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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.Latar Belakang Masalah 

Pembangunan suatu negara pada hakekatnya adalah untuk mensejahterakan 

masyarakat, begitu juga dengan negara Indonesia. Seperti yang tercantum dalam 

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke IV, yakni tujuan pembangunan 

nasional bangsa Indonesia adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah 

darah indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, 

serta ikut dalam melaksanakan ketertiban dunia. Maka dari itu, pembangunan 

nasional perlu dilaksanakan untuk mewujudkan tujuan tersebut. Beberapa tahun 

terakhir, perkembangan penduduk di Indonesia terjadi demikian pesat.  Hasil 

proyeksi yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Indonesia Jumlah Penduduk 

Indonesia 2019 Mencapai 267 Juta Jiwa. Berdasarkan survei penduduk antar sensus 

(Supas) 2019 jumlah penduduk Indonesia pada 2019 diproyeksikan mencapai 266,91 

juta jiwa. Menurut jenis kelamin, jumlah tersebut terdiri atas 134 juta jiwa laki-laki 

dan 132,89 juta jiwa perempuan. Indonesia saat ini sedang menikmati masa bonus 

demografi di mana jumlah penduduk usia produktif lebih banyak dari usia tidak 

produktif, yakni lebih dari 68% dari total populasi.Adapun penduduk dengan 

kelompok umur 0-14 tahun (usia anak-anak) mencapai 66,17 juta jiwa atau sekitar 

24,8% dari total populasi. Kemudian penduduk kelompok umur 15-64 tahun (usia 

produktif) sebanyak 183,36 juta jiwa atau sebesar 68,7% dan kelompok umur lebih 

dari 65 tahun (usia sudah tidak produktif) berjumlah 17,37 juta jiwa atau sebesar 
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6,51% dari total populasi. Jumlah Penduduk Indonesia akan Mencapai Puncaknya 

pada 2062)Rasio ketergantungan (dependency ratio) penduduk Indonesia pada tahun 

ini mencapai 45,56%. Artinya setiap 100 orang yang berusia produktif (angkatan 

kerja) mempunyai tanggungan 46 penduduk tidak produktif (usia 0-14 tahun 

ditambah usia 65 tahun ke atas). Semakin tinggi rasio ketergantungan 

mengindikasikan semakin berat beban yang harus ditanggung oleh penduduk usia 

produktif untuk membiayai hidup penduduk tidak produktif. (Sumber: 

//databoks.katadata.co.id. http://www.bps.go.id/" kementrian perencanaan 

pembangunan. diakses pada bulan maret 2019). 

Jumlah penduduk Indonesia yang lebih banyak tinggal di pedesaan harus 

diimbangi dengan pemerataan pembangunan yang tidak hanya terfokus di daerah 

pusat saja. Pembangunan infrastruktur termasuk dalam pembangunan fisik yang 

keberadaannya memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang pemenuhan 

hak dasar masyarakat seperti pangan, sandang, papan, pendidikan dan kesehatan. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa infrastruktur merupakan modal yang sangat 

dibutuhkan masyarakat dalam mendukung kegiatan diberbagai bidang. Selain itu, 

wilayah yang memiliki kelengkapan infrastruktur yang berfungsi dengan baik akan 

berdampak pada tingkat kesejahteraan sosial dan pertumbuhan ekonomi masyarakat . 

Dalam mewujudkan pembangunan desa seperti yang dikehendaki oleh masyarakat 

perlu mendapatkan perhatian yang lebih dari setiap kalangan, mulai dari rakyat biasa 

hingga segenap aparat di semua lini birokrasi. Selain itu, potensi alam harus digali, 

http://www.bps.go.id/
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dikembangkan, dan dimanfaatkan sebaik-baiknya, terutama potensi manusia berupa 

penduduk yang banyak jumlahnya harus ditingkatkan pengetahuan dan 

keterampilannya agar mampu menggali, mengembangkan, dan memanfaatkan potensi 

alam secara maksimal. Sebagai negara yang menganut asas desentralisasi, pemerintah 

negara Republik Indonesia memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah 

untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang 

No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa desa 

mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, 

diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui 

peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta 

peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, 

pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan suatu daerah dalam sistem 

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Lahirnya Undang-Undang No.6 Tahun 

2014 Tentang Desa juga mengembang paradigma dan konsep baru kebijakan tata 

kelola desa secara nasional. Undang - Undang desa ini tidak lagi menempatkan desa 

sebagai latar belakang Indonesia, tapi halaman depan Indonesia. Selain itu, Undang-

undang desa ini mengangkat hak dan kedaulatan desa yang selama ini terpinggirkan 

karena didudukan pada posisi sub nasional. Padahal, desa pada hakikatnya adalah 

entitas bangsa yang membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (Borni, 2015). 

Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, 

berbagai program pemerintah pun bermunculan baik dari pemerintah pusat maupun 

pemerintah daerah yang bertujuan untuk mendorong dan membangkitkan 
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kemampuan masyarakat terutama masyarakat pedesaan . Bentuk pembangunan yang 

berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat yaitu dengan melaksanakan 

pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia khususnya di Kabupaten Gresik 

Provinsi Jawa Timur.  Gresik merupakan salah satu kabupaten dengan jumlah 

penduduk cukup besar di Provinsi Jawa Timur sehingga dirasa perlu dilakukan 

pembangunan infrastruktur,sesuai dengan hasil pengamatan permasalahan yang 

ditemukan di Desa Bulangkulon, Kecamatan.Benjeng Kabupaten .Gresik ini adalah di 

infrastruktur Jalan, Hal ini menimbulkan rasa keprihatinan karena yang seharusnya 

dapat menyejahterakan rakyat, namun belum dapat melaksanakan tugasnya dengan 

baik dan justru merugikan masyarakat. Keluhan-keluhan dari masyarakat pun 

tampaknya kurang ditanggapi dengan serius oleh pihak atasan ditunjukkan dengan 

tidak adanya kemajuan yang dilakukan oleh pemerintahan. Jalan raya itu ibaratkan 

seperti aliran darah di dalam tubuh manusia. Jika aliran darahnya tidak lancar atau 

terhambat, otomatis akan mengganggu sistem organ yang lain dalam tubuh. Demikian 

pun halnya dengan pembagunan berupa jalan. Jika akses jalan di suatu daerah macet 

dan tidak layak untuk di lewati, maka dapat dipastikan perkembangan di daerah 

tersebut akan terhambat. Para investor mengurungkan niatnya untuk berinvestasi 

karena  kurangnya pembangunan askes jalan raya. Perekonomian dan pembangunan 

pun dapat terhenti.  
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1.2. Rumusan Masalah 

       Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dikaji oleh 

penulis dalam penelitian ini adalah:  

1. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di Desa 

Bulangkulon Kecamatan Benjeng  Kabupaten Gresik?  

2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam 

pembangunan infrastruktur Desa di Desa Bulangkulon Kecamatan Benjeng 

Kabupaten Gresik?   

1.3.Tujuan Penelitian 

Tujuan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah:  

1. Untuk mengetahui dan menganalisis partisipasi masyarakat dalam 

pembangunan infrastruktur di Desa Bulangkulon Kecamatan Benjeng  

2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor apa saja yang 

mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di  

Desa Bulangkulon Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik . 

1.4 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan manfaat kepada:   

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 suatu bahan masukan bagi 

pemerintah daerah dalam usaha meningkatkan partisipasi masyarakat 

diberbagai bidang khususnya pada pembangunan Infrastruktur Jalan di Desa 

Bulangkulon Kecamatan Benjeng  Kabupaten Gresik 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian terdahulu 

Adapun penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya yang memiliki tema 

mengenai Partisipasi Masyarakat Tentang Pembangunan Infrastruktrur Desa  

Nama Peneliti Andi Ripai E   

Program 

Kerjasama Fisip 

Unhas-Badiklat 

Mendagri 

Program Studi 

Konsentrasi Ilmu 

Pemerintahn 

Daerah Fakultas 

Ilmu Sosial Dn 

Ilmu Politik  

Universitas 

Hasanuddin 

Makassar 2013 

 Mustikawati 

 

 

Sri Hardianti 

Mahasiswa 

Program Studi 

Magister 

Pembangunan 

Wilayah Pedesaa 

Pascasarjana 

Universitas 

Tadulako  

Aletha Baineo 

 

Universitas Wijaya 

Putra Surabaya 

2019 

Judul 

Penelitian 

Partisipasi 

masyarakat 

dalam 

pembangunan di 

kecamatan 

Bontomatene 

kabupaten 

kepulauan selayar 

 

Partisipasi 

masyarakat dalam 

pembangunan 

infrastruktur desa 

di desa rapak 

lambur kecamatan 

tenggarong 

kabupaten kutai 

kartanegara 

Partisipasi 

Masyarakat Dalam 

Pembangunan 

Infrastruktur Desa 

(Program Alokasi 

Dana Desa Di  

Desa Buntongi 

Kecamatan 

Ampana Kota 

Partisipasi Masyarakat 

Tentang Infratruktur 

Pembangunan Desa 

( Infrastruktur Jalandi 

Desa Bulangkulon)  

Di Desa Bulangkulon 

Kecamatan Benjeng 

Kabupaten Gresik 

 

Rumusan 

Masalah 

1.Bagaimanakah 

tingkat partisipasi 

masyarakat 

dalam 

pembangunan di 

Kecamatan 

Bontomatene 

1. Bagaimana 

Bagaimana 

partisipasi 

masyarakat dalam 

pembangunan 

infrastruktur desa 

di Desa Rapak 

1.Bagaimana 

partisipasi 

masyarakat dalam 

pembangunan 

infrasturtur desa di 

Desa Buntongi 

Kecamatan 

1.Bagaimana 

partisipasi masyarakat 

dalam pembangunan 

infrastruktur di Desa 

Bulangkulon 

Kecamatan Benjeng  

Kabupaten Gresik?  
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Kabupaten 

Kepulauan 

Selayar ?  

2.Faktor-faktor 

apa yang 

mempengaruhi 

tingkat partisipasi 

masyarakat  

dalam 

pembangunan di 

Kecamatan 

Bontomatene 

Kabupaten  

Kepulauan 

Selayar ?   

 

Lambur Kecamatan 

Tenggarong 

Kabupaten Kutai 

Kartanegara? 

 2. Apa saja 

hambatan-

hambatan 

partisipasi 

masyarakat dalam 

pembangunan 

infrastruktur desa 

di Desa Rapak 

Lambur Kecamatan 

Tenggarong 

Kabupaten Kutai 

Kartanegara? 

 

Ampana Kota?  

2. faktor-faktor 

apakah yang 

memperngaruhi 

pembangunan yang 

berkaitan dengan 

alokasi dana desa 

di Desa Buntongi 

Kecamatan 

Ampana Kota? 

2.Faktor-faktor apa 

yang mempengaruhi 

Partisipasi Masyarakat 

dalam Pembangunan 

Infrastruktur Desa di 

Desa Bulangkulon 

Kecamatan Benjeng 

Kabupaten Gresik?   

 

Metode 

Penelitian 

Menggunakan 

Metode 

penelirian 

kualitatif. 

 

Menggunakan 

Metode penelirian 

kualitatif. 

 

Menggunakan 

Metode penelirian 

kualitatif 

Menggunakan Metode 

penelirian kualitatif. 

 

Teknik 

Pengumpulan 

Data 

 

Data sekunder 

Data primer 

a. Observasi  

b. Dokumentasi  

c. Wawancara 

Wawancara  

serta menggunakan 

teknik purposive 

sampling untuk 

memperoleh data 

yang diperlukan. 

 

1. Wawancara  

2. Dokumentasi 

3. Observasi 

 

 

Teknik 

Analisis Data 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metode analisis 

data 

mengunakan 

interaktif 

1. Pengumpulan 

Data 

Kondensasi 

Data Penyajian 

Data  

2. Pengambilan 

Kesimpulan  

Tahap Perencanaan 

Tahap Pelaksanaan  

Partisipasi 

Pendapatan/Pengha

silan 

1. Redukasi Data 

2. Penyajian Data 

3. Kesimpulan 
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Hasil Telah 

dikemukakan 

pada bagian 

terdahulu bahwa 

partisipasi  

Masyarakat dan 

pembangunan di 

Kecamatan 

Bontomatene 

pada  

Khususnya tidak 

timbul begitu saja 

melaikan 

terpengaruh oleh 

beberepa  

Faktor dan salah 

satunya adalah 

kepemimpinan 

pemerintah 

setempat.  

Karena 

masyarakat 

adalah 

merupakan 

paduan dari 

beberapa  

Individu yang 

mempunyai sifat / 

karakter yang 

berbeda-beda, 

maka  

Untuk 

memadukannya 

diperlukan suatu 

kekuatan yakni 

kemampuan  

Pendinamisan 

oleh pimpinan 

pemerintah, 

dalam hal ini 

adalah  

Pemerintah desa.  

Pada pelaksanaan 

pembangunan 

infrastruktur di 

desa rapak lambur 

diharapkan bisa 

sesuai dengan 

harapan mereka 

dan sesuai dengan 

tujuan program 

tersebut, partisipasi 

masyarakat dapat 

memanfaatkan 

hasil dan 

menikmati 

berbagai hasil 

pembangunan yang 

ada saat ini dan 

juga masyarakat 

dapat 

memanfaatkan dan 

menikmati 

berbagai fasilitas 

yang ada seperti 

pembangunan 

jalan, jalan usaha 

tani, dan 

pembangunan 

lainnya. 

pembangunan 

infrastruktur jalan 

dan pembangunan 

lainnya sudah 

sepenuhnya 

memberikan 

manfaat secara 

maksimal. 

Keberhasilan suatu 

proses 

pembangunan tidak 

dapat dilepaskan 

dari adanya 

partisipasi anggota 

masyrakatnya, baik 

sebagai kesatuan 

sistem maupun 

sebagai individu 

yang merupakan 

bagi yang sangat 

integral yang 

sangat penting 

dalam proses 

dinamika 

pembangunan, 

karena secara 

prinsip 

pembangunan 

ditunjukkan guna 

mewujudkan 

masyarakat yang 

sejahtera. Oleh 

sebab itu tanggung 

jawab berhasil 

tidaknya 

pembangunan tidak 

saja ditangan 

pemerintah tetapi 

juga ditangan 

masyarakat. 
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Persamaan Meneliti Tentang  

Partisipasi 

Masyarakat 

tentang 

      Infrastruktur Desa 

 

3. Mengunakan  

Metode 

kualitatif   

1.Meneliti Tentang 

Partisipasi 

Masyarakat 

Tentang 

Infrastruktur 

desa 

 

2.Desa 

Mengunakan 

metode kualitatif   

 

1.Meneliti Tentang 

Partisipasi 

Masyarakat 

Tentang Infrasktur  

 

2.Mengunakan 

metode kualitatif   

 

1.Meneliti Tentang 

Partisipasi Masyarakat 

Tentang Infrastruktur 

Desa 

 

2.Mengunakan 

metode kualitatif   

Perbedaan Terletak Lokasi 

Desa Di Desa 

Rapak Lambur 

Kecamatan 

Tenggarong 

Kabupaten 

Kutai 

Kartanegara 

 

 

Terletak Lokasi  

Di Kecamatan  

Bontomatene 

Kabupaten 

Kepulauan Selayar 

 

Terletaknya lokasi 

di Desa Di  Desa 

Buntongi 

Kecamatan 

Ampana Kota 

Terletaknya lokasi di 

Desa Bulangkulon 

Keacamatan Benjeng 

Kabupaten Gersik 
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2.1.1  Tinjauan Tentang Partisipasi 

Konsep Partisipasi dalam sebuah pembangunan, partisipasi masyarakat merupakan 

salah satu aspek yang perlu diperhatikan. Pembangunan masyarakat diarahkan pada 

perbaikan kondisi hidup masyarakat. Pembangunan masyarakat sebagai upaya untuk 

mengubah keadaan dari yang kurang dikehendaki menuju keadaan yang lebih baik. 

Oleh karena itulah partisipasi masyarakat merupakan salah satu aspek yang dapat 

menentukan keberhasilan suatu pembangunan tersebut. Hal ini sejalan dengan 

konsep-konsep partisipasi yang dikemukakan oleh beberapa ahli  .  Bornby dalam 

Theresia (2014: 196), mengartikan partisipasi sebagai tindakan untuk “mengambil 

bagian” yaitu kegiatan atau pernyataan untuk mengambil bagian dari kegiatan dengan 

maksud memperoleh manfaat. Sementara itu, Adisasmita (2006: 34) mengatakan 

bahwa partisipasi anggota masyarakat adalah keterlibatan anggota masyarakat dalam 

pembangunan, meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan (implementasi) 

program/proyek pembangunan yang dikerjakan di dalam masyarakat lokal. Hal 

senada juga dikemukakan oleh Chandra (2003: 5) yang menjelaskan bahwa 

partisipasi sebagai pengetahuan dan teknik yang ditujukan sebagai alat penyelesaian 

masalah-masalah pembangunan, berjalan dan tidaknya, tergantung pada konteks-

konteks spesifik yang terkait dengan faktor-faktor struktural, norma-norma yang 

berlaku, organisasi sosial, pola-pola hubungan kekuatan, pola-pola tindakan bersama, 

serta institusi-institusi politik yang telah digunakan sebelumnya dalam komunitas.    

