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RINGKASAN
Partisipasi masyarakat dan pemerintah desa mojorejo untuk
berpartisipasinya sudah baik. dan pemerintahpun mewujudkan masyarakat desa
mojorejo, untuk melaksanakan pembangunan desa dan masyarakat desa dengan
adanya partisipasi dan membentuk kegiatan pembangunan atau tim pelaksana
pembangunan desa dan kemudian untuk memanimalisir program pembangunan
desa dalam bentuk proyek, atau kegiatan sesuai dengan adanya program program
yang dilaksanakan oleh pemerintah desa mojorejo.
Tujuan Penelitian merupakan salah untuk mengetahui partisipasi
masyarakat dengan adanya partisipasi dan membentuk kegiatan pembangunan
atau tim meminimalisir program pembangunan desa dalam bentuk proyek, atau
kegiatan sesuai dengan adnyaprogram-program yang dilaksanakan oleh pemerinth
desa mojorejo. Penelitian bertujuan utunuk mengetahui peningkatan
pembangunan dan partisipasi msyarakat serta yang mempenguruhi di Desa
mojorejo.
Kata Kunci : Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa

BAB 1
PENDAHULUAN
1.1. Latarr belakang
Partisipasi masayakat adalah salah satu pembangunan yang dilaksanakan
oleh pemerintah desa mojorejo, masyarakat sudah berpartisipasi dalam
kegitan pembangunan, karena pemerintah yang mewujudkan masyarakat
sekitarnya, maka kegiatan pembangunan akan berjalan dengan lancar, oleh
sebab masyarakatpun tetap semangat dalam kegiatan apapun karena itu
adalah kewajiban masyarakat maupun perintah desa mojorejo.
Pembangunan adalah partisipasi masyarakat merupakan salah satu
kegiatan yang penting bagi masyarakat tersendiri karena berkaitan dengan
pembangunan desa mojorejo harus masyarakat dengan pemerintah harus
adanya yang namanya bekerjasama antara pemerintah sama masryarakat
sekitarnya pada masyarakat memiliki banyak bentuk, mulai dari yang berupa
keikutsertaan kegiatan pembangunan, oleh pemerintahan desa, pemerintah
desa mewujudkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan,
pemerintah ditentukan secara langsung, buat masayarakat untuk bekerjasama
melaksanakan kegiatan pembangunan desa.
Pembangunan desa merupakan salah satu pandangan dari masyarakat
sendiri suapaya kegiatan pemebangunan tetap berjalan dengan baik, maka
tetap berpartisipasi dalam kegiatan pemebngunan suapaya masayarakat
mendapatkan solusi dari pemerintah tenatang pembangunan dan partisipasi
masyarakat sudah baik masyarakat Mojorejo Sudah sangat berpartisipasi
dalam pembangunan apapun yang direncanakan. Oleh pemerintah sudah
berjalan lancar semua maupun kegiatan pembangunan desa disiapkan bahanbahan untuk dibangunkan pembangunannya.
Masyarakat sangat mendukung untuk pelaksanaan kegiatan
pembangunan desa. yang harus dilakukan oleh pemerintah mewujudkan
masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan serta
pembangunannya melaksanakan denagan baik agar kegiatan pembangunan
tetap berjalan dengan lancar karena adanya masyarakat yang berpartisipasi
dalam kegiatan pembangunan untuk melaksanakan kegiatannya.
untuk memberikan masukan oleh pemerintah dan memperkuat
pemerintah desa, pemenrintah melihat masyarakat sangat berpartisipasi dalam
pembangunan maka, pembanguannya akan tetap berjalan dengan lancar,
karena adanya masyarakat yang memberikan semangat buat pemarintah.
Demikian juga pemerintah harus memberikan kekuatan buat masyarakat
supaya masyarakt itu punya kesemangatan dalam kegiatan pembangunanya

merupakan masyarakat sama pemerintah tetap erat dalam bekerjasamanya.
Supaya betul-betul nyata dalam melaksanakan pada pemerintah untuk
menyelenggarakan itu tercapai kegiatan pembangunan bukan hanya
tergantung saja pada kepuasan masyarakat pemerintahpun mau puas karena
sudah berhasil dan dapat melaksanakan kegiatannya, dan pelayanan harus
berjalan dengan baik, karena masyarakat melihat pelayannya itu sudah sangat
baik terhadap melayani masayarakat dan sangat mendukungan sekali karena
begitu melihatnya staf-staf sudah baik dilayani masyarakatnya, bagaimana
masyarakat mendapatkan informasi yang baik dan dapat mempengaruhi
pengambilan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi merupakan yang
melibatkan faktor-faktor pembangunan desa, mulai dari tahap perencanaan,
pelaksanaan sampai pada tahap evaluasi merupakan salah satu mewujudkan
sistem manajemen pembangunan desa yang terpadu menuju berpartisipasi
dalam kegiatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Direncanakan oleh pemerintah maka harus ada pandangan dari
masyarakat juga supaya ada kesepakatan antara pemerintah maupun
masyarakat supaya tetap bekerjasama antara satu sama lainnya, supaya
masyarakat tetap berpartisipas terus dalam kegiatan pembangunan desa
Mojorejo sebagai pemerintah tetap mewujudkan masyarakat disekitarnya
suapaya masyarakat tau apa yang dikerjakan sebuah gotong royong yang
dilaksanakan oleh pemerintahnya, supaya masayarakat dapat memahami juga
tentang pembangunan yang dihadapinya, pembangunan kegiatanya.
Untuk dapat melengkapi yang diusahakan dan direncana pemerintah
maupun staf-staf yang lain, sudah dilihat pula yang laksanakan oleh
pemerintah negara disini kegiatan pembangunan secara menyeluruh, kegiatan
pembangunan berkaitan dengan fungsi pembangunan yang dihadapi oleh
pemerintah desa mojorejo,akan dapat fungsinya yang terbaik dalam kegitan
pembangunannya. Tetapi masyarakat harus tetap berpartisipasi dalam gotong
royongnya akan berjalan dengan baik di Desa Mojorejo kecamatan junrejo
Kota Batu.
“Upaya Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan
Pembangunan Desa’’
1.2 Rumusan masalah
1. Bagaimana partisipasi masyarakat dan peningkatan Pembangunan Desa
Mojorejo?
2. Apa yang menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat Desa
Mojorejo

1.3. Tujuan penelitian
1. Untuk mengetahui partisipasi masyarakat dan peningkatan
pembangungan Desa Mojorejo
2. Untuk mengetahui apa yang menjadi faktor pendukung dan faktor
Penghambat di Desa Mojorejo?
1.4 Mamfaat Penelitian
Bagi pemerintah Desa Mojorejo Kecamatan Junrejo Kota Batu Supaya
penelitian ini menjadi bahan pertimbangan bagi instansi Pemerintah desa
Mojorejo dalam memecahkan masalah dihadapi dalam menerapkan
peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembamgunan Desa.
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