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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pembangunan  

 Menurut arief budiman (2000) menjelaskan bahwasanya pembangunan 

merupakan usaha meningkatkan taraf hidup masyrakat. Pembangunan dapat 

diartikan sebagai upaya terencana dan terprogram yang dilakukan seara terus 

menerus oleh suatu negara untuk menciptakan masyrakat yang lebih baik. Setiap 

individu (society) atau negara (state) akan selalu bekerja keras untuk melakukan 

pembangunan demi kelangsungan hidupnya untuk masa ini dan masa yang akan 

datang. Dan pembangunan merupakan proses dinamis untuk mencapai 

kesejahteraan masyrakat. Proses kegiatan yang dilakukan dalam rangka 

pengembangan kegiatan ekonomi dan peningkatan taraf hidup masyrakat. Tiap-

tiap negara selalu mengejar dengan yang namanya pembangunan. 

 Dengan tujuan semua turut mengambil bagian. Sedangkan kemajuan 

ekonomi adalah suatukomponen esensial dari pembangunan itu, walaupun bukan 

satu-satunya. Hal ini disebabkan pembangunan itu baukanlah semata-mata 

fenomena ekonomi. Dalam pengertian yang paling mendasar, bahwa 

pembangunan itu haruslah mencakup masalah-masalah materi dan financial dalam 

kehidupan. Pembangunan seharusnya diselidiki sebagai suatu proses 

multidimensiaonal yang melibatkan reorganisasi dan reorentasi dari semua system 

ekonomi dan sosial ( Todaro, 1987;63) 
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2.2 Pembanguan Nasional 

 Dalam undang-undang nomor 25 tahun 2004 membahas tentang sistem 

perencanaan pembangunan nasional memberi acuan dalam merencanakan 

pembangunan daerah sebagai berikut. 

Pasal 3 

A. Perencanaan pembangunan Nasional mencakup penyelenggaraan 

perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua 

bidang kehidupan secara terpadu dalam wilayah negara republik 

indonesia. 

B. Perencanaan pembangunan nasional terdiri atas perencanaan 

pembangunan yang disusun secara terpadu oleh kementrian/ lembaga dan 

perencanaan pembangunan oleh pemerintah daerah sesuai dengan 

kewenangannya. 

C. Perencanaan pembangunan Nasional sebagaimana dimaksud ayat 2 

menghasilkan; 

a. Rencana pembangunan jangka panjang 

b. Rencana pembangunan jangka menengah 

c. Rencana pembangunan tahunan. 

Pasal 4 

A. RPJP naional merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya 

pemerintahan negara indonesia yang tercantum dalam pembukaan 

Undang-undang Negara republik Indonesia tahun 1945, dalam bentuk 

visi,misi, dan arah pembangunan nasional. 
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B. RPJM nasional merupakan penjabaran dari visi,misi dan program presiden 

yang penyusunan nya berpedoman pada RPJP Nasional, yang memuat 

strategi pembangunan Nasional, kebijakan Umum, program 

kemetrian/lembaga dan linta kementrian/lembaga kewilayaan dan lintas 

kewilayaan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran 

perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam 

rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan 

yang bersifat indikatif. 

C. RKP merupakan penjabaran dari RPJM Nasional, memuat perioritas 

pembangunan,rencana kerangka ekonomi makro yang mencakup 

gambaran perekonomiansecara menyeluruh termasuk arah kebijakan 

fisikal,serta program kementrian/lembaga, listas 

kementrian/lembaga,kewilayaan berbentuk kerangka regulasi dan 

kerangka pendanaaan yang bersifat indikatif. 

Pasal 5 

A.  RPJP daerah memuat visi,misi dan arah pembanguan daerah yang 

mengacuh pada RPJP Nasional. 

B. RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala 

Daerah yang penyusunan nya berpedoman pada RPJP daerah dan 

memperhatikan RPJP nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, 

strategi pembangunan daerah, kebijakan umum,dan program satuan kerjja 

perangkat daerah, lintas sartuan kerja perangkat daerah dan program 
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kewilayaan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi 

dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. 