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa partisipasi 

dapat diartikan sebagai keikutsertaan atau keterlibatan individu atau kelompok dalam 
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suatu aktivitas untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan, dengan harapan 

adanya partisipasi ini suatu tujuan yang telah ditentukan akan tercapai dengan 

maksimal. Bila dikaitkan dengan penelitian ini, yang dimaksud dengan partisipasi 

adalah tindakan atau perilaku yang dilakukan masyarakat Desa Bulangkulon 

Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik dalam proses pelaksanaan pembangunan 

infrastruktur desa. Keterlibatan tersebut merupakan salah satu aspek yang dapat 

menentukan keberhasilan suatu pembangunan tersebut.   

2.1.2   Bentuk-Bentuk Partisipasi 

Bentuk partisipasi menurut Ndraha (1990: 103) meliputi:   

a. Peran serta dalam/melalui kontak dengan pihak lain (contact change) sebagai 

suatu titik awal dalam perubahan sosial.   

b. Peran serta dalam memperhatikan atau menyerap dan memberikan tanggapan 

terhadap informasi, baik dalam arti menerima (menaati, memenuhi, dan 

melaksanakan) menerima dengan syarat maupun dalam arti menolaknya.   

c. Peran serta dalam pelaksanaan operasional pembangunan.   

d. Peran serta dalam menerima, memelihara, dan mengembangkan hasil 

pembangunan.   

e. Peran serta dalam menilai pembangunan yaitu keterlibatan masyarakat dalam 

menilai sejauhmana pelaksanaan pembangunan sesuai dengan rencana dan 

sejauhmana hasilnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.   
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2.1.3  Tingkatan Partisipasi 

Tingkatan partisipasi masyarakat sebagai salah satu indikator keberhasilan 

pembangunan perlu diketahui oleh agen pembangunan. Oleh karena itu, indikator 

dalam mengevaluasi tingkat partisipasi masyarakat penting dipahami secara benar. 

Mengukur partisipasi masyarakat menurut Ife dan Tesoriero dalam (2016: 17) secara 

kualitatif mencakup:   

a. Suatu kapasitas masyarakat yang tumbuh untuk mengorganisasi aksi  

b. Dukungan yang tumbuh dalam masyarakat dan jaringan yang bertambah kuat  

c. Peningkatan pengetahuan masyarakat tentang hal-hal seperti keuangan dan 

manajemen proyek  

d. Keinginan masyarakat untuk terlibat dalam pembuatan keputusan  

e. Peningkatan kemampuan dari mereka yang berpartsisipasi dalam mengubah 

keputusan menjadi aksi  

f. Meningkatnya jangkauan partisipasi melebihi proyek untuk mewakilinya dalam 

organisasi-organisasi lain.  

g. Pemimpin-pemimpin yang muncul dari masyarakat  

h. Meningkatnya jaringan dengan proyek-proyek, masyarakat, dan organisasi 

lainnya,  

i. Mulai mempengaruhi kebijakan.  

Sementara Wilcox dalam Theresia (2014: 202) mengemukakan adanya 5 (lima)  

tingkatan partisipasi, yaitu:   
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1. Memberikan informasi (information). 

2. Konsultasi (consultation); yaitu menawarkan pendapat, sebagai pendengar 

yang baik untuk memberikan umpan balik, tetapi tidak terlibat dalam 

implementasi ide dan gagasan tersebut.   

3. Pengambilan keputusan bersama (deciding together); dalam arti memberikan 

dukungan terhadap ide, gagasan, pilihan-pilihan serta mengembangkan 

peluang yang diperlukan guna pengambilan keputusan.   

4. Bertindak bersama (acting together); dalam arti tidak sekedar ikut dalam 

pengambilan keputusan, tetapi juga terlibat dan menjalin kemitraan dalam 

pelaksanaan kegiatan   

5. Memberikan dukungan (supporting independent community interest); dimana 

kelompok-kelompok lokal menawarkan pendanaan, nasehat, dan dukungan 

lain untuk mengembangkan agenda kegiatan. 

2.1.4    Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Partisipasi 

Berkembangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, sangat ditentukan 

oleh tiga unsur pokok, yaitu:   

1. Adanya kesempatan yang diberikan kepada masyarakat, untuk berpartisipasi  

2. Adanya kemauan masyarakat untuk berpartisipasi  

3. Adanya kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi  

    Masyarakat Tergerak Untuk Berpartisipasi Jika:   
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a. Partisipasi itu dilakukan melalui organisasi yang sudah dikenal atau yang 

sudah ada di tengah-tengah masyarakat yang bersangkutan.   

b. Partisipasi itu memberikan manfaat langsung kepada masyarakat yang 

bersangkutan.  

c. Manfaat yang diperoleh melalui partisipasi itu dapat memenuhi 

kepentingan masyarakat setempat.   

d. Dalam proses partisipasi itu terjamin adanya kontrol yang dilakukan oleh 

masyarakat. Partisipasi masyarakat ternyata berkurang jika mereka tidak 

atau kurang berperanan dalam pengambilan keputusan.   

Sementara itu, Najib dalam Tanuwijaya (2016: 7) menjelaskan bahwa 

keberhasilan partisipasi masyarakat dipengaruhi oleh:   

a. Siapa penggagas partisipasi, apakah pemerintah pusat, pemerintah daerah 

atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).   

b. Untuk kepentingan siapa partisipasi itu dilaksanakan, apakah untuk 

kepentingan pemerintah atau untuk masyarakat.   

c. Siapa yang memegang kendali, apakah pemerintah pusat, pemerintah 

daerah, atau lembaga donor. Jika pemerintah daerah dan Lembaga 

Swadaya Masyarakat (LSM) yang memegang kendali cenderung lebih 

berhasil. Hal ini dikarenakan cenderung mengetahui permasalahan, kondisi 

dan kebutuhan daerah atau masyarakatnya dibandingkan pihak luar.  
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d. Hubungan pemerintah dengan masyarakat, apakah ada kepercayaan dari 

masyarakat terhadap pemerintahannya. Jika hubungan ini baik, partisipasi 

akan lebih mudah dilaksanakan.   

e. Kultural, daerah yang masyarakatnya memiliki tradisi dalam berpartisipasi 

(proses pengambilan keputusan melalui musyawarah) cenderung lebih 

mudah dan berlanjut.  

f. Politik, kepemerintahan yang stabil serta menganut sistem yang transparan, 

menghargai keragaman dan demokratis.   

g. Legalitas, tersedianya (diupayakan) regulasi yang menjamin partisipasi 

warga dalam pengelolaan pembangunan (terintegrasi dalam sistem 

kepemerintahan di daerah).   

h. Ekonomi, adanya mekanisme yang menyediakan akses bagi warga miskin 

untuk terlibat atau memastikan bahwa mereka akan memperoleh manfaat 

(baik langsung maupun tidak langsung) setelah berpartisipasi.  

i. Kepemimpinan, adanya kepemimpinan yang disegani dan memiliki 

komitmen untuk mendorong serta melaksanakan partisipasi, dapat dari 

kalangan pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), masyarakat 

itu sendiri atau tokoh masyarakat.   

j. Waktu, penerapan partisipasi tidak hanya sesaat, tetapi ditempatkan pada 

kurun waktu yang cukup lama.  
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k. Tersedianya jaringan yang menghubungkan antara warga masyarakat dan 

pemerintah (forum warga).   

2.1.5 Faktor Penghambat Partisipasi 

Soetrisno dalam Theresia (2014: 211) mengidentifikasikan beberapa masalah 

kaitanya dengan pengembangan partisipasi masyarakat dalam pembangunan  

yakni:    

A. Masalah pertama dan terutama dalam pengembangan partisipasi masyarakat  

     adalah belum dipahaminya makna sebenarnya tentang partisipasi oleh pihak  

     perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.   

1) Pada tataran perencanaan pembangunan, partisipasi didefinisikan sebagai 

kemauan masyarakat untuk secara penuh mendukung pembangunan yang 

direncanakan dan ditetapkan sendiri oleh (aparat) pemerintah, sehingga 

masyarakat bersifat pasif dan hanya sebagai sub-ordinasi pemerintah.   

2) Pada pelaksanaan pembangunan di lapangan, pembangunan yang dirancang 

dan ditetapkan oleh pemerintah didefinisikan sebagai kebutuhan masyarakat, 

sedangkan yang dirancang dan ditetapkan masyarakat didefinisikan sebagai 

keinginan masyarakat yang memperoleh prioritas lebih rendah.   

3) Partisipasi masyarakat, sering didefinisikan sebagai kerjasama pemerintah dan 

masyarakat yang tidak pernah memperhatikan adanya sub-sistem yang 

disubordinasikan oleh supra-sistem, dan aspirasi masyarakat cukup 

diakomodasikan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.   
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B. Masalah kedua adalah, dengan dikembangkannya pembangunan sebagai ideologi 

baru yang harus diamankan dengan dijaga ketat, yang mendorong aparat 

pemerintah bersifat otoriter.  

C. Masalah ketiga adalah benyaknya peraturan yang meredam keinginan masyarakat 

untuk berpartisipasi.   

Sementara itu, Dwiningrum (2011: 57), menyebutkan faktor-faktor yang dapat 

menghambat partisipasi masyarakat antara lain:   

a. Sifat malas, apatis, masa bodoh, dan tidak mau melakukan perubahan di 

tingkat anggota masyarakat  

b. Aspek-aspek tipologis   

c. Geografis (pulau-pulau kecil yang tersebar letaknya)  

d. Demografis (jumlah penduduk)   

e. Ekonomi (desa miskin/tertinggal).  

Sementara Solekhan (2012: 135), mengatakan ada dua kategori yang dapat 

menghambat partisipasi masyarakat, yakni:  

a) Terbatasnya ruang partisipasi masyarakat   

Ruang partisipasi masyarakat merupakan arena bagi masyarakat baik individu 

maupun kelompok untuk dapat berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan 

pemerintah dan pembangunan desa. Makna ruang disini tidak terbatas pada 

makna spasial (tempat) saja tetapi juga berupa forum, pertemuan maupun media 

lainnya yang dapat memberikan peluang masyarakat untuk mengakses secara 
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terbuka dan adil. Jenis forum yang biasa dipergunakan masyarakat adalah 

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes), namun dalam 

pelaksanaanya cenderung bersifat simbolik dan formalitas belaka. Akibatnya 

forum Musrembangdes menjadi tidak kapabel untuk mewadai aspirasi dan 

kepentingan masyarakat.   

b) Melemahnya Modal Sosial   

Menurut Bardhan dalam Solekhan (2012:139), modal sosial merupakan 

serangkaian norma, jaringan dan organisasi, dimana masyarakat mendapat 

akses pada kekuasaan dan sumber daya di mana pembuatan keputusan dan 

kebijakan dilakukan. Dalam konteks interaksi sosial, modal sosial, terwujud 

dalam bentuk jaringan atau asosiasi informal seperti arisan, jamaah tahlil, dan 

sebagainya. Asosiasi tersebut sifatnya ekslusif dan hanya melakukan kegiatan 

yang sifatnya keagamaan, ekonomi yang kurang berpengaruh terhadap 

penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan desa.   

2.2. Landasan Teori 

2.2.1. Tinjauan Tentang Masyarakat 

Menurut Soekanto (1993: 104), para antropologi sosial biasanya mengartikan 

masyarakat sebagai wadah dari orang-orang yang buta huruf, mengadakan reproduksi 

sendiri, mempunyai adat istiadat, mempertahankan ketertiban dengan menerapkan 

sanksi-sanksi sebagai sarana pengendalian sosial, dan yang mempunyai wilayah 

tempat tinggal yang khusus. Istilah masyarakat terkadang dipergunakan dalam artian 

“gesellschaft” atau sebagai asosiasi manusia yang ingin mencapai tujuan-tujuan 
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tertentu yang terbatas sifatnya, sehingga direncanakan pembentukan organisasi-

organisasi tertentu, dalam hal ini maka masyarakat adalah kelompok manusia yang 

sengaja dibentuk secara rasional, untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tertentu 

pula.  

2.2.2 Bentuk-Bentuk Masyarakat 

Menurut Soemardjan dalam Soekanto (1993: 49), masyarakat di Indonesia dibagi 

menjadi tiga kategori yakni masyarakat sederhana, masyarakat madya dan 

masyarakat pra-modern atau masyarakat modern. Adapun ciri-ciri utama dari 

masyarakat-masyarakat tersebut, adalah sebagai berikut:  

1. Masyarakat sederhana:   

a. Hubungan dalam keluarga dan dalam masyarakat setempat sangat kuat,   

b. Organisasi sosial pada pokoknya didasarkan atas adat istiadat yang terbentuk 

menurut tradisi,   

c. Kepercayaan kuat pada kekuatan-kekuatan gaib yang mempengaruhi 

kehidupan manusia, akan tetapi tidak dapat dikuasai olehnya, tidak ada 

lembaga-lembaga khusus untuk memberi pendidikan dalam bidang teknologi, 

keterampilan diwariskan oleh orang tua kepada anak sambil berpraktek 

dengan sedikit teori dan pengalaman dan tidak dari hasil pemikiran atau 

eksperimen,   

d. Tingkat buta huruf relatif tinggi,  
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e. Hukum yang berlaku tidak tertulis, tidak kompleks dan pokok-pokoknya 

diketahui dan difahami oleh hampir semua warga masyarakat yang sudah 

dewasa,   

f. Ekonominya sebagian besar meliputi produksi untuk keperluan keluarga 

sendiri atau untuk pasaran kecil setempat, sedangkan uang sebagai alat 

penukar dan alat pengukur harga berperan secara terbatas sekali,  

g. Kegiatan ekonomi dan sosial yang memerlukan kerjasama orang banyak 

dilakukan secara tradisional dengan gotong royong tanpa hubungan kerja 

antar buruh dengan majikan.   

2. Masyarakat Madya  

a. Hubungan dalam keluarga tetap kuat, akan tetapi hubungan dalam 

masyarakat setempat sudah mulai mengendor dan menunjukkan gejalagejala 

hubungan atas dasar perhitungan ekonomi,   

b. Adat-istiadat masih dihormati, akan tetapi sikap masyarakat mulai terbuka 

bagi pengaruh dari luar,   

c. Dengan timbulnya rasionalitas dalam cara berfikir maka kepercayaan pada 

kekuatan-kekuatan gaib baru timbul apabila orang sudah kehabisan akal 

untuk menanggulangi suatu masalah,   

d. Di dalam masyarakat timbul lembaga-lembaga pendidikan formal sampai 

tingkat sekolah lanjutan pertama, akan tetapi masih jarang sekali adanya 

lembaga pendidikan keterampilan atau kejuruan,   
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e. Tingkat buta huruf relatif turun,   

f. Hukum tertulis mulai mendampingi hukum tidak tertulis,   

g. Ekonomi masyarakat memberi kesempatan lebih banyak kepada produksi 

buat pasaran, dan mulai menimbulkan diferensiasi dalam struktur 

masyarakat, dan uang semakin meningkat peranannya,   

h. Gotong royong tradisional tinggal untuk keperluan sosial di kalangan 

keluarga besar dan tetangga, akan tetapi gotong royong untuk keperluan 

umum dilakukan atas dasar upah.   

3. Masyarakat pra-modern/modern:  

a. Hubungan antar manusia terutama didasarkan atas kepentingan- 

kepentingan pribadi,   

b. Hubungan dengan masyarakat-masyarakat lain di lakukan secara terbuka 

dalam suasana saling pengaruh-mempengaruhi, kecuali (mungkin) dalam 

penjagaan rahasia penemuan-penemuan baru,   

c. Kepercayaan kuat pada manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai 

sarana untuk senantiasa meningkatkan kesejahteraan masyarakat,   

d. Masyarakat digolongkan menurut bermacam-macam profesi serta keahlian 

yang masing-masing dapat dipelajari dan ditingkatkan dalam lembaga-

lembaga pendidikan keterampilan dan kejuruan,   

e. Tingkat pendidikan formal adalah tinggi dan merata,  

f. Hukum yang berlaku pada pokoknya hukum tertulis yang sangat kompleks,   
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g. Ekonomi hampir seluruhnya merupakan ekonomi pasaran  yang  

didasarkan atas penggunaan uang dan alat-alat pembayaran lain.  

 Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa masyarakat merupakan interaksi 

yang dilakukan oleh kelompok manusia yang telah bermukim dan bekerja sama 

dalam suatu wilayah (tempat) tertentu. Serta terdapat  nilai-nilai dan norma-norma 

yang menjadi patokan dalam berperilaku.   

2.2.3. Tinjauan Tentang Model Pembangunan Partisipatif 

T.R Batten dalam Nyoman (1982: 67) mengatakan bahwa pembangunan itu 

suatu proses di mana orang atau masyarakat desa mulai mendiskusikan dan 

menentukan keinginan mereka, kemudian merencanakan dan mengerjakan bersama-

sama untuk memenuhi keinginan tersebut. Sementara itu, Riyadi dalam Theresia 

(2014: 2) mengatakan bahwa pembangunan adalah suatu usaha atau proses 

perubahan, demi tercapainya tingkat kesejahteraan atau mutu hidup suatu masyarakat 

yang berkehendak dan melaksanakan pembangunan itu.   

Menurut Sumodiningrat dalam Tsanita (2016: 22), mengatakan model pembangunan 

partisipatif mengutamakan pembangunan yang dilakukan dan dikelola langsung oleh 

masyarakat lokal dalam wadah pembangunan yang dimiliki, dengan menekankan 

upaya pengembangan kapasitas masyarakat untuk memberdayakan masyarakat. 

Pembangunan partisipatif merupakan sebuah konsep yang sudah dipakai sejak awal 

dekade 1980-an, pemerintah mengadopsi skema pembangunan dari bawah (Bottom-

Up planning), yang berangkat dari partisipasi masyarakat tingkat kelurahan, 
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kemudian dibawah tingkatan kecamatan dan akhirnya bermuara pada sistem 

pembangunan nasional.   

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembangunan 

merupakan suatu proses atau kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan kehidupan 

masyarakat agar menjadi lebih baik. Dalam mewujudkan suatu pembangunan, 

diperlukan kerjasama yang baik oleh banyak pihak antara lain pemerintah dan seluruh 

lapisan masyarakat yang merupakan pemegang kekuasaan tertinggi di negeri ini.   

2.2.4  Jenis Pembangunan Infrastruktur 

Pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2005 tentang Komite 

Percepatan Penyediaan Infrastruktur menjelaskan beberapa jenis infrastruktur yang 

penyediaanya diatur pemerintah, yaitu infrastruktur transportasi, infrastruktur jalan, 

infrastruktur pengairan, infrastruktur pasar, infrastruktur air minum dan sanitasi, 

infrastruktur telematika, infrastruktur ketenagalistrikan, serta infrastruktur 

pengangkutan minyak dan gas bumi. Penggolongan infrastruktur tersebut dapat 

dikategorikan sebagai infrastruktur dasar karena sifatnya yang dibutuhkan oleh 

masyarakat luas sehingga perlu diatur pemerintah.   

Sementara itu, Grigg dalam Mustikawati (2016: 5) mengatakan bahwa  

infrastruktur merupakan suatu fasilitas fisik yang meliputi:  

1. Sistem penyediaan air bersih, termasuk dam, reservoir, transmisi, treatment, dan 

fasilitas distribusi.  
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2. Sistem manajemen air limbah, termasuk pengumpulan, treatment, pembuangan, 

dan sistem pemakaian kembali.  

3. Fasilitas manajemen limbah padat.   

4. Fasilitas transportasi, termasuk jalan raya, jalan rel dan bandar udara, termasuk 

didalamnya adalah lampu, sinyal, dan fasilitas kontrol.  

5. Sistem transit publik   

6. Sistem kelistrikan, termasuk produksi dan distribusi.  

7. Fasilitas pengolahan gas alam.  

8. Fasilitas pengaturan banjir, drainase, dan irigasi.  

9. Fasilitas navigasi dan lalu lintas/jalan air.  

10. Taman, tempat bermain, dan fasilitas rekreasi, termasuk stadion.   

2.2.5  Tinjauan tentang Desa 

Bintarto (1989: 11) mendefinisikan desa sebagai suatu hasil perpaduan antara 

kegiatan sekelompok manusia dengan lingkunganya. Hasil dari perpaduan itu ialah 

suatu wujud atau kenampakan di muka bumi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur 

fisiografi, sosial, ekonomi, politik dan kultural yang saling berinteraksi antar unsur 

tersebut dan juga dalam hubunganya dengan daerah-daerah lain. Sedangkan Bouman 

dalam Nyoman (1982: 26) mengatakan bahwa desa adalah salah satu bentuk kuno 

dari kehidupan bersama sebanyak beberapa ribu orang, hampir semuanya saling 

mengenal, kebanyakan yang termasuk didalamnya hidup dari pertanian, perikanan 

dan berbagai usaha-usaha yang dapat dipengaruhi oleh hukum dan kehendak alam. 
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Didalam tempat tinggal itu terdapat banyak ikatan-ikatan keluarga yang rapat, 

ketaatan pada tradisi dan kaidah-kaidah sosial.  

2.2.6  Bentuk-Bentuk Desa 

Bentuk-bentuk desa menurut Sugihen (1997: 25) 

 

A. Desa Sederhana (Pra Desa)  

Desa pada kategori ini disebut sebagai pemukiman sementara, mungkin hanya 

tempat persinggahan dalam satu perjalanan karena kebiasaan orangorang yang 

sering berpindah-pindah, karena tempat tersebut pada saatnya akan ditinggalkan 

lagi. Pola permukiman seperti ini mempunyai ciri yang khas. Hampir tak ada 

orang atau keluarga yang tinggal atau menetap disana, karena semua 

penghuninya akan pindah lagi pada saat panen selesai, atau bila lahan sebagai 

sumber penghidupan utama tidak lagi memberi hasil yang memadai. Sifat 

permukiman yang demikian tidak memungkinkan tumbuhnya atau 

berkembangnya berbagai tata kehidupan dan organisasi atau lembagalembaga 

sosial penunjang kehidupan bermasyarakat termasuk pendidikan, ekonomi, 

hukum, adat, dan hubungan sosial di samping tata kemasyarakatan yang mantap.   

 

B. Desa Swadaya  

Desa ini bersifat sedenter, artinya sudah ada kelompok (keluarga) tertentu yang 

bermukim secara menetap disana. Pemukiman ini umumnya masih tradisional 

dalam arti bahwa sumber penghidupan utama masyarakatnya masih berkaitan 
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erat dengan usaha tani termasuk meramu hasil hutan, beternak dan memelihara 

ikan di tambak-tambak kecil. Teknologi pertanian yang dipakai masih rendah, 

tenaga hewan dan manusia merupakan sumber utama energi teknologi usaha tani 

yang dipakai. Hubungan antar personal dan atau kelompok (masyarakat) sering 

didasarkan dan diikat oleh adat istiadat yang ketat. Tingkat pendidikan sebagai 

salah satu indikator tipologi desa itu belum berkembang dan desa-desa seperti ini 

jauh dari pusat-pusat kegiatan ekonomi. Oleh karena itu, prasarana sering kurang 

memadai dan kurang terpelihara.   

C. Desa Swakarya  

Pada desa ini, adat yang merupakan tatanan hidup bermasyarakat sudah mulai 

mendapatkan perubahan-perubahan sesuai dengan perubahan yang terjadi dalam 

aspek kehidupan sosial budaya lainnya. Adat tidak lagi terlalu ketat 

mempengaruhi atau menentukan pola perilaku anggota masyarakat. Lapangan 

pekerjaan sudah mulai kelihatan lebih bervariasi daripada di desa swadaya. 

Produksi usaha tani tidak lagi hanya sekedar memenuhi kebutuhan seharihari, 

tetapi juga diupayakan untuk bisa ditukarkan dengan barang lain melalui sistem 

pasar. Produktivitas tenaga kerja bertambah melalui masukan teknologi dan 

prasarananya relatif sudah memadai dan terpelihara secara baik. Kendatipun 

jarang orang yang sudah menamatkan pendidikan sekolah menengah, namun 

rata-rata orang telah menamatkan pelajaran Sekolah Dasar.  
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D. Desa Swasembada  

Desa swasembada merupakan pola desa yang terbaik dari bentuk-bentuk desa yang 

terdahulu. Prasarana desa sudah baik, bentuk rumah bervariasi dan memenuhi syarat-

syarat pemukiman yang baik. Masyarakat sudah banyak yang berpendidikan setingkat 

Sekolah Menengah Atas. Mata pencaharian sudah sangat bervariasi dan kebanyakan 

masyarakatnya tidak lagi menggantungkan hidupnya pada hasil sektor usaha tani yang 

diusahakan sendiri. Masyarakat desa swasembada adalah masyarakat yang sudah terbuka 

dengan masyarakat di luar desanya, pengaruh dari luar itu terlihat dalam perilaku orang-

orang desa yang sudah mulai menggunakan teknologi canggih walaupun belum merata. 

Angkutan umum mudah diperoleh dan banyak masyarakat yang menggunakan alat 

komunikasi seperti telepon dan pesawat televisi warna dengan antena parabola. Serta 

banyak masyarakat yang sudah berpendidikan sarjana. 

2.2.7. Keuangan Desa 

Menurut M. Hadi dalam Soeradi (2014: 7), keuangan publik adalah semua hal 

dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik 

berupa uang maupun barang, yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan 

pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Van Der Kemp dalam Soeradi (2014: 7), 

mendefinisikan keuangan publik adalah semua hak yang dapat dinilai dengan uang 

demikian pula segala sesuatu (baik berupa uang ataupun barang) yang dapat dijadikan 

milik negara berhubungan dengan hak-hak tersebut.  Keuangan desa menurut pasal 

72 Ayat 1 Undnag-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa adalah semua hak dan 
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kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan 

barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Hak dan 

kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, dan pengelolaan keuangan 

desa. Penyelenggaran urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa 

didanai dari APBDesa, bantuan pemerintah pusat, dan bantuan pemerintahan daerah.  

Menurut pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pendapatan 

desa bersumber dari:  Pendapatan asli desa, yang terdiri dari hasil usaha desa, hasil 

kekayaan desa, hasil swadaya desa dan partisipasi, hasil gotong royong dan lain-lain 

hasil pendapatan desa yang sah. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

(APBN) , berupa Dana Desa. Bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah 

kabupaten/kota paling sedikit 10% . Dana perimbangan keuangan pusat dan daerah 

yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% dalam Anggaran 

Pendapatam dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang dibagi 

untuk setiap desa secara proporsional, disebut Alokasi Dana Desa .Bantuan Keuangan 

dari APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota, diberikan sesuai dengan kemampuan 

keuangan pemerintah daerah yang bersangkutan  

Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga. Lain-lain pendapatan 

desa yang sah, antara lain pendapatan sebagai hasil kerja sama dengan pihak ketiga 

dan bantuan perusanaan yang berlokasi didesa. 
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2.3  Kerangka Pikir 

Paradigma pembangunan saat ini menempatkan masyarakat sebagai pelaku 

utama pembangunan, sedangkan pemerintah hanya sebagai fasilitator. Oleh karena 

itu, masyarakat mempunyai hak untuk terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan 

pembangunan. Proses pelaksanaan partisipasi masyarakat tersebut dapat berlangsung 

optimal apabila didukung oleh berbagai hal seperti dana, tenaga, dan keaktifan waktu 

serta kemampuan wawasan dari masyarakat dalam rangka menyumbangkan ide bagi 

kepentingan pembangunan. Sebaliknya, apabila masyarakat tidak memiliki 

kesempatan karena sibuk oleh kegiatan individu, tenaga dan dana karena kemampuan 

finansial yang tidak memadai dan tingkat pendidikan dan pengetahuan yang rendah 

maka pembangunan yang sudah direncanakan akan sulit terealisasi.  

Keterkaitan variabel dan sub-variabel dalam penelitian ini sebagaimana yang 

digambarkan pada bagan sebagai berikut:  
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GAMBAR KERANGKA PIKIR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Perlunya Infrastruktrur yang  

memadai di Desa Bulangkulon 

 

Pelaksanaan program pembangunan  

Infatruktur jalan di Desa Bulangkulon 

Perlunya partisipasi masyarakat 

dalam pembanguan Infrastruktur 

jalan Di Desa Bulangkulon 

 

partisipasi menurut teori  chohe n uphoff: 

a. Partisipasi masyarakat dalam pengambilan 

keputusan 

b. partisipasi masyrakat dalam pengambilan 

Program 

c. Partisipasi masyarakat dalam pemamfatan hasil 

pembangunan 

d. Partisipasi masyarakat dalam tahap evaluasi 

hasil 

 

Faktor – faktor menurut Chohe dan uphof  

Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi  masyarakat 

dalam pembangunan infrastruktur desa, seperti adanya 

kesempatan/ waktu , faktor kepuasan masyarakat.   
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis  Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, dengan 

menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor dalam Moeloeng 

(2011: 4) tipe penelitian ini berupaya menggambarkan kejadian atau fenomena sesuai 

dengan apa yang terjadi dilapangan, serta data yang dihasilkan berupa kata-kata 

tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Sugiyono (2016: 

9) mendefinisikan metode penelitian kualitatif sebagai metode penelitian yang 

berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi 

obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dan peneliti adalah 

sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi 

(gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif 

lebih menekankan makna daripada generalisasi.   

Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif 

merupakan penelitian yang menggambarkan serta menafsirkan fenomena berdasarkan 

keadaan dilapangan dan dideskripsikan dalam bentuk katakata dan bahasa. Dengan 

menggunakan pendekatan kualitatif, peneliti bermaksud untuk mendeskripsikan dan 

memperoleh pemahaman menyeluruh dan mendalam mengenai partisipasi 

masyarakat di Desa Bulangkulon dalam pembangunan infrastruktur.   
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3.2  Fokus Penelitian 

Karena terlalu luasnya masalah, maka dalam penelitian dilakukan pembatasan 

masalah. Batasan masalah dalam penelitian kualitatif disebut dengan fokus, yang 

berisi pokok masalah yang bersifat umum. Menurut Sugiyono (2016: 207), penentuan 

fokus dalam proposal lebih didasarkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan 

diperoleh dari situasi sosial (lapangan). Menurut Spradley dalam Sugiyono (2016: 

209), terdapat empat alternatif dalam menetapkan fokus yaitu:   

a. Menetapkan fokus pada permasalahan yang disarankan oleh informan.   

b. Menetapkan fokus berdasarkan domain-domain tertentu organizing dominan.  

c. Menetapkan fokus yang memiliki nilai temuan untuk pengembangan iptek.   

d. Menetapkan fokus berdasarkan permasalahan yang terkait dengan teori teori 

yang telah ada.   

1. Partisipasi masyarakat di Desa Bulangkulon Kecamatan Benjeng Kabupaten 

Gresik dapat dianalisis menggunakan teori Cohen dan Uphoff dalam Sari (2016: 

63) yaitu:  

a. Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan   

b. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program   

c. Partisipasi masyarakat dalam pengambilan manfaat   

d. Partisipasi masyarakat dalam tahap evaluasi.  
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2. Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi  masyarakat dalam pembangunan 

infrastruktur desa, seperti adanya kesempatan/ waktu , faktor dan kepuasan 

masyarakat.   

3.3. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian adalah tempat yang di gunakan untuk melakukan penelitian agar 

peneliti dapat mengetahui bagaimana keadaan yang sebenarnya terhadap apa yang 

hendak diteliti. Penelitian ini berlokasi di Desa Bulangkulon Kecamatan Benjeng  

Kabupaten Gresik. Alasan peneliti memilih lokasi ini dikarenakan  untuk membangun 

kesejahteraan masyarakat  di  Desa Bulangkulon ini dan mengembangkan dalam 

infrasturktur pembagunan meliputi kurangnya askes jalan raya yang kurang memadai 

di Desa tersebut.   

3.4  Sumber Data / Informan 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Primer . Data primer 

adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara peneliti dengan narasumber. Data 

yang diperoleh dari data primer ini harus diolah lagi. Sumber data ini langsung 

memberikan data kepada pengumpul data.  

Sumber data dalam penelitian ini adalah Informan. Adapun data sekunder dalam 

peneltian ini adalah dokumen kecamatan ,jurnal,buku,peraturan perundang-

undagandan penelitian terdahulu,  

Informan dalam peneltian ini berjumlah 6 orang yang terdiri dari: Mayarakat 

setempat, tokoh-tokoh Masyrakat Desa Bulangkulon, Kepala Desa Bulangkulon, 
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dengan mengunakan tenik pourposive sampling dengan pertimbagan bahwa,kesemua 

informan tersebut adalah orang-orang yang memahami betul persoalan pembaguanan 

infrastruktur yang ada di Desa Bulangkulon,Kecamatan. Benjeng, Kabupaten.Gresik, 

maka pemilihan imformasi akan berkembang sesuai dengan kebutuhan atau relevan 

data ( Sugiono, 1994:61). 

