tenaga 

c. Partisipasi Keahlian 

d. Partisipasi Barang 

e. Partisipasi Uang 
29

 

3. Faktor Pendukung dan Penghambat Partisipasi Masyarakat Desa 

a. Faktor Pendukung 

1) Ruang Lingkup Berpartisipasi 

2) Modal Sosial Masyarakat Desa 

3) Kemampuan Masyarakat Desa 

4) Pemanfaatan Sumberdaya Desa 

b. Faktor Penghambat Partisipasi Masyarakat 

1) Intensitas Pekerjaan Masyarakat Desa 

2) Kurangnya Sosialisasi dari Pemerintah Desa 

3) Kurangnya percaya diri Masyarakat Desa 

 

G. Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah suatu langkah dan prosedur yang penerapannya 

secara sistematis dan terorganisasi yang digunakan untuk mengamati suatu 

masalah tertentu untuk mendapatkan informasi dan sebagai bahan dari penelitian. 

Metode pada penelitian ini ialah penelitian deskriptif yang merupakan penelitian 

                                                             
29 Devi Hernawati dkk, Loc.Cit., hlm., 182-183. 
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yang bertujuan mendeskripsikan ataupun menggambarkan fenomena yang terjadi, 

baik berupa fenomena alami maupun rekayasa manusia.
30

  

Hasil dari pendeskripsian tersebut yang nantinya akan digunakan untuk 

menjawab kondisi partisipasi masyarakat desa pada pembangunan infrastruktur 

yang berada di Desa Wiyu. 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan 

deskriptif berupa pencarian fakta dengan interpretasi yang berlandaskan kepada 

pengkajian masalah-masalah yang terjadi di masyarakat serta situasi dan kondisi 

tertentu seperti persoalan sikap, hubungan, pandangan, kegiatan, serta proses yang 

sedang terjadi dan berpengaruh terhadap suatu fenomena.
31

 

2. Sumber Data 

Agar penelitian dapat dikategorikan berkualitas yang berlandaskan pada 

teori penelitian kualitatif, data yang dikumpul harus memenuhi syarat yaitu 

berupa data primer dan data sekunder. Adapun data tersebut berupa: 
32

 

a. Data Primer 

Data primer merupakan data yang berupa kata-kata yang diucapkan 

ataupun gerak-gerik perilaku yang ditampilkan oleh seorang informan 

serta dapat dipercaya dan berhubungan dengan variabel penelitian. Adapun 

data primer dari penelitian ini diperoleh dari observasi dan wawancara 

pada informan yang ada di Desa Wiyu, Kecamatan Pacet, Kabupaten 

Mojokerto. 

                                                             
30 Moleong. Lexy. J., Metodologi Penelitian Kualitatif.  Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000. hlm., 17. 
31 Moh. Nazir, Op.Cit. hlm., 43. 
32 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik,-Ed. Rev., Cet. 14. Jakarta: PT. 

Rineka Cipta, 2010. hlm., 21-22. 
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b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah yang diperoleh dari dokument-dokument grafis yang 

dapat berbentuk tabel, catatan, foto-foto, rekaman vidio, benda-benda dan 

lain sebagainya yang berhubungan untuk mendukung data primer. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan proses yang dilakukan dan bertujuan untuk 

pengadaan data primer pada saat penelitian. Mengumpulkan data merupakan 

langkah utama pada metode ilmiah, karena data yang dikumpulkannya akan 

digunakan untuk menguji hipotesis yang sudah dirumuskan. Pengumpulan data 

berupa prosedur yang dilakukan secara sistematis dan menjadi syarat dalam suatu 

penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini 

yaitu:
 33

 

a. Pengamatan (Observasi) 

Pengamatan atau observasi adalah proses pengumpulan data dengan 

menggunakan indra penglihatan tanpa bantuan alat lain untuk keperluan 

pengumpulan data. 

b. Wawancara (Interview) 

Wawancara adalah proses mendapatkan informasi, untuk tujuan penelitian 

melalui lisan berupa tanya jawab, serta adanya kontak visual antara 

penanya dengan penjawab (informan) dengan menggunakan konsep 

panduan wawancara (interview guide). 

 

 

                                                             
33 Moh. Nazir, Op.Cit. hlm., 153. 
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c. Dokumentasi (Documentation) 

Dokumentasi ialah sebuah proses pengadaan dokumen-dokumen yang 

berupa data yang bisa dijadikan sebagai sumber informasi tertulis. Metode 

dokumentasi dapat dikatakan sebagai penelitian dengan cara mencatat 

ataupun mengumpulkan data yang ada (arsip). 

4. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian yang nantinya dapat memberikan informasi pada 

penelitian ini berupa orang-orang yang mempunyai pengaruh di Desa Wiyu. Maka 

dari itu yang dapat menjadi subjek ataupun informan penelitian adalah: 

a. Kepala Desa   :(Bpk. Sudarto) 

b. Sekretaris Desa  :(Bpk. Sudarman, SH) 

c. Aparatur Desa  :(Bpk. Iswanto) 

d. Kepala Dusun: 

1) Dusun Wiyu   :(Bpk. Wanto) 

2) Dusun Briti   :(Bpk. Kasnadi) 

3) Dusun Tlebuk  :(Bpk. Imam Hambali) 

e. Masyarakat Desa  :(Bpk.Wulyono dan Ibu Denok N.A) 

f. Karang Taruna Dusun :(Mas.Ahmad Hafiz Z.) 

 

5. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian dilakukan dilingkungan masyarakat Desa Wiyu dan 

Kantor yang terletak dijalan Konsolidasi No. 103, Desa Wiyu, Kecamatan Pacet, 

Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. 

6. Analisis Data 

Analisis data yang digunakan berupa deskriptif analitik, ialah 

mendeskripsikan data yang berbentuk kata-kata serta gambar yang telah 

terkumpul. Data yang didapatkan dari wawancara, naskah, dokumen, catatan 
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dilapangan, dan lain sebagainya, kemudian dideskripsikan agar dapat memberikan 

kejelasan dan kecocokan terhadap realitas yang terjadi.
34

 

Pada tahapan menganalisis data dapat dilakukan dengan tiga alur tahapan, 

berupa reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hal tersebut dapat 

pahami sebagai berikut: 
35

 

a. Reduksi Data 

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan pembahasan, 

penyederhanaan, mengabstrakkan, dan transformasi data awal berupa 

catatan yang didapatkan pada saat meneliti. Hal ini bertujuan untuk 

menyisihkan data ataupun informasi yang sesuai dengan pokok 

pembahasan dan kemudian dilakukan verifikasi. Alasan digunakannya 

tahapan ini agar data yang diperoleh dapat di klasifikasikan dan ditelaah 

dengan benar dan konsisten sesuai dengan pokok pembahasan. 

b. Penyajian Data 

Penyajian data bertujuan untuk mendeskripsikan sekumpulan informasi 

yang didapat untuk dilakukannya penganalisisan data, agar mempermudah 

pada saat pengambilan kesimpulan. Data yang disajikan sudah harus 

melalui tahapan penyaringan serta menggabungkan informasi yang 

tersusun menjadi bentuk yang mudah dipahami. 

c. Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan merupakan tahapan akhir pada penelitian kualitatif. 

Pada Tahap ini peneliti menarik sebuah kesimpulan baik dari sudut 

pandang makna dan kebenaran. Penarikan kesimpulan harus disepakati 

                                                             
34 Sudarto, 1997. Metodologi Penelitian Filsafat, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 66. 
35 Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar. Metodologi Penelitian Sosial. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009. 

hlm. 85-89 
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oleh tempat penelitian tersebut berlangsung. Makna dari kesimpulan 

tersebut harus melalui tahap pengujian dari segi kebenaran, kekokohan dan 

kecocokannya, dikarenakan penarikan kesimpulan tersebut harus 

mendeskripsikan secara obyektif dan sesuai dengan realitas bukan dari 

pandangan yang dibuat-buat ataupun keberpihakan peneliti. 