C. RKPD merupakan penjabaran dari RPJM daerah dan mengacu pada RKP, 

memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan 

daerah, rencana kerja dan pendanaan nya, baik yang dilakukan langsung 

oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi 

masyrakat 

Pasal 6 

A. Renstra-KL memuat visi,misi, tujuan, strategi,kebijakan, program dan 

kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi 

kementrian/lembaga yang disusun dengan berpedoaman pada pada RPJP 

nasional dan bersifat indikatif. 

B. Renja KL disusun dengan berpedoman pada rentra-KL dan mengacu pada 

perioritas pembanguan nasional dan pada indikatif, serta memuat 

kebijakan program dan kegiatan pembanguanan baik dilakuakkan secara 

langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong 

partisipasi masyrakat. 

Pasal 7 

A. Rentra-SKPD memuat visi,misi,tujuan,kebijakan, program dan kegiatan 

pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi satuan kerja 

perangkat daerah serta berpedoman kepada RPJM daerah dan bersifat 

indikatif. 
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B. Renja-SKPD disusun dengan berpedomana kepada renstra SKPD dan 

mengacu kepada RKP, memuat kebijakan, program dan kegiatan 

pembanguanan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah 

maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyrakat. 

 

2.3 Pelaksanaan Pembangunan Desa 

 Dalam penyusunannya rencana pengembangan dan pembanguan  desa 

mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku termasuk pertuaran 

mentri dalam negeri No.66 tahun 2007 tentang perencanaan pembangunan desa. 

Pedomanini mencoba memberikan panduan dalam penyusunan perencana 

pengembangan desa yang diharapkan dapat mewujudkan sebuah desa yang 

tangguh. 

 Dapat diliat dari ketentuan sebagai berikut, dalam peraturan mentri ini 

yang dimaksud bahwa; 

A. Desa atau yang dimaksud dengan nama lain selanjutnya disebut desa 

adalah kesatuan masyrakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah 

yang berwenang untuk mengatur dan memngurus kepenttingan masyrakat 

setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan 

dihormati dalam sistem pemerintah negara kesatuan republik indonesia. 

B. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka 

penyelenggaran pemerintah desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk 

didalam nya segala bentuk kekayan yang berhubungan dengan hak dan 

kewajiban desa tersebut. 
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C. Peraturan desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh 

BPD bersama kepaala desa 

D. Pengeloaan keuangan daerah adalah keseluruan kegiatan yang meliputi 

perencanan, pelaksaan, pengawaasan keuangan daerah. 

E. Anggaran pendapatan belanja negara yang selanjutnya disingkat (APBN) 

adalah rencana keuangan tahunan pemerintah dan DPR, dan ditetapkan 

dengan peraturan pemerintah, dana APBN bisa berbentuk dana 

Dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan. 

F. Rencana pembangunan jangka menengah desa yang selanjutnya disingkat 

(RPJMDesa) adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 tahun yang 

memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, 

kebijakan umum dan program, dan program satuan kerja perangkat daerah 

(SKPD), lintas SKPD, dan programm prioritas kewilayaan disertai dengan 

rencana kerja. 

G. Rencan kerja pembangunan desa yang selanjutnya disingkat (RKP-Desa) 

adalah dokumen perencannaan untuk periode 1 tahun merupakan 

penjabaran dari RPJM-Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi 

desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendannaan yang 

dimutahirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan 

pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh 

pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi 

masyrakat dengan mengacu kepada rencana kerja pemerintah daerah dan 

RPJM-Desa. 
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H. Daftar usulan rencana kegiatan pembangunan desa yang selanjutnya 

disingkat (DURKP-Desa) adalah daftar yang merupakan usuan kegiatan 

pembangunan desa yang menggunakan dana yang sudah jelas sumbernya 

baik dari APBN, APBD (propinsi, kabupaten/kota), APB desa swadaya 

dan kerjasama dengan pihak ketiga. 

I. Pembangunan partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan 

didesa  bersama-sama secara musyawarah, mufakat dan gotong royong 

yang merupakan cara hidup masyrakat yang telah berakar budaya 

diwilayah indonesia. 

J. Profil desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang 

meliputi data dasar keluarga, potensi sumberdaya alam, sumberdaya 

manusia, kelembagaan, prasana dan prasana, serta perkembangan 

kemajuan dan permasalhaan yang dihadapi desa. 