3.5  Teknik Pengumpulan Data 

Teknik  ini  digunakan  untuk  menjaring  data-data  primer yang berkaitan  

dengan fokus penelitian. Penulis melakukan pengumpulan data dengan cara 

wawancara langsung dengan informan sesuai panduan wawancara yang hasilnya  

dicatat  dan  sebagian  direkam.  Instrumen   yang  digunakan   untuk melakukan 

wawancara ini adalah handphone, yang dilengkapi pula dengan catatan-catatan 

kecil peneliti. Wawancara dilakukan bersamaan dengan observasi. Menurut Hadi 

dalam Sugiyono (2016: 138) mengemukakan bahwa angapan yang perlu 

dipegang oleh peneliti dalam menggunakan metode interview dan juga kuisioner 

(angket) adalah sebagai berikut:   

1. Bahwa subyek (responden) adalah orang yang paling tahu tentang dirinya 

sendiri  

2. Bahwa apa yang dinyatakan oleh subyek kepada peneliti adalah benar dan 

dapat     dipercaya  
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3. Bahwa interpretasi subyek tentang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan 

peneliti   kepadanya adalah sama dengan apa yang dimaksudkan oleh 

peneliti.   

1. Dokumentasi  

Teknik ini digunakan untuk menghimpun data sekunder yang memuat informasi 

tertentu yang bersumber dari dokumen-dokumen seperti surat menyurat, 

peraturan daerah, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, jurnal kegiatan dan lain 

sebagainya. Berikut adalah dokumen yang didapatkan dari penelitian ini sebagai 

pendukung data sekunder:   

2. Pengamatan (Observasi)  

Pengamatan digunakan untuk mendapatkan data-data primer yang berupa 

deskripsi faktual, cermat dan terperinci mengenai keadaan lapangan, kegiatan 

manusia dan situasi sosial, serta konteks di mana kegiatan ini terjadi dan 

berhubungan dengan fokus penelitian.  

3.6 Teknik Analisis Data 

Sugiyono (2016: 244) berpendapat bahwa teknik analisis data merupakan proses 

mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, 

catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah difahami, dan 

temuanya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan 

mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, 

menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan 



37 
 

 
 

membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain. Komponen dalam 

analisis data yaitu:   

1. Reduksi data (data reduction)  

Mereduksi data artinya merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada 

hal-hal yang penting, mencari tema dan membuang yang tidak perlu.  

Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang 

lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan  data 

selanjutnya. Dalam tahapan ini peneliti memilah-milah mana data yang 

dibutuhkan dalam penelitian partisipasi masyarakat dan mana yang bukan. 

Kemudian peneliti akan memisahkan data yang tidak perlu dan memfokuskan 

data yang benar-benar berhubungan dengan partisipasi masyarakat.   

2. Penyajian data (data display)  

Dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian 

singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Dengan 

melakukan penyajian data maka akan memudahkan untuk memahami apa yang 

terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami. 

Penyajian data dilakukan dengan cara mendeskripsikan atau memaparkan hasil 

temuan dalam wawancara terhadap informan yang memahami pelaksanaan 

program ini, serta menghadirkan dokumen sebagai penunjang data.   

3. Kesimpulan (conclusion drawing/verification)  
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Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah 

bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap 

pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan 

pada tahap awal, didukung oleh bukti yang valid dan konsisten saat peneliti 

kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan 

merupakan kesimpulan yang kredibel. Pada penelitian ini penarikan kesimpulan 

dilakukan dengan pengambilan inti sari dari rangkaian hasil penelitian 

berdasarkan observasi wawancara dan dokumentasi hasil penelitian. Kesimpulan 

akhir dalam penelitian ini berupa teks naratif yang mendeskripsikan konsep 

Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan  

Infrastruktur di Desa Bulangkulon Kecamatan Benjeng Kabupaten  

Gresik. 

3.7  Teknik Keabsahan Data 

Keabsahan data merupakan standar validitas dari data yang diperoleh. 

Menurut Moleong (2011: 324) mengemukakan bahwa untuk menentukan keabsahan 

data dalam penelitian kualitatif harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu dalam 

pemeriksaan data dan menggunakan kriteria:   

1. Derajat Kepercayaan (credibility)  

A. Triangulasi   

Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik 

pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik 
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pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Menurut Mathinson dalam 

Sugiyono (2016: 241) menjelaskan bahwa nilai dari teknik pengumpulan data 

dengan triangulasi adalah untuk mengetahui data yang diperoleh secara 

meluas, tidak konsisten atau kontradiksi. Oleh karena itu, dengan 

menggunakan teknik triangulasi dalam pengumpulan data, data yang 

diperoleh akan lebih konsisten, lebih pasti dan tuntas. Menurut Wiersma 

dalam Sugiyono (2016: 273), triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini 

diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, 

dan berbagai waktu. Terdapat tiga metode  

triangulasi, yaitu:   

1. Triangulasi sumber, adalah metode triangulasi yang dilakukan dengan 

cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. 

Data dari beberapa sumber tersebut kemudian dikategorisasikan.  

2. Triangulasi teknik, adalah metode untuk menguji kredibilitas data 

yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama 

dengan teknik yang berbeda. Misalnya data diperoleh dengan 

wawancara, lalu dicek dengan observasi atau dokumentasi.  

3. Triangulasi waktu, adalah uji kredibilitas data yang dilakukan dengan 

pengecekan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dalam 

waktu atau situasi yang berbeda.   
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Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode triangulasi teknik. Pada 

penelitian ini, peneliti melakukan pengecekan derajat kepercayaan dengan 

membandingkan data hasil wawancara, dokumentasi, dan observasi di 

lapangan. Peneliti melakukan pengecekan data melalui berbagai sumber 

dengan melakukan wawancara ke beberapa informan, yaitu Aparatur Desa 

Bulangkulon, dan masyarakat Desa Bulangkulon.  

B. Kecukupan Referensial   

Kecukupan referensial yaitu, memanfaatkan bahan-bahan yang terekam 

sebagai patokan untuk menguji sewaktu diadakan analisis dan penafsiran data. 

Kecukupan referensial peneliti dilakukan dengan cara mengumpulkan 

informasi yang berkaitan dengan penelitian baik melalui arsip, catatan 

lapangan, literatur buku, rekaman atau foto yang digunakan untuk mendukung 

analisis data.   

C. Ketergantungan (dependability) 

Dalam penelitian kualitatif, uji dependability dilakukan dengan melakukan 

audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Caranya dilakukan oleh 

pembimbing untuk mengaudit keseluruhan aktivitas peneliti dalam melakukan 

penelitian. Untuk mengecek apakah hasil penelitian ini benar atau tidak, maka 

penulis selalu berdiskusi dengan dosen pembimbing secara bertahap 

mengenai konsep yang dihasilkan dilapangan selama proses penelitian 

berlangsung.   
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     BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1. Hasil Penelitian 

4.1.1 Gambaran Umum Kantor Desa Bulangkulon  

Sejarah geografis Desa Bulangkulon merupakan salah satu desa di wilajah 

Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik beranjak kurang lebih 3 Km dari pusat 

Kantor Kecamatan dan 30 Km dari Kantor Kabupaten Gresik. Ketinggian rata-rata 

Desa Bulangkulon adalah 4 M dari permukaan laut. Lokasi Bulangkulon di sebelah 

selatan desa Munggusianti, sebelah utara   Balong mojo, dan sebelah barat Desa 

Guranploso, serta sebelah timur Desa Deliksumber  dan  Desa Sedapurkalegen. 

 Bagian utama Desa Bulangkulon didominasi oleh pemukiman warga 

Munuggu Gianti, sebelah selatan Balongmojo barat Delik sumber dan Timur Geluran 

Ploso. Total luas Desa Bulangkulon adalah 205.456Ha. Luas wilayah pedusunan 

disajikan seperti Tabel dibawah ini. 

Tabel 4.1 

Luas Wilayah Perdusun 

NO DUSUN LUAS WILAYAH (Ha) 

1 Bulang 6 

2 Prambon  4 

3 Mergayu 2 

 

 Sumber Data Monograf Profil Desa Bulang Kulon  2018 
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 Desa Bulangkulon berada sisi Selatan wilayah kecamatan Benjeng, sungai 

kali lamong menjadi bagian tak terpisah desa ini. Sungai besar ini menjadi pemisah 

batas wilayah dengan desa sebelahnya. Menurut Penuturan Suwono 71 tahun, asal 

muasal Bulangkulon berawal dari peperangan perebutan kekuasaan dan wilayah, pada 

jaman dahulu hal ini sangat terjadi.  Untuk mempertahankan wilayah dan keamanan 

dari gangguan luar, warga mempertahankan diri. Dengan perlengkapan dan senyata 

yang ada, mereka siap menjadikan diri mereka sebagai barikade tameng dan 

pelindung bagi warganya. Mendengar kabar bahwa akan ada penyerangan dan 

kelompok lain, mereka memprsiapkan diri denngan matang. 

  Kampung lama Desa Bulangkulon, awalnya berada di sebelah Utara balai 

Desa. Saat ini permukiman berkembang hingga ketimur dan utara. Dikampung lama 

dahulu merupakan pembuatan batu bata. Dari keterangan warga, struktur tanah disini 

berbeda dengan tanah lain. Hingga tahun 1980 an, pembuatan batu bata masih di 

lakukan. Namun pembuatan  batu bata sekarang sudah tidak lagi di produksi. Di 

lokasi kampong lama ini pernah di temukan benda purbakala, diantaranya piring 

kranik, guci, lumping kenteng dan perhiasan emas yang tidak lagi utuh. Di sisi utara 

kampung lama terdapat kolam dengan lebar sekitar 20 m x 20 m.  

 Menurut Undang- Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa, pelaksanaan 

pemerintahan desa, terdapat tugas pemerintahan yang harus di lakukan oleh tiap 

Desa. 
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Tugas Pemerintah Desa adalah sebagai berikut: 

1) Memimpin penyelenggaran Pemdes berdasarkan kegiatan yang di tetapkan 

bersama BPD 

2) Mengajukan Rencana Peraturan Desa 

3) Menetapkan Peraturan Desa 

4) Mengajukan Rencana Anggaran Pengeluaran Belanja Desa (APBDes) 

5) Membina kehidupan masyarakat Desa 

6) Membina perekonomian Desa 

7) Mengkoordinasikan Pembagun Desa secara partisipatif dan Swadaya 

Masyarakat 

8) Meningkatkan kesejahteraan rakyat 

9) Ketentraman dan ketertiban  

10) Menjalin hubungan kerja sama dengan mitra Pemdes 

11) Pengembangan pendapatan Desa dan sebagainya 

Pelaksanaan pemerintahan Desa terdapat pembagian wewenang dari masing-

masing perangkat Desa sebagai bentuk perwujudan kemandirian Desa. Pembagian 

wewenang dari masing-masing perangkat Desa di wujudkan dengan adanya struktur 

organisasi dari tiap-tiap desa. 
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4.1.4 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Bulangkulon 

Tabel 4. 2 

Data komposisi Pegawai Desa Bulangkulon 

NO Jabatan Jenis kelamin 

L                       P 

Jumlah 

1 BPD 1                      -  

2 Kepala Desa 1                      -  

3 Sekertaris Desa 1                      -  

4 Seksi tata usaha dan umum 1  

5 Seksi Keuangan -           1  

6 Seksi perencanaan 1            -  

7 Seksi ekonomi pembangunan  1                     -  

8 Seksi pemerintahan 1                       

9 Seksi kesejahtraan rakyat 1   

10 Kepala Dusun Prambon 1  

11 Kepala Dusun 1  

12 Kepala Dusun 1  

 Jumlah  12  

Sumber Data Monograf Profil Desa Bulang kulon tahun 2018 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2010 

tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintah Desa.  
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Gambar 4.3 

Struktur organisasi pemerintah Desa Bulangkulon di tetapkan sebagai berikut: 

                       

                               …………  

                                                                                                                                                                  

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Buku profil Desa Bulangkulon Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik 2018 

 Dari gambar struktur organisasi di atas maka dapat di ketahui tugas dan 

wewenang atau tanggungjawab dari masing-masing jabatan. 
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1. BPD ( Badan Perwakilan Rakyat). 

BPD mempunyai fungsi menetapkan peraturan Desa bersama kepala 

desa dan menyalurkan aspirasi masyarakat. 

a. Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa  

b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa 

peraturan kepala desa 

c. Membentuk panitia pemilihan kepala desa 

d. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan 

menyalurkan aspirasi masyarakat  

e. Menyusun tata tertib BPD 

2. Kepala Desa 

Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa,   

melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan 

pemberdayaan masyarakat desa. Kepala Desa memiliki fungsi : 

a) Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata 

 pemerintahan desa, penetapan     peraturan di desa, pembiinaan masalah 

pertanahan di desa, pembinaan ketentraman dan ketertiban di desa, 

melakukan upaya perlindungan masyarakat desa, administrasi 

kependudukan desa dan, penataan dan pengelolaan wilayah desa; 

b) Melaksanakan Pembangunan di desa, seperti pembangunan sarana 

prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan dan 

kesehatan; 
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c) pembinaan kemasyarakatan desa, seperti pelaksanaan hak dan  

kewajiban masyarakat desa, partisipasi masyarakat desa, keagamaan 

dan ketenagakerjaan; 

d) Pemberdayaan masyarakat desa, seperti tugas sosialisasi dan motivasi 

masyarakat dibidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, 

pemberdayaan keluarga, pemuda, olah raga, dan karang taruna, dan 

menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan       

lembaga lainnya 

3. Sekertaris Desa 

Sekretariat Desa dipimpin oleh Sekretaris Desa dengan dibantu oleh 

Kepala Urusan. Sekretaris Desa mempunyai tugas membantu Kepala Desa 

dalam bidang administrasi Pemerintahan Desa, memberikan masukan 

kepada Kepala Desa dalam rangka menetapkan kebijakan Pemerintah Desa 

dan tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sekretaris 

Desa memiliki fungsi : 

a) Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi 

surat menyurat, administrasi pelaksanaan administrasi pemerintahan 

Desa, pembangunan dan kemasyarakatan, arsip, dan ekspedisi; 

b) Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat 

desa, penyediaan prasarana Perangkat Desa dan kantor, penyiapan 
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rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan 

pelayanan umum; 

c) Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi 

keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, 

verifikasi administrasi keuangan, dan admnistrasi penghasilan Kepala 

Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa 

lainnya; 

4. Seksi Tata Usaha Dan Umum 

Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum mempunyai fungsi: 

a) Menyelenggarakan ketatausahaan yang meliputi : 

1. Menyusun rencana dan program kerja Urusan Tata Usaha dan 

Umum untuk melaksanakan kegiatan yang telah ditentukan; 

2. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan 

kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan 

lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya;  

3. Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah; dan 

b)  Melaksanakan tugas administrasi yang meliputi : 

1. Urusan surat menyurat, perjalanan dinas, pelayanan umum, dan 

legalisasi; 

2. Urusan kearsipan; 
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3. Menyelenggarakan dan melaksanakan ketatausahaan Kepala 

Desa; 

4. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan pedoman sesuai 

bidang tugasnya; 

c) Mendata kekayaan Desa yang meliputi : 

1. Mengumpulkan bahan dan data yang berhubungan dengan 

kekayaan Desa; 

2. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis 

pelaksanaan inventarisasi kekayaan Desa; 

3. Inventarisasi data tanah desa, bangunan desa, dan barang 

inventaris Desa; dan 

4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan perubahan 

kekayaan Desa. 

d) Melaksanakan urusan rumah tangga Desa yang meliputi sarana 

prasarana Desa, kantor Desa, kebersihan, keindahan 

kantor/lingkungan Desa, ketertiban dan keamanan kantor serta 

menyiapkan tempat/peralatan rapat dan lain-lain; 

5. Seksi Keuangan  

  Kaur Keuangan mempunyai fungsi: 

a) Melaksanakan pengurusan administrasi keuangan pemerintahan 

Desa; 
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b) Melaksanakan pengurusan administrasi sumber-sumber pendapatan 

dan pengeluaran pemerintahan Desa; 

c) Melaksanakan verifikasi administrasi keuangan pemerintahan Desa; 

d) Melaksanakan pengurusan admnistrasi penghasilan Kepala Desa, 

Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan Desa lainnya; 

e) Melaksanakan pendataan potensi pendapatan dan kekayaan desa 

6. Seksi perencanaan  

Kepala Urusan Perencanaan mempunyai fungsi: 

a. Melaksanakan koordinasi urusan perencanaan pemerintahan Desa; 

b. Melaksanakan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja 

Desa; 

c. Menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan Desa; 

d. Menyiapkan bahan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program 

peningkatan dan pengembangan pendapatan dan kekayaan desa; 

7. Seksi Pembangunan 

Seksi pembangunan mempunyai tugas melakukan urusan pembinaan 

perekonomian dan pembangunan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, 

maka seksi pembangunan mempunyai ungsi:  

a.Pegumpulan, pengolahan dan pengevaluasian data di bidang 

perekonomian dan pembangunan 

b Pelayanan masyarakat di  bidang perekonomian dan pembangunan 
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c.Pembinaan terhadap perkoperasian, pengusaha ekonomi lemah dan 

kegiatan perekonomian lain dalam rangka meningkatkan kehidupan 

perekonomian masyarakat 

8. Seksi Pemerintahan 

Seksi pemerintahan mempunyai tugas melakukan urusan pemerintahan,  

pembinaan dan administrasi kependudukan. Untuk menyelengarakan tugas 

tersebut, maka seksi pemerintahan mempunyai fungsi:  

a. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data bidang 

pemerintahan; 

b. Melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan Desa; 

c. Menyusun rancangan Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, 

dan Peraturan Kepala Desa; 

d. Melaksanakan pembinaan masalah pertanahan di Desa; 

e. Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat 

Desa; 

f. Melaksanakan upaya perlindungan masyarakat Desa 

9. Seksi Kesejahteraan Rakyat 

a. Melaksanakan pemberdayaan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga 

(PKK), keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna dan organisasi 

kemasyarakatan lainnya; 

b. Pengumpulan, pengelolaan dan evaluasi data bidang pembangunan 

dan perekonomian; 
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c. Melaksanakan kegiatan pembinaan terhadap perkoperasian, pengusaha 

ekonomi kecil dan menengah serta kegiatan perekonomian lainnya 

dalam rangka meningkatkan kehidupan perekonomian masyarakat; 

d. Pemberian pelayanan kepada masyarakat bidang pembangunan dan 

perekonomian; 

Melaksanakan kegiatan dalam rangka meningkatkan swadaya dan      

partisipasi 

10. Kepala Dusun ( Terdiri dari 3 dusun) 

 a. Membantu pelaksanaan tugas kepala desa dalam wilayah kerjanya. 

 b. Melakukan pembinaan dalam rangka meningkatkan swadaya dan gotong 

royong    masyarakat  

 c. Membantu kepala desa dalam pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan 

RW (Rukun Wilayah) dan RT (Rukun Tetangga) diwilayah kerjanya 

d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa 

Melakukan koordinasi terhadap jalannya pemerintah desa, 

pelaksanaan,pembangunan, dan pembinaan masyarakat diwilayah dusun  

4.1.2    Visi dan Misi Desa Bulangkulon 

 Proses penyusunan visi dan misi Desa Bulangkulon di lakukan secara 

partisipatif dengan mengacu pada visi dan misi kepala Desa terpilih, yang telah di 

tetapkan sebelum mencalonkan diri menjadi kepala Desa. Visi dan misi kepala Desa  

kemudian di tetapkan menjadi visi dan misi Desa Bulangkulon  
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VISI 

Pemerintah dan rakyat secara menunggal memiliki menyatakan bahwa visi Desa 

Bulangkulon adalah:  

“ Mewujudkan Desa Bulangkulon Yang Akademis, Dinamis, Partisipatif, 

Menuju Masyarakat Yang Sejahtera” 

Pernyataan visi ini merupakan cita-cita yang akan di tuju di masa mendatang oleh 

segenap warga Desa Bulangkulon. Dengan visi ini diharapkan akan terwujud 

masyarakat Desa Bulangkulon yang maju dalam bidang pertanian sehingga bisa 

mengantarkan kehidupan yang lebih baik. Disamping itu,  diharapkan juga akan 

terjadi kemajuan pembangunan Desa di berbagai bidang, utamanya bidang kesehatan, 

bidang pendidikan, bidang pertanian. 

MISI 

Untuk mewujudkan visi Desa seperti tersebut di atas, di tetapkan misi Desa 

Bulangkulon sebagai berikut:  

1. Memastikan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Desa 

Bulangkulon 

2. Mengupayakan kepentingan bersama 

3. Merencanakan pembangunan Desa 
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4.1.3 Demografi 

 Berdasarkan data administrasi kependudukan pemerintahan Desa Bulang 

Kulon terdiri dari 761 KK, dengan jumlah 2595 jiwa, dengan rincian 12292 laki-laki 

dan 1303 perempuan sebagaimana tertera dalam tabel berikut ini 

Tabel 4.4 

Jumlah Penduduk dan Keluarga meliputi tiga Dusun 

NO  DUSUN  JUMLAH PENDUDUK 

L            P              JUMLAH 

JUMLAH KK 

1 Bulang Kulon 763       667              1403       416 

2 Prambon 352       475               827                                   238 

3 Mergayu                                 206       161                367         107 

Sumber: Data monografi Profil Desa Bulangkulon Tahun 2018 

 Kepadatan penduduk tertinggi adalah dusun Bulangkulon, rata-rata di huni 

1403 jiwa per m2.  Dan kepadatan terendah ada di dusun mergayu dengan rata-rata di 

huni 367 jiwa per m2.  

 Berdasarkan usai penduduk Desa Bulangkulon dapat di golongkan seperti 

tercantum dalam table di bawah ini. 
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Tabel 4.5 

Jumlah Penduduk Menurut Usia Dusun Bulangkulon 

NO KLASIFIKASI 

USIA 

DUSUN JUMLAH PENDUDUK 

 

L                P                JUMLAH 

PRESENTASE 

1 0-5 BULANG 

KULON 

47             35                   82 - 

2 6-15  64             51                    115 - 

3 16-25  123           88                    211 - 

4 26-55  489           482                   971 - 

5 >55  13             11                     24 - 

Sumber: Data sensus Penduduk Desa Bulangkulon tahun 2018 

Tabel 4.6 

Jumlah penduduk Menurut Usia Dusun Prambon 

NO KLASIFIKASI 

USIA 

DUSUN JUMLAH PENDUDUK 

L                   P                   JUMLAH 

PRESENTASE 

1 0-5 Prambon 26               38               64 - 

2 6-15  42               51               93 - 

3 16-25  57               63               120 - 

4 26-55  216             301             517 - 

5 >55  11                22               33 - 

Sumber: Data sensus Penduduk Desa Bulangkulon tahun 2018 

Tabel 4.7 

Jumlah penduduk menurut usia Dusun Mergayu 

NO KLASIFIKASI 

USIA 

DUSUN JUMLAH PENDUDUK 

L             P              JUMLAH 

PRESENTASE 

1 0-5 Mergayu 18         15                32 - 

2 6-15  31         28                59 - 

3 16-25  15         19                 34 - 

4 26-55  132       87                219 - 

5 >55  10         12                 22 - 

Sumber: Data sensus Penduduk Desa Bulangkulon tahun 2018 
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 Berdasarkan hasil analisis tabel diatas, jumlah balita tertinggi ada di Dusun 

Bulangkulon sedangkan jumlah balita terendah ada di Dusun Mergayu, jumlah usia 

produktif tertinggi ada di Dusun Bulangkulon, sedangkan usia produktif terendah ada 

di dusun mergayu, dan jumlah lanjut usia tertinggi ada di Dusun Bulangkulon dan 

terendah ada di Dusun Mergayu. 

Tabel 4.8 

Data penduduk Berdasarkan Tingakat Pendidikan Desa Bulang Kulon 

No Kelompok Umur Jumlah Presentase 

1 Tidak Sekolah 86 7.84 

2 Belum Sekolah 39 3.56 

3 TK dan PAUD 109 9.94 

4 SD 195 17.78 

5 SMP 250 22.79 

6 SMU 364 33.18 

7 D1,D,D3 16 1.46 

8 PT (S1,S2,S3) 38 3.46 

JUMLAH 1097 100% 

Sumber: Buku Profil  Desa Bulangkulon tahun 2018 

Dari data komposisi penduduk berdasarkan tingkat pendidikan, dimana di peroleh 

bahwa penduduk yang tidak sekolah sebanayak 86 ( 7,84% ) warga yang belum 

sekolah sebayak 39 ( 3,56%), selanjudnya penduduk yang bersekolah tamat SD 

sebayak 195 ( 17,78%) dan pendidikan SMP sebayak 250 ( 22,79% ) sedangkan yang 

berpendidikan D1,D2 dan D3 sebanyak 16 ( 1,46% ) dan yang mempunyai jenjang  

pendidikan tinggi S1,S2, dan S3 sebanyak 38 orang ( 3,46%. 
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Keadaan penduduk  berdasar kepercayaan dapat diketahui bahwa seluruh penduduk 

Desa Bulangkulon memeluk agama Islam. 

Kemudian untuk data penduduk berdasar mata pencaharian atau pekerjaan seperti 

tersaji dalam tabel berikut ini: 

Tabel 4.9 

Data Penduduk Berdasar Mata Pencaharian 

 

No Jenis Matapencaharian  Jumlah Presentase 

1 Pegawai Negeri Sipil 6 1.26 

2 TNI/POLRI - - 

3 Swasta 266 55.77 

4 Wiraswasta/Pedagang 113 23.69 

5 Tani 48 10.06 

6 Pensiunan 5 1,05 

7 Nelayan - - 

8 Jasa 20 4.19 

9 Lainnya 19 3.98 

JUMLAH 447 100% 

Sumber : Buku Profil Desa Bulangkulon tahun 2018 

Berdasarka tabel di atas sebagian besar penduduk di Desa Bulangkulon bermata 

pencaharian sebagai pegawai swasta baik itu sektor pabrik maupun instansi swasta 

lainnya. 

Transporstasi antar daerah di Desa Bulangkulon juga relative lancar, karena Desa 

Bulangkulon juga memiliki jalan kabupaten yang melintas cepat disebelah selatan 

Desa. Sehingga keberadaan Desa Bulangkulon dapat dijangkau oleh angkutan umum, 

dengan demikian mobilitas masyarakat di Desa Bulangkulon sangat tinggi. Hal 

tersebut memudahkan aktifitas kehidupan masyarakat Desa Bulangkulon, karena 
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dapat menjangkau sumber-sember kegiatan ekonomi seperti pasar tradisional dan 

fasilitas-fasilitas pendidikan maupun potensi lainnya. 

Namun demikian hal tersebut di atas disamping sebagai potensi Desa juga sebagai 

penyebab terjadinya penyebab permasalahan yang akhirnya menimbulkan masalah – 

masalah social seperti kemiskianan, pengangguran dan kenakalan remaja. Hal 

tersebut terjadi kerena keberadaan potensi desa kurang di tunjang oleh infrastruktur 

yang memadai  dan sember daya manusia yang mumpuni. 

Suatu misal, keberadaan lahan yang luas di Desa Bulangkulon tidak bisa mengangkat 

hidup petani Desa Bulangkulon karena produktivitas pertaniannya tidak dapat 

dilaksanakan secara maksimal bahkan cenderung rendah. Hal tersebut di sebabkan 

karena sarana irigasi yang kurang memadai serta sumberdaya para petani baik yang 

berupa modal maupun pengetahuan moderen yang relative kurang, sehingga bayak 

petani yang masih  hidup dibawah garis kemiskinan. Begitu juga dengan posisi Desa 

Bulangkulon yang di lalui oleh jalan kabupaten menyebabkan mobilitis 

masyarakatnya sangat tinggi, sehingga  bayak pengaruh negatif yang masuk dan di 

konsumsi masyarakat terutama para pemuda, sehingga tingkat kenakalan remaja di 

Desa Bulangkulon ini cukup mengkhwatirkan. 

Untuk lebih jelasnya mengenai gambaran tingakat kerawanan baik ekonomi  

  ( kemiskinan ) pendidikan maupun penganguran berikut ini akan kami sajika  dalam 

bentuk tabel yang berdasrkan data statatistik terakhir tahun 2018. 
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Tabel 4.10 

Tabulasi Data Tingkat Kesejahteraan Penduduk Desa Bulang Kulon 

No  Tingkat kesejahteraan  Jumlah ( Orang ) 

1 Prasejahtera 414 

2 Sejahtera I 122 

3 Sejahtera II 115 

4 Sejahtera III 29 

5 Sejahtera III +   - 

Sumber : Buku Profil Kecamatan tahun 2018 

 

4.2. TEMUAN PENELITIAN 

 

4.2.1. Partisipasi Masyrakat Dalam Perencanaan dan Pengambilan   

            Keputusan  

 

Penyelengaggaraan pemerintahan tidak terlepas dari peran masyarakat,antara 

pemerintah dengan masyarakat merupakan satu kesatuan yang utuh tidak dapat 

dipish-pisahkan. Pembangunan infrakstruktur memegang peranan penting sebagai 

salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Keberadaan 

infrastruktur yang memadai sangat diperlukan. Sarana dan prasarana fisik, atau sering 

disebut dengan infrastuktur, merupakan bagian yang sangat penting dalam sistem 

pelayanan masyarakat. Berbagai fasilitas fisik merupakan hal yang vital guna 

mendukung berbagai kegiatan pemerintahan, perekonomian, industri dan kegiatan 

sosial di masyarakat dan pemerintahan. Terkhususnya infarsruktur jalan yang ada di 

Desa Bulangkulon ini sangat memerlukan adanya dukungan infrastruktur yang 

handal. 
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 Dalam penegelolaan  Pembangnan Infrastrukrtur dilakukan bersama-sama antara 

pemerintah desa dengan masyarakat yang di himpun melalui organisai kemasyaraktan 

dalam bergotongroyong. 

Untuk mengetahui peran parisipasi masyararakat dalam perencanaan dan 

pengambilan keputusan tentang infrastruktrur pembanguan peneliti melalukan 

wawancara dengan kepala Desa Bulangkulon dan peneliti mengajukan pertanyaan : 

“Mohon di jelaskan menurut Bapak bagaimana partisipasi masyarakat dalam 

perencanaan pengambilan keputusan yang berhubung dengan Pembanguanan 

Infrastruktrur terkususnya pembangunan jalan di Desa Bulangkulon ” hasil 

wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak Kusnadi selaku Kepala Desa 

Bualngkulon adalah:  

“ Sebelum kami menyusun program Pembangunan Infrastruktrur kami telah 

menghimbau kepada Kaur Perencana, dan para kepala dusun serta para toko 

masyarakat untuk mengadakan pertemuan untuk membahas tentang program- 

program yang berhubungan dengan partisipasi masyarakat tentang 

pembangunan infrastruktur desa yang nantinya akan di teruskan pada 

pertemuan rapat dengan pemerintah desa serta organisasi kemasyarakatan 

juga tokoh masyarakat yang ada di Desa Bulangkulon. Hal ini di lakukan 

dengan tujuan pada saat pertemuan dengan desa kaur perencana dan 

masyarakat sudah ada bahan serta draf yang akan di bahas yang kemudian 

akan dipiutuskan bersama program mana saja yang menjadi preoritas yang 

akan di susun dan di sahkan….” ( wawancara dilakukan pada tanggal 23 Mei 

2019 ). 

Lebih lanjut beliau menyampaikan: 

“ Dalam menyusun program Pembaguanan Infrastruktur Desa peran 

masyarakat snagat besar karena program Pembangunan Infrastruktur yang 

telah tersusun merupakan aspirasi masyarakat dan masyarakat berhak turut 

merencanakan dan mengambil keputusan mengenai program Pembangunan 

tersebut. Dan selama ini masyarakat berperan aktif , meskipun selama ini 

berperan aktif orangnya ya…. itu –itu saja. Akan tetapi secara keseluruhan 
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peran masyarakat dalam perencanaan pengambilan keputusan tentang 

program Pembangunan Infrastruktur jalan sudah cukup baik……” ( 

wawancara dilakukan pada tanggal 23 Mei 2019 ) 

 

Selain dengan Kepala Desa, peniliti juga melakukan wawancara dengan Kaur 

Perencana  dan hasil wawancara di lakukan peneliti adalah: 

“ Dalam menjalankan pemerintahan di Desa Bulangkulon, kami selalu berusaha 

untuk aspiratif jadi kami sebagai abdi masyarakat kami selalu melibatkan masyarakat 

dalam menentukan kebijakan atau program-program pembangunan yang ada di Desa 

Bulangkulon. Jadi kehidupan 

berdemokratis berusaha untuk kami 

bangun sebaik mungkin. Peran serta 

masyarakat dalam pengambilan 

keputusan tentang program 

Pembangunan Infrastruktur terutama 

askes jalan sudah cukup baik, sebelum 

program tersusun kami selalu 

mengadakan pertemuan dengan kepala 

dusun, tokoh masyarakat. Dalam 

pertemuan kami membahas program-

program yang memungkinkan dapat 

terealisasikan dalam kondisi dan 

kemampuan yang dimiliki desa ….” 

Wawancara dilakukan pada tanggal 23 

Mei 2019 ) 

Gambar. 1 Wawancara dengan Bapak 

Hj. Kadof Arianto pada tanggal 23 Mei 

2019  

 

Kemudian selanjutnya  hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan seorang Tokoh 

Masyarakat Bapak Imam memberikan penjelasan: 

“ Secara umum bahwa peran serta masyarakat yang berperan masih sangat terbatas 

dan lingkup orangnya, hanya orang-orang yang selama ini sudah aktif dalam 

kegiatan- kegiatan yang di adakan oleh pemerintahan desa…..” wawancara di 

lakukan pada tanggal 23 Mei 2019 ) 
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Berdasarkan wawancara di atas dapat di ketahui bahwa peran masyarakat 

secara umum terhadap program pengambilan keputusan, Partisipasi Masyarakat 

dalam Pembangunan Infrastruktrur Desa terkususnya pembangunan jalan, sudah 

cukup baik meskipun masih sangat terbatas pada masyarakat yang selama ini sudah 

aktif dalam kegiatan desa. Kebanyakan masyarakat masih bersifat pasif, meskipun 

sudah menunjukan perkembangan yang lebih baik dalam penyelengaraan 

pemerintahan desa. Juga program-program pemerintahan pusat yang di peruntukan 

bagi pembangunan dan kemajuan desa. 

4.2.2. Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan  

Salah satu keberhasilan pelaksanaan pembangunan di desa adalah adanya 

peran serta masyrakat secara menyeluruh, meskipun hal tersebut merupakan 

kolaborasi atau hasil dari kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat 

desa. Salah satu ciri dari pembangunan desa adalah partisipsi aktif dari masyarakat 

desa dalam proses pembangunan tersebut. Dengan demikian partisipasi masyarakat 

perlu di  bina dan terus di tingkatkan agar pembangunan desa mencapai sasaran yang 

di harapkan, mengenai pentingnya partisipasi aktif segenap lapisan masyarakat, 

menurut Tjokroamidjojo (2002) sebagai berikut : pembangunan yang meliputi segala 

segi kehidupan politik, ekonomi dan social budaya itu baru akan berhasil apabila 

merupakan kegiatan yang melibatkan partisipasi  dari seluruh rakyat dalam suatu 

negara. Tidak saja dari pengambil kebijakan tertinggi, perencan, pemimpin 
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pelaksanaan operasional tetapi juga dari patani- petani yang masih tradisional, 

nelayan, buruh, pedagang kecil dan lain-lain. 

Hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Kepala Desa Bulangkulon 

mengenai peran serta Masyarakat  dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur 

yang ada di Desa Bulangkulon dan di peroleh hasil wawancara sebagai berikut:  

“ Dalam pelaksanaan pembanguanan di Desa Bulangkulon tidak akan 

berhasil apabila tidak ada peran serta masyarakat secara aktif seperti di 

Desa yang lain bahwa masyarakat sangat di harapkan perannya dalam 

pelaksanaan pembangunan dan di Desa Bulangkulon sendiri sebagian 

besar sudah berperan aktif dalam pelaksanaan pembangunan, 

meskipun demikian masyarakat sebagian masih berperan pasif 

menunjukan adanya respon yang baik dalam program kerja pemerintah 

desa…..” ( wawancara di lakukan pada tanggal 27 Mei 2017) 

 

Lebih lanjut beliau menyampaikan bahwa 

“Peran serta masyarakat yang cukup baik yaitu di laksanakan kegiatan 

kerja bakti atau pelaksanaan kegiatan pembangunan melalui kegiatan 

gotongroyong masyarakat desa selalu berantosias dan terlihat guyub, 

meskipun masih ada penduduk yang yang datang dan hanya melihat – 

lihat. Namun demikian secara umum bahwa masyarakat Desa 

Bulangkulon sudah berperan cukup baik dalam pelaksanan program 

pembangunan yang telah tersusun….”  (wawancara di lakukan pada 

tanggal 27 Mei 2019) 

 

Kemudian hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak Mujiono,   

ketua BPD, berikut hasil kutipan wawancara yang peneliti lakukan adalah: 

“ Saya merasa bahwan peran masyarakat dalam melaksanakan 

pembangunan sudah mengalami peningkatan, sudah lebih baik dari 

sebelumnya. Hal itu tidak lepas dari upaya kami dalam melakukan 

sosialisasi tentang program kerja pembangunan di Desa Bulangkulon 

kepada masyarakat di samping itu tidak terlepas peran Kepala Dusun  

dan pengurus RT/RW yang ada di Desa Bulangkulon, sehingga 
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masyarakat paham dan pada akhirnya memiliki kesadaran dengan 

sendrinya untuk berperan aktif dalam pelaksanan pembangunan di 

Desa Bulangkulon, meskipun kesadaran yang di miliki belum di ikuti 

oleh keseluruhan masyarakat desa…” ( wawancara di lakukan pada 

tanggal 27 Mei 2019) 

 

Kemudian hasil wawancara dengan Bapak Sudiman, Perangkat Desa di 

bidang Kemasyarakatan, berikut petikan hasil wawancara yang di lakukan 

oleh peniliti:  

“ Kemajuan pembanguan yang di capai oleh Desa Bulangkulon pada 

saat ini tidak terlepas dari adanya dukungan dari Pemerintah Daerah 

dan juga Pemerintah Pusat, serta adanya dukungan dari masyarakat. 

Dalam pelaksanaan pembangunan dukungan masyarakat sangat 

penting, karena masyarakat merupakan pelaku dari pembangunan  di 

wilayah Desa Bulangkulon, dan pada akhir-akhir ini masyarakat di 

Desa Bulangkulon sudah berperan aktif dalam melaksankan 

pembangunan cukup baik. Meskipun demikian masih bayak 

masyarakat yang tingkat kesadarannya mengenai pembangunan di 

pedesaan yang kurang….” ( wawancara dilakukan pada tanggal 27 

Mei 2019) 

 

Berdasar hasil wawancara di atas dapat di ketahui bahwa peran masyarakat dalam 

pelaksanaan pembangunan sudah mengalami peningkatan yang cukup baik. Dengan 

demikian menunjukan bahwa masyarakat di Desa Bulangkulon sangat berperan 

cukup baik meskipun peran masyarakat belum secara menyeluruh. Semakin 

meningkatnya peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di Desa 

Bulangkulon tidak terlepas dari kinerja pemerintah desa yang saling bahu membahu 

dengan BPD, Kepala Dusun, RT/RW serta tokoh-tokoh masyarakat dan alim ulama 

dalam melakukan kerjasama kepada masyarakat tentang  pembangunan yang menjadi 

program kerja pemerintah Desa Bulangkulon. 
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4.2.3.Partisipasi Masyarakat dalam Pemanfaatan Hasil Pembangunan 

Partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan hasil pembangunan infrastruktur di 

Desa Bulangkulon di tujunjkan masyarakat dalam pengelolaan dan partisipasinya 

dalam turut menjaga serta melestarikan hasil pembangunan. Selain melalui tindakan 

tersebut bahwa partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan hasil pembangunan dapat 

di lakukan dengan mengunakan sarana dan prasarana umum sebagimana mestinya, 

seperti pasar desa, ponten umum serta akses jalan beserta penerangan jalan di wilayah 

Desa Bulangkulon. 

Untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan hasil Pembangunan di 

Desa Bulangkulon. Peneliti menggali informasi dengan melakukan wawancara 

dengan Informan peneliti yang di antaranya dengan Kepala Desa di ruang kerjanya, 

peneliti mengajukan pertanyaan Mohon dijelaskan menurut Bapak bagaimana 

partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan hasil pebangunan di Desa Bulangkulon ? 

mengenai pertanyaan yang peneliti sampikan di peroleh hasil dari Bapak Kusnadi 

Kepala Desa Bulangkulon sebagai berikut: 

“ Kami selaku abdi masyarakat selalu berusaha untuk memberikan yang 

terbaik bagi masyarakat, dukungan dan peran aktif dalam masyarakat sangat 

kami butuhkan demi kelangsungan dan keberhasilan pembngunan di Desa 

Bulangkulon ini. Dalam menikmati hasil pembangunan, saya merasa bahwa 

masyaraka sangat menikmati hasil pembngunan dan mereka sagat gembira 

dengan pelaksanaan pembngunan apalangi dengan adanya bantuan dari 

pemerintah yang tentunya pembangunan sangat di laksanakan secara 

keseimbangan.... “ wawancara dilakukan pada tanggal 27 Mei 2019)” 

Lanjut beliau menjelaskan : 

Meskipun masyarakat merasa senang dengan pelaksaan atau hasil 

pembngunan di Desa Bulangkulon, akan tetapi partisipasi dala menjaga dan 
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melesatrikan hasil-hasil pembangunan masih sangat kurang. Mereka 

cenderung lebi senang karena pembangunan sudah di laksanakan dengaa baik 

teutama askes jalan masuk desa dan kelistikan namun mereka mereka merasa 

tidak untuk turut menjaga dan merawat hasil pembangunan, meskipun hal itu 

tidak semua masyarakat bersikap seperti itu…..( wawancara dilakukan pada 

tanggal 27 Mei 2019) 

Sementra itu hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan ketua ( BPD ) Bapak 

Mujiono di rumahnya , beliau menyampaikan: 

“ Begini Mbak masyarakat sangat senang dengan pembanguan infrastruktur di 

Desa Bulangkulon meskipun mereka turut berpartisipasi dalam pelaksanaan 

pembangunan akan tetapi peran serta masyarakat dalam menjaga dan 

memlihara hasil pembangunan masih sangat kurang. Seperti halnya 

membuang sampah yang sembarangan atau memanfaatkan sarana umum 

untuk kepentingan pribadi seperti halnya jalan akses masuk desa dan 

kelistikan yang terkadang di gunakan untuk menjemur hasil pertanian dan 

merusak kabel-kabel kelistikan yang masuk lewat jalan alternative. Jadi 

meskipun mereka senang dengan hasil pembangunan dan turut serta terlibat 

dlam pelaksaan pembagunan tetapi partisipasi masyarakat dalam menjaga 

masih sangat kurang….” Wawancara dilakukan 27 Mei 2019) 

 Kemudian hasil wawancara dengan Ibu Purwanti Ketua penggerak PKK di Desa  

Bulangkulon menyampaikan : 

“ Dengan adanya pembangunan yang di lakukan di 

Desa Bulangkulon terutama perbaikan jalan termasuk 

menuju pasar Bulangkulon sehingga menjadi 

kesempatan yang baik untuk mengembangkan usaha. 

Jadi masyarakat dapat menikmati hasil pembagunan 

infrastruktur yang dilakukan pemerintah Desa 

Bulangkulon. Salah satu partisipasi yang di tujukan oleh 

masyarakat desa adalah aktivitas telah akses jalan dan 

kelistrikan dan pembangunan pasar desa……” 

wawancara ini dilakukan pada tanggal 28 Mei 2019) 

Gambar. 2 Wawancara bersama Ibu Purwanti Ketua Penggerak PKK, pada tanggal 28 

Mei 2019 
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Selain dengan narasumber di atas peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak 

Wijanto Kepala Dusun Bulang yang peneliti temui di rumahnya: 

“Ya terus terang Mbak kami senang dengan pelaksanaan pembagunan di Desa 

Bulangkulon juga di dusun kami ini. Desa Bulangkulon yang dulunya 

lelangan sekarang menjadi lebih ramai dan mengenai partisipasi Masyarakat 

dalam turut menjaga dan merawat hasil pembanguna masih kurang, meskipun 

sudah mengalami peningkatan tentang kesadaran masyarakat bahwa 

pembangunan di Desa ini adalah milik kita bersama….” Wawawancara di 

lakukan pada tanggal 28 Mei 2019) 

Hasil wawancara diatas dapat di ketahui bahwa meskipun masyarakat senang dengan 

hasil pembangunan yang di lakukan oleh pemerintah Desa Bulangkulon namun peran 

masyarakat dalam pemeliharan hasil pembangunan masih sangat minim, tingkat 

kesdaran masyarakat dalam melestarikan dan menjaga hasil pembangunan masih 

perlu di bangun melalui himbauan dan sosialisai. Dengan demikian hasil jerih payah 

pengurus desa bersama-sama masyarakat dalam mengupayakan pembangunan 

infrastruktur yang berkesimbngan tidak sia-sia. 

4.2.4.Partisipasi masyarakat dalam evaluasi pembangunan Infrastruktur 

Evaluasi program menjadi salah satu yang sangat penting, evaluasi di lakukan 

sebagai upaya untuk melakukan peninjauan ulang terhadap hasil pelaksanaan 

program kerja pemerintah desa terutama dalam pelaksanaan pembagunan 

infrastruktur di pedesaan. Untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam pelaksaan 

evaluasi pebangunan di Desa Bulangkulon. Peneliti mencari keterangan melalui 

wawancara dengan informan peneliti seperti halnya wawancara yang peneliti lakukan 

dengan key informan atau informan kunci yaitu  Kepala Desa: hasil wawancara yang 
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peneliti lakukan dengan Bapak Kusnadi, Kepala Desa Bulangkulon kecamatan 

Benjeng adalah: 

“ Pelaksanaan evaluasi kerja selalu kami lakukan dalam triwulan sekali , dan 

dalam melakukan evaluasi kerja kami selalu melibatkan seluruh elemen 

masyarakat juga perangkat desa termasuk pengurus dan anggota BPD dan 

tokoh Masyarakat. Namun dalam pelaksanaanya masyarakat yang selama ini 

kami harapkan masih sangat kurang pastisipasinya. Namun demikian tokoh 

masyarakat dan pengurus serta anggota BPD dan kelompok organisasi 

kemasyarakatan yang ada kami anggap telah mewakili aspirasi mayarakat 

Desa Bulang Kulon”….” ( wawancara di lakukan pada tanggal 23 Mei 2019) 

 

Kemudian hasil wawancara yang di lakukan dengan Bapak PLT Samsudin, sekertaris 

Desa, Beliu menyampaikan : 

Dalam proses evaluasi kerja hasil pembangunan infrastruktur, saya merasa 

masyarakat masih kurang berpartisipasi, padahal pemerintah desa sudah 

sangat demokratis dan memberikan kesempatan yang sangat luas kepada 

masyarakat untuk berperan aktif dalam pelaksanaan pembangunan baik mulai 

perencanaan pelaksaan maupun kegiatan evaluasi kerja. Akan tetapi 

kesempatan yang kami berikan masih belum di manfaatkan dengan sebaik 

mungkin  oleh masyarakat desa…” ( wawancara ini di lakukan pada tanggal 

28 mei 2019) 

Sendangkan kepala BPD Bapak Mujiono pada saat kami wawancarai beliau 

menyampaikan pendapatanya: 

“ Pada umumnya mereka kurang merespon dengan baik ketika kami 

pemerintah desa dan BPD untuk melibatkan  masyarakat dalam pelaksanaan 

evaluasi pelaksaaan pemnbangunan, mereka sudah merasa di wakili oleh para 

tokoh masyarakat dan keberadaan kami selaku pengurus BPD.Padahal kami 

mengahrapkan partisipasinya yang lebih banyak lagi dalam pelaksaan evaluasi 

kerja dengan demikian salah satu fungsi masyarakat yaitu sebagai pengontrol 

pelaksaan kebijakan dapat terlaksana dengan baik…”(wawancara ini 

dilakukan pada tanggal 28 Mei 2019) 

Berdasarklan hasil wawancara tersebut dapat di ketahui bahwa partisipasi masyarakat 

dalam pelaksanaan evaluasi program pembangunan di Desa Bulangkulon kecamatan 

Benjeng Kabupaten Gresik masih kurang. Masyarakat masih bersifat pasif dalam 

kegiatan pertemuan sebagai sarana untuk mengevaluasi pelaksaaan pembangunan 
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infrastruktur di Desa Bulangkulon, masyarakat lebih mempercayakan kepada BPD 

dan juga tokoh masyarakat untuk hadir dalam pertemuan guna membahas tentang 

pelaksaan pembangunan infrastruktur yang sudah di laksanakan oleh pemerintah desa 

yang sudah di programkan. 

2.4.5 Dana Desa Bulangkulon Tahun 2019 

Nama Instansi : Desa Bulangkulon 

Alamat : RT 1 RW 1 Dusun Bulang  

Telp/Fax : 081333003090 

Dana Desa Tahun 2019 : Rp. 801.037.000,00 

Transparansi Anggaran  

 

A. APBDES  

 

  

455813000   

1021785000   

35350000   61150000   

1574098000   

 APBDES  TAHUN 2019 
 

  

Bidang Penyelenggaraan  
Pemerintah Desa   
Bidang Pelaksanaan Pembangunan  
Desa   
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan   

Bidang Pemberdayaan Desa   

Bidang Tak Terduga   
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B. DANA DESA 

 

 

  

  

 

 

 

  

100000000   
1020500   

92700000   

60000000   

60000000   
100000000   30000000   

131500000   

55603500   

20000000   

20000000   20000000   25000000   

Dana Desa Tahun 2019   

Pembangunan Jalan Kali Kondang   Perawatan Jalan Lingkungan/ Poros Desa   
Rehabilitasi Jalan Lingkungan Dusun Bulang 03/02   Pembangunan JUT Dusun Mergayu Utara   
Pembangunan JUT Dusun Mergayu Selatan   Pembangunan JUT Dusun Bulang   
Pembangunan Jalan Makam Dusun Mergayu   Pembangunan Jalan Menuju Makam Dusun Bulang   
Rehabilitasi Keluarga Miskin 4 Rumah   Rehabilitasi Tanggul Desa Bulangkulon   
Instalasi Jaringan Air Bersih   Revitalisasi Embung Desa    
Pembangunan Lapangan Volly    
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C    LAPORAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 

 

 

 

 

  

100,000,000.

00 
  15,020,500.

00 
  

95,700,000.

00 
  

60,000,000.

00 
  

60,000,000.

00 
  

100,000,000.

00 
  

30,000,000.

00 
  

131,500,000.

00 
  

45,000,000.

00 
  

10,603,500.

00 
  

25,000,000.

00 
  3,500,000.

00 
  

   Laporan Pelaksanaan Pembangunan Desa 2019   

Pembangunan Jalan Kali 

Kondang  
  

Perawatan Jalan 

Lingkungan/JPD 
  

Pembangunan Jalan Lingkungan Dsn Bulang RT 

003/RW 002 
  

Pembangunan JUT Dsn Mergayu Sisi 

Utara  
  

Pembangunan JUT Dsn Mergayu Sisi 

Selatan  
  

Pembangunan JUT Dsn 

Bulang  
  

Pembangunan Jalan Makam Dusun 

Mergayu  
  

Pembangunana Jalan Menuju Makam Dususn 

Bulang  
  

Rehabilitasi Rumah Gakin 3 

Rumah  
  

Rehabilitasi Rumah Gakin  Lanjutan 

Tahun 2016 
  

Pembangunan Lapangan Bola 

Volly 
  Pembangunan Ruang Terbuka 

Hijau 
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4.2.6 Faktor – Faktor yang mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Dalam       

Pembangunan Infrastruktur di Desa Bulangkulon. 

4.2.6.1. Faktor Waktu 

Faktor waktu yang dimaksud adalah partisispasi masyarakat untuk 

meluangkan waktunya dalam pembangunan infrastruktur, berikut peneliti melakukan 

wawancara dengan salah satu staf  dari Desa Bulangkulon, Bapak Ishak selaku seksi 

ekonomi pembangunan. Berikut petikan wawancara yang peneliti lakukan:  

“ Untuk faktor yang memepngaruhi yaitu terlihat dari individu masyarakat, 

kita bisa melihat dari kehidupan mereka sehari – hari  dari kebiasaan sifat 

yang ada pada diri mereka yang mempengaruhi  berpartisipasi dalam suatu 

kegiatan yaitu  faktor usia, status dalam keluarga, mata pencaharian, dan 

kebiasaan kemalasan, Bahasa,jarak rumah dari lokasi pekerjaan Dari beberapa 

faktor tersebut yang selalu menghambat mereka untuk tidak mau 

berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur yang sudah di tentukan oleh 

pemerintah desa.” 

  ( wawancara ini di lakukan pada tanggal 1 Juli 2019 ) 

 

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan bapak Mauwit salah satu tokoh 

masyarakat Desa Bulangkulon berikut petikan wawancara yang peneliti lakukan: 

Hal senada yang di sampaikan oleh  Bapak Mawit berikut petikan 

wawancaranya 

“ Begini Mbak untuk kita mengetahui faktor yang mempenagruhi  yaitu 

terlihat dari individu masyarakat, kita bisa melihat dari kehidupan mereka 

sehari – hari  dari kebiasaan sifat yang ada pada diri mereka sehingga sangat 

mempengaruhi  berpartisipasi dalam suatu kegiatan yaitu  faktor usia, status 

dalam keluarga, mata pencaharian, kebiasaan kemalasan, Bahasa, jarak rumah 

dari lokasi pekerjaan sehingga mereka itu bersifat pasif sekali untuk 
berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang sudah di programkan oleh 

pemerintah desa termasuk salah satunya pembagunan infrastruktur yang ada 

di Desa Bulangkulon ini Dari beberapa faktor tersebut yang selalu 

menghambat mereka untuk tidak mau berpartisipasi dalam pembangunan 

infrastruktur . 

  ( wawancara ini di lakukan pada tanggal 1 Juli 2019 ) 
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Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan, terlihat jelas bahwa yang 

mempengaruhi masyarakat kurangnya partisipasi itu dari sifat kepribadian 

masyarakat yang di ukur dari usia dimana karena usianya juga sudah tidak bisa 

memungkinkan untuk ikut berpartisipasi dalam hal bergotongroyong, dan juga faktor 

lainnya yaitu faktor kemalasan juga bisa kita lihat bahwa masyarakat terllu bersifat 

pasif dalam partisipasi karena terlalu mementingkan pribadinya sehingga 

berpengaruh pada dirinya sendiri dan pada akhirnya tidak mau berpartisipasi, 

kemudian juga dari jarak rumah jauh dari pemerintah desa sehingga  dapat 

mempengaruhi masyarakat dalam bergotonroyong  dan juga masih banyak hal lain 

yang terlihat pada hasil wawncara peneliti di atas yang berpegaruh pada masyarakat 

sehingga masyarakat terlihat pasif dalam peembangunan yang ada di Desa 

Bulangkulon. 

4.2.6.2.Faktor Kepuasan Masyarakat  

Faktor Kepuasan Masyarakat yang dimaksud adalah berkaitan dengan 

kepuasan masyarakat, dalam hal ini masyarakat mengaku cukup puas dengan adanya 

pembangunan infrastruktur. Untuk mengetahui kepuasan masyarakat terhadap 

pembangunan infrstruktur yang ada di Desa Bulankulon Kecamatan Benjeng 

Kabupaten Gresik peneliti melakukan wawancara dengan Bu Jua di RT 007 RW 003 

selaku masyarakat Desa Bulangkulon, berikut petikan wawancara yang peneliti 

lakukan: 
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Berikut hasil dokumentasi saat peneliti 

mewawancarai Ibu Jua selaku warga Desa 

Bulangkulon tentang kepuasan masyarakat.   

“ Ya Mbak kami cukup puas dengan 

pembangunan yang ada di Desa 

Bulangkulon, desa kami ini, karena dulunya 

sekitar tahun yang lalu sampai 2014 desa ini 

sangat tertinggal dengan pembangunan 

terkhusunya dengan akses jalan  mulai 

tahun 2015 sampai saat ini sudah cukup 

membaik dan kami sangat menikmatinya, 

sehingga kami bisa keluar ke kota untuk 

berjulan dan membeli tidak tergangu 

dengan akses jalan yang ada” wawancara ini 

di lakukan pada tanggal 1 Juli 2019) 

Gambar. 3 

Wawancara dengan Bu Jua warga RT.007 RW.003 selaku masyarakat Desa 

Bulangkulon, pada tanggal 1Juli 2019 

Hal senada yang di sampaikan oleh Pak De di RT.005 RW.002 berikut petikan hasil 

wawancara yang peneliti lakukan:  

Berikut hasil dukumentasi saat peneliti mewawancarai Pak De tentang kesejahteraan 

masyarakat di Desa Bulangkulon dan bagaiamana pemanfaatannya. 

“ Ya Mbak mulai tahun 2015 sampai 

sekarang kami cukup puas dengan 

pembangunan yang ada di Desa 

Bulangkulon, desa kami ini, karena dulunya 

sekitar tahun 2014 desa ini sangat tertinggal 

dengan pembangunan terkhusunya dengan 

askes jalan tapi mulai tahun 2015 – 2019 ini 

sudah cukup membaik dan kami sangat 

menikmatinya meskipun belum 100% 

normal seperti yang ada di kota tapi kami 

bisa keluar ke kota untuk berjulan dan 

membeli tidak tergangu dengan akses jalan 

yang ada” 

Wawancara di lakukan pada tangal 1 Juli 

2019 

Ganbar 4.  Wawancara dg Pak De, Warga Desa Bulangkulon pada taggal 1 Juli 2019 
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Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan informan 

penelitian di ketahui bahwa  masyarakat di Desa Bulangkulon sudah cukup puas 

dengan adanya pembanguan infrastruktur jalan. Hal ini terbukti bahwa adanya 

(pavingisasi jalan Dusun Bulang. Desa Bulangkulon Kecamatan Benjeng, Kabupaten 

Gresik. 

Berikut hasil dokumentasi yang peneliti dapatkan pada saat warga Desa Bulangkulon 

memperbaiki jalan menuju ke kantor Desa Bulangkulon, sementara yang masih 

terlihat dengan pavimingsasi jalan tersebut.  

Pembagunan infrastruktur jalan Desa 

Bulangkulon yang masih dalam proses  

perbaikan, 50% 

Warga Desa Bulangkulon 

bergotongrorong dalam kegiatan  

pemasangan pavimingsasi jalan, gambar 

di ambil pada tanggal 1 Juli 2019 

 

 

 

 

 

Gambar. 5 

 

 

 

 

 

 

 



76 
 

 
 

Pembangunan jalan di Desa Bulangkulon yang masih dalam perbaikan 75% 

Gambar di ambil pada tanggal 15 Juli 2019 

 

 

 

 

 

 

GAMBAR.6 

Pembangunan infrastruktur jalan di Desa Bulangkulon siap di akses 100% 
 

  

Gambar di ambil pada tanggal 29 Juli 

2019 

Berdasarkan gambar di samping kita 

bisa melihat bahwa masyarakat Desa 

Bulangkulon sebagian besarnya sudah 

cukup  antosias dalam 

bergotongroyong mengerjakan 

pembangunan yang ada, meskipun 

sebagian besar masyarakat masih 

bersiafat pasif. Dengan adanya 

pembangunan tersebut dapat 

membantu  melancarkan aktivitas 

mayarakat  Desa Bulangkulon bisa 

melewati jalan ke desa ke kota sudah 

cukup membantu.  

Gambar. 7 
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4.2.6.3. Kendala Yang Di Hadapi  Dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa 

         Bulangkulon  

Dalam pelaksanaan suatu program tentunya tidak dapat terlaksana dengan 

sepenuhnya baik semua, akan tetapi pada saat pelaksanaanya akan di temui beberapa 

kendala yang tentunya akan menghambat kelancaran pelaksanaan program yang telah 

tersusun. Begitu pula mengenai partisipasi masyarakat dalam menunjang program 

pembangunan infrastruktur yang ada di Desa Bulangkulon kecamatan Benjeng 

Kabupaten Gresik, beberapa kendala yang di temui oleh peneliti sesuai dengan hasil 

pengamatan dan juga hasil wawancara mencakup beberapa persoalan: 

“Sesuai dengan dalam pelaksanaan pengelolaan pembangunan yang 

melibatkan partisipasi masyarakat  sering ditemui yaitu masih ada masyarakat 

yang masih bersifat pasif dalam hal ini mereka masih kurang aktif dalam 

pembangunan infrastruktur  karena terpengaruh dari usia, pendidikan yang 

terbatas dan juga dari kebiasaan kemalasan yang ada pada diri mereka 

sehingga tidak mau ikut berpartisipasi dalam kegiatan – kegiatan desa, 

khususnya pembagunan infrastruktrur yang ada di Desa Bulangkulon. 

Berdasarkan hasil yang peneliti mengamati tentang kendala- kendala yang di hadapi 

tentang partisipasi masyarakat tentang pembangunan infrastruktur yang ada di Desa 

Bulangkulon, hal tersebut di sebabkan oleh kurangnya sosialisasi pemerintah desa 

kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak semuanya bisa berperan aktif dalam 

penyelengaraan program pembangunan infrastruktur yang ada di Desa Bulangkulon 

Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik. 
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4.3. PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN /INTERPRETASI 

Salah satu ciri pembngunan desa adalah partisipasi aktif dari masyarakat desa 

dalam proses pembangunan tersebut. Dengan demikian partisipasi masyarakat perlu 

di bina dan terus di tingkatkan  agar pembangunan desa mencapai sasaran yang 

diharapkan, menganai pentingnya partisipasi aktif segenap lapisan menurut 

Jjokroamidjojo ( 2002) sebagai berikut: pembangunan yang meliputi segala segi  

kehidupan politik, ekonomi dan sosial budaya itu baru akan berhasil, apabila 

merupakan kegitan yang melibatkan partisipasi dari seluruh rakyat didalam suatu 

negara, tidak saja dari pengambil kebijkan tertinggi, perencana, pemimpin 

pelaksanaan operasional tetapi juga dari petani – petani yang masih tradisional, 

nelayan, buruh,pedagang kecil dan lain-lain. 

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan pada dasarnya merupakan suatu 

bentuk keterlibatan dan keikutsertaan masyarakat secara aktif dan sukarela dari dalam 

dirinya maupun dari luar dirinya dalam keseluruhan proses kegiatan yang 

bersangkutan. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan bukanlah mobilisasi 

masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah kerja sama antra 

mayarakat dan pemrintah dalam merencanakan, melaksanakan dan membiayai 

pembangunan. 

Dalam pendekatan partisipasi, peran serta mayarakat tidak hanya terbatas 

dalam pengertian ikutserta fisik, tetapi kerterlibatan yang memungkinkan mereka 

melaksanakan penilaan terhadap masalah dan potensi yang terdapat dalam 
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lingukungan sendiri, kemudian menentukan kegitan yang mereka  butuhkan. 

Keterlibatan msyarakat ini adalah keterlibatan yang mengarah pada tumbuhnya 

kemampuan – kemampuan mereka untuk lebih berdaya dalam menghadapi tantangan 

hidup tanpa harus bergantung dengan orang lain, ketika masyakat kuat peran orang 

luar semakin di kurangangi, itulah sebabnya pendekatan partisipasif disebut juga 

dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat.  

Tahap paling ideal dari partispasi masyarakat adalah adalah tahap dimana 

masyarakat selain dapat memilih dan menentukan dengan kemampuannya sendiri 

terhadap segala bentuk kegiatan yang sesuai dan menetukan apa yang terbaik bagi 

kesejahteraan hidupnya, masyarakat juga mampu melakukan kontrol terhadap 

palaksaannya. Pada tahap ideal ini, kegiatan direncanakan, dilaksanakan serta di nilai 

bersama masyarakat dan untuk mendapatkan partisipasi yang baik di perlukan sebuah 

pendekatan dan teknik-teknik partisipasi yang sesuai dengan karakter masyarakat. 

Tujuan dari pendekatan partisipasi adalah adanya perubahan sosial, dimana 

masyarakat mampu menenyutukan yang terbai bagi dirinya. Masyarakat memberikan 

segenap kemampuannya baik fisik, pemikiran, dan harta untuk kebutuhan 

memperkuat dan mengembangkan kapasitasnya ( capacity building ). Dengan 

demikian pendekatan partisipasi merupakan bagian dari penguatan civil sosiety. 

Untuk mencapai keberhasilan pembangunan, partisipasi masyarakat dalam 

perlksanaan pembngunan sangat di perlukan. Pebangunan dapat berjalan terus 

menerus tetapi hasilnya akan sangat berbeda apabila pembngunan tersebut didukung 
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dengan partisipasi masyarkakat. Partisipasi dalam pembngunan harus dilaksanakan 

sebagai bagian penting dari pembangunan itu sediri. 

Pengelolaan partisipasi masyarakat dalam perencanaan kedalam 8 tingkatan 

berdasarkan tingkat kekuasaan . Shirley Arnstein  ( 1969 ) mengemukakan 

pengelolaan perang serta masyarakat kedalam 8 tingkatan berdasarkan tingkat 

kekuassaan yaitu:  

1. Kontrol masyarakat ( citizen control )  

2. Pelimpahan kekuasaan ( delegatet power ) 

3. Kemitraan ( partnership ) 

4. Penentraman ( placation ) 

5. Konsultasi ( colsuntation ) 

6. Informasi ( information ) 

7. Teraphi ( therapy ) 

8. Manipulasi ( manipulation )  

Untuk membina dan meingkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan 

infrastruktur di perlukan usaha –usaha nyata dengan berbagai jalan, dengan 

harapan lama-kelamaan partisipasi aktif masyarakat akan tumbuh dengan 

sendrinya. Upaya dan cara menumbuhkan pasrtisipasi aktif mayarakat dala 

pembanguna infrastruktur dapat di lakukan antara lain di kemukakan oleh Ndraha 

( 2002 ) sebagai berikut : 
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1. Memberi stimulasi kepada masyarakat dengan mengrapakan 

timbulnya response yang di kehendaki, antara lain dalam inpres 

bantuan pembangunan desa, inpres lomba desa dan sebagainya. 

2. Menyesuaikan program pemerintah dengan kebutuhan ( keinginan ) 

yang telah lama di raskan oleh masyarakat desa yang bersangkutan  

3. Menumbuhkan dan menanamkan kesadaran akan kebutuhan dan 

perlunya perubahan di dalam masyarakat dan dalam diri anggota 

masyarakat sedemikian rupa sehingga timbul kesediaan berpartisipasi.  

Partisiapsi demikian tidak datang dengan sendirinya di butuhkan usaha-usaha 

yang menumbukannya dengan kemampuan, ketekunan dan waktu, untuk dapat 

tumbuh danberkembang secara wajar tersebut, salah satu segi yang perlu mendapat 

perhatian adalah komunikasi, dimana Tjokroamidjojo ( 2002 ) menyatakan bahwa : 

gagasan-gagasan kebijakan dan rencana hanya akan mendapat dukungan bila di 

ketahui kemudian di mengerti bahwa hal-hal ersebut mencerminkan sebagian atau 

seluruh kepentingan dan aspirasi masyarakat ( kelompok masyarakat ). Kemudian 

lebih lanjud diterima dengan pengertian oleh mayarakat bahwa hasil daripada 

kebijaksanaan rencana tersebut akan betul-betul sebagian atau seluruhnya dipetik oleh 

masyarkat. Komunikasi bukan hanya penerangan menumbuhkan suatu iklim 

pengertian, aspirasi dan kepentingan berbagai kelompok masyarakat an 

pengembangan kepada tujuan-tujuan yang bersifat pembangunan secara nasional. 
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Dalam kutipan di atas nampaknya faktor komunikasi berperan untuk 

menumbuhkan dan meningkatkan partisipasi msyarakat dalam pembangunan 

infrastruktur desa. Dari penjabaran di atas di hubungkan dengan rumusan partisipasi 

masyarakat, maka kesediaan kertelibatan dan tanggugjawab masyarakat yang dapat 

menjadi ukuran tingkat partisipasi  masyarakat meliputi keseluruhan rangkaian 

manajemen pengelolaan bantuan pembangunan desa, yaitu mulai dari perencanaan, 

pelaksanaan dan penerimaan hasil pembangunan serta penilaian (evaluasi) 

pengeloaan bantuan pembangunan desa 

Dari uaraian-uraian diatas dapat di simpulkan berbagai cara untuk 

menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam pembngunan infrastruktur yang di 

kemukakan para ahli, maka faktor yang sangat penting di inginkan adalah partisipasi 

aktif masyrakat dalam setiap kegiatan pembngunan yaitu turut serta mengambil 

bagian dalam kegitan perencanaan, pelaksanan dan tanggugjawab atas hasil-hasil 

pembanguna yang telah di capai. 

Evaluasi pelaksanaan program pertisipasi masyarakat tentang infrastruktur 

tersebut juga membimbing masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam memberikan 

masukan dan koreksi pelaksanaan pembangunan yang ada perintahan desa di Desa 

Bulangkulon Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik. Dalam hal ini pemerintah desa 

bulangkulon juga harus merespon koreskai masyaraka dalam forum tersebut sehingga 

tercipta kesempurnaan pelaksanaan. Impelemntasi pelaksanaan pembangunan 

infrasrtuktur ini sesuai dengan prinsip partisipasi ( Jjokroamidjojo, 2002 ) adalah 
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kererlibatan setiap warga Negara dalam pengambilan keputusan baik secara langsung 

maupun melalui institusi yang mewakili kepentingannya.  

Selain itu juga sesuai dengan resposiveness ( Jjokroamidjojo, 2002) di artikan 

bahwa lembaga-lembaga Negara atau badan usaha harus berusaha untuk melayani 

stakeholders, respnsif  terhadap aspirasi masyarakat dan kepentingan clientele. 

Di samping forum evaluasi tersebut juga talah menerapkan prinsip-prinsip 

transparansi dalam pertanggungjawaban penuh terhadap pembangunan infrastruktur 

secara baik, sebagiaman koseb taranparasi ( Jjokroamidjojo,2002 ) yaitu dapat di 

ketahui okeh bayak pihak ( yang berkepentingan) mengenai perumusan kebijakan 

politik dari pemerintah,organisasi badan usaha. 

Pemberian informasi secara terbuka terhadap kritik yang di lihat sebagai 

partisipasi untuk melakukan perbaikan pembngunan infrastruktur terutama askes 

jalan dari desa ke kota. Oleh karena itu perlu di kembngkan manajemen interaksi 

antar semua stakeholders pembangunan dengan tetap berperan pada prinsip 

partisipasif, responseive, transparan dan akuntabel mulai dari tahap perencanaan, 

pelaksanaan, pengendalian dan pertanggungjawaban sehingga hasil dari tingkat 

partisipasi tersebut cukup membangakan. Namun demikian penerapan prinsip-prinsip 

tersebut harus dilakukan evaluasi dari waktu ke waktu guna mencapai kesempurnaan 

partisipasi masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur terkhususnya askes jalan 

di Desa Bulangkulon kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik. 
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Menurut, Van Der Kemp dalam Soeradi (2014: 7), mendefinisikan keuangan 

publik adalah semua hak yang dapat dinilai dengan uang demikian pula segala 

sesuatu (baik berupa uang ataupun barang) yang dapat dijadikan milik negara 

berhubungan dengan hak-hak tersebut.  Keuangan desa menurut pasal 72 Ayat 1 

Undnag-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa adalah semua hak dan kewajiban 

desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang 

yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Hak dan kewajiban 

tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, dan pengelolaan keuangan desa. 

Penyelenggaran urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa didanai 

dari APBDesa, bantuan pemerintah pusat, dan bantuan pemerintahan daerah.  

Penggunaan Dana Desa anggaran tahun 2019 di Desa Bulangkulon sangat 

transparan dan berfokus pada pembangunan infrastruktur fisik untuk menunjang 

kegiatan masyarakat. Pembangunan yang terjadi selama anggaran tahun tersebut 

digunakan untuk pembangunan jalan, pendidikan,dan kesehatan kios kampung, dan 

perawatan bangunan sarana umum.   

Dari hasil penelitian tersebut di atas dapat dirangkum bahwa sistem 

akuntabilitas pengeloalaan pembangunan infrastruktur di wilayah  Desa Bulangkulon 

Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik sudah berdasarkan pada prinsip 

tanggunggugat maupun prinsip tanggungjawab, walaupun sepenuhnya sesuai dengan 

ketentuan yang ada. Dengan demikian perlu penyempurnaan secara berkelanjutan 

dengan tetap menyesuaikan situasi dan kondisi serta perkembangan peraturan 
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perundang-undangan yang berlaku dan dana desa yang ada di Desa Bulangkulon ini 

juga sangat transparansi untuk umum. 
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BAB  V 

PENUTUP 

5.1. Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah di uraikan pada bab 

sebelumnya, maka dalam penulis skripsi ini dapat menarik kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Peran masyarakat secara umum terhadap program pengambilan keputusan, 

Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Infrastruktrur Desa terkususnya 

pembangunan jalan, sudah cukup baik meskipun masih sangat terbatas pada 

masyarakat yang selama ini sudah aktif dalam kegiatan desa. Kebanyakan 

masyarakat masih bersifat pasif, meskipun sudah menunjukan perkembangan 

yang lebih baik dalam penyelengaraan pemerintahan desa. Juga program-

program pemerintahan pusat yang di peruntukan bagi pembangunan dan 

kemajuan desa. 

2. Peran masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sudah mengalami 

peningkatan yang cukup baik. Dengan demikian menunjukan bahwa 

masyarakat di Desa Bulangkulon sangat berperan cukup baik meskipun peran 

masyarakat belum secara menyeluruh. Semakin meningkatnya peran serta 

masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Bulangkulon tidak 

terlepas dari kinerja pemerintah desa yang saling bahu membahu dengan 

BPD, Kepala Dusun, RT/RW serta tokoh-tokoh masyarakat dan alim ulama 
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dalam melakukan kerjasama kepada masyarakat tentang  pembangunan yang 

menjadi program kerja pemerintah Desa Bulangkulon. 

3. Meskipun masyarakat senang dengan hasil pembangunan yang di lakukan 

oleh pemerintah Desa Bulangkulon namun peran masyarakat dalam 

pemeliharan hasil pembangunan masih sangat minim, tingkat kesadaran 

masyarakat dalam melestarikan dan menjaga hasil pembangunan masih perlu 

di bangun melalui himbauan dan sosialisai. Dengan demikian hasil jerih 

payah pengurus desa bersama-sama masyarakat dalam mengupayakan 

pembangunan infrastruktur yang berkesimbngan tidak sia-sia. 

4. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan evaluasi program pembangunan di 

Desa Bulangkulon kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik masih kurang. 

Masyarakat masih bersifat pasif dalam kegiatan pertemuan sebagai sarana 

untuk mengevaluasi pelaksaaan pembangunan infrastruktur di Desa 

Bulangkulon, masyarakat lebih mempercayakan kepada BPD dan juga tokoh 

masyarakat untuk hadir dalam pertemuan guna membahas tentang pelaksaan 

pembangunan infrastruktur yang sudah di laksanakan oleh pemerintah desa 

yang sudah di programkan. 
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5. Adapun faktor – faktor yang mempengaruhi pembangunan infrastruktur di 

Desa Bulangkulon adalah:  

1. Faktor Waktu 

Faktor waktu yang dimaksud adalah partisispasi masyarakat untuk 

meluangkan waktunya dalam pembangunan infrastruktur di Desa 

Bulangkulon Desa Bulangkulon kecamatan Benjeng kabupaten Gresik. 

2. Faktor Kepuasan Masyarakat  

Faktor Kepuasan Masyarakat yang dimaksud adalah berkaitan dengan 

kepuasan masyarakat, dalam hal ini masyarakat mengaku cukup puas dengan 

adanya pembangunan infrastruktur di Desa Bulangkulon kecamatan Benjeng 

kabupaten Gresik 

6. Penggunaan Dana Desa anggaran tahun 2019 di Desa Bulangkulon berfokus 

pada pembangunan infrastruktur fisik untuk menunjang kegiatan masyarakat. 

Pembangunan yang terjadi selama anggaran tahun tersebut digunakan untuk 

pembangunan jalan, pendidkan,dan kesehatan kios kampung, dan perawatan 

bangunan sarana umum.  
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5.2   Saran  

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis dapat memberikan saran yang 

diharapkan dapat menjadi masukan untuk Desa Bulangkulon dan juga Pemerintah 

dalam rangka meningkatkan pembangunan di desa yakni, partisipasi masyarakat Desa 

Bulangkulon dalam tahap pengambilan keputusan, pelaksanaan, evaluasi dan 

pemanfaatan hasil kegiatan-kegiatan ini perlu ditingkatkan lagi. Hal ini dapat 

dilakukan dengan cara memberikan motivasi dan memberikan pengetahuan mengenai 

pentingnya keterlibatan mereka dalam mensukseskan setiap program pembangunan. 

Pemerintah sebagai pelaksana kegiatan yang ada di Desa Bulangkulon harus lebih 

berupaya untuk merangsang dan mengoptimalkan keterlibatan masyarakat dalam 

pelaksanaan musyawarah, khususnya musyawarah dusun dan rapat diakhir tahun.   

Dengan adanya saran yang telah di kemukakan, penulis berharap 

pembangunan infarastruktur yang ada di Desa Bulangkulon   akan berdampak dan 

menjadikan desa sebagai garda depan dari sistem Pemerintah Republik Indonesia 

serta menjadi cermin atas sejauh mana penyelengaraan desa pemerintahan kita. 

Majunya dan kuatnya Desa akan akan berdampak pada majunya dan kuatnya Negara. 
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Instrument Penelitian ( Pedoman Wawancara ) 

Penelitian dengan pendekatan kualitatif mengunakan instrument penelitian berupa 

pedoman wawancara, karena dalam proses pengumpulan data menekankan pada 

wawancara mendalam  terhadap narasumber atau informan untuk mendapat 

pemahaman dan factor –faktor penghambat mengenai partisipasi Masyarakat tentang 

pembangunan Infrastruktur Desa yang ada di Desa Bulangkulon Kecamatan Benjeng, 

Kabupaten Gresik. Narasumber informan adalah pemberi informasi yang 

berhubungan dengan permasalahan penelitian kualitatif. Peneliti menentukan satu 

orang Masyarakat  di desa Bulangkulon sebagai informan dalam peneliti ini sehingga 

dapat di ketahui tentang Partisipasi Masyarakat tentang infrastruktur Desa, yang ada 

di Desa Bulangkulon, Keamatan Benjeng, Kabupaten, Gresik. 
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Instrument Penelitian 

PEDOMAN  WAWANCARA 

NARASUMBER  

1. Masyarakat Setempat di Desa Bulangkulon 

2. Tokoh Masyarakat  

3. Kepala Desa Bulangkulon dan Perangkat Desa Bulangkulon 

1. Gambaran umum 

Gambaran pekerjaan dalam partisipasi masyrakat tentang Pembangunan  

Infrakstruktur Desa yang meliputi Infrakstruktur Listik 

 Apakah tugas pokok  Masyarakat dalam berpartisipasi pembangunan 

Infrastruktur Desa ? 

2. Partisipasi Masyarakat 

1. Mohon menjelaskkan menurut Bapak/Ibu bagaimana partisipasi masyarakat 

dalam perencanaan  melaksanakan infrastruktur di Desa Bulangkulon ? 

2. Mohon di jelaskan menurut anda bagaimana partisipasi masyarakat dalam 

melaksanakan pembangunan infrastruktur? 

3. Mohon di jelaskan, menurut anda bagaimana partisipasi masyarakat dalam 

evaluasi pembanguan infrastruktur di desa bulngkulon? 

4. Mohon dijelaskan menurut anda bagaimana partisipsi masyarakat dalam 

pemanfaatan hasil pembangunan infrastruktur  di Desa Bulangkulon? 
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5. Program Pembangunan infrastruktur Desa  

6. Mohon di jelasakan bagaimana program pembangunan infrastruktrur dalam 

menangulangi kemiskinan dan mengurangi kesejahteraan di Desa 

Bulangkulon? 

7. Mohon di jelaskan menurut anda bagaimana program pembagunan 

infrastruktur Desa dalam peningkatan perencanaan dan pengangaran 

pembabangunan  di tingkat desa Bulangkulon 

8. Mohon di jelakan menurut anda bagaimana program infrastruktur dalam 

meningkatnya pengalaman nilai – nilai keagamaan, sosialisasii budaya,dalam 

rangka mewujudkan peningkatan social di Desa Bulangkulon. 

9. Mohon di jelaskan menurut anda bagaimana program Infrastruktur dalam 

meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat di Desa Bulangkulon  

10. Mohon di jelaskan menurut anda bagaimana meningkatnya pelayanan pada 

masyarakat Desa dalam rangka pengembangan kegiatan social dan ekonomi 

masyarakat di Desa Bulangkulon 

11. Mohon di jelaskan bagaimana program dalam mendorong meningkatnya 

keswadayaan dan gotongroyong dan masyarakat di Desa Bulangkulon 
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3. Faktor – faktor dan pendukung 

1. Menurut pendapat Bapak/Ibu faktor apa yang menjadi kendala dan pendukung 

dalam berkomunikasi sehubung dengan program pembagunan infrastruktur 

Desa di Desa Bulangkulon 

2. Menurut pendapat Bapak/Ibu faktor apa yang menjadi kendala dan pendukung 

yang behubungan dengan pelakasanaan infastruktur di Desa Bulangkulon 

3. Menurut pendapat Bapak/Ibu faktor apa yang mrnjadi kendala dan pendukung 

dalam berhubungan dengan sumber daya dan pelaksanaan program 

pembangunan infrastruktur di Desa Bulangkulon. 
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