K. Musyrawara perencana pembangunan desa yang selanjutnya 

(MUSRENBANGDESA) adalah forum musywara tahunan yang 

dilaksanakan secara partisipasi oleh para pemangku kepentingan desa 

(pihak kepentingan untuk mengatasi permasalahan desa dan pihakyang 

akan terkenadampak hasil musyawarah) untukmenyepakati rencana 

kegiatan di desa 5 dan 1 tahunan. 

L. Lembaga kemasyrakatan desa atau disebut dengan nama lain adalah 

lembaga yang dibentuk oleh masyrakat sesuai dengan kebutuhan dan 

merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyrakat. 
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M. Anggaran pendapatan dan belanja desa yang selanjutnya disingkat (APB-

Desa) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas 

dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan badan pemusywaratan 

desa dan ditetapkan dengan peraturan desa. 

Langkah-langkah perencanaan pembangunan desa dapat diliat dalam 

peraturan mentri dalam negri no.66 tahun 2007 tentang perencanaan 

pembangunan desa yaitu meliputi perencanaan pembangunan, pelaksaan 

pembangunan, pengawasaan pembangunan, partisipasi masyrakat dalam 

pembangunan dan evluasi pembangunan hal ini juga ter tuang dalam PP No.72 

tahun 2005 tentang Desa dan PP No.73 tahun 2005 tentang kelurahan. 

 

2.4 Tiga Sasaran Pembangunan  

 Dapat disimpulkan bahwa pembangunan, baik secara fisik, maupun non 

fisik yang dimiliki oleh masyrakat melalui beberapa gabungan proses social, 

ekonomidan institusional, mencakup usaha-usaha untuk mencapai kehidupan yang 

lebih baik. Apapun komponen-komponen khusus untuk mencapai kehidupan yang 

lebih baik ini, tetapi pembangunan dalam semua masyrakat haruslah mempunyai, 

paling sedikit tiga sasaran sebagai berikut (Michael P.Todaro:1977) 

a. Meningkatkan persediaan dan memperluas pembagian/ pemerataan bahan-

bahan pokok yang dibutuhkan untuk bisa hidup, seperti makanan, 

perumhaan , kesehatan dan perlindngan. 

b. Mengangkat taraf hidup, termasuk menambah dan mempertinggi 

penghasilan, penyediaan lapangan kerja yang memadai, pendidikan yang 

lebih baik dan perhatikan yang lebih besar terhadap nilai-nilai budaya dan 
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manusiawi dan bukan untuk memenhi kebutuhan materil, tapi juga untuk 

mengangkat kesadaran akan harga diri, baik itu secara individu maupun 

nasional. 

c. Memperluas jangkauan pilihan ekonomi dan sosial bagi semua bagi 

seluruh masyrakat dengan cara membebaskan mereka dari sikap-sikap 

budak dan ketergantungan, tidak hanya dalam hubungannya dengan orang 

lain dan juga negara-negara lain tapi dari sumber-sumber kebodohan dan 

penderitaan manusia. 

 

2.5 Desa 

 “Desa” di indonesia pertama kali ditemuakan oleh Mr. Herman Warner 

Muntinghe, seorang balada anggota reed van indie pada masa penjajahan kolonel 

inggris, yang merupakan pembantu gubernur jendral inggris yang berkuasa pada 

tahun 1811 di indonesia. Dalam sebuah laporannya teranggal 14 juli 1817 kepada 

pemerintahannya disebut tentang adanya desa-desa di kepulauan luar jaa yang 

kurang lebih sama dengan yang ada di jawa (Soetardjo, 1984;36). 

 Perdesaan adalah daerah (kawasan) desa. Sementara pedesaan adalah 

wilayah permukiman yang sangat dipengaruhi oleh kondisi tanah, dan air sebagai 

syrat penting untuk terwujudnya pola kehidupan agaris penduduk ditempat itu 

(balai pustaka,2003). 

  Defenisi tentang desa sendiri sampai sekarang masih perlu dikaji karena 

batasannya menjadi perdebatan panjang dikalangan para ahli. Desa dibentuk 

berdasarkan kebutuhan masyrakat didaerah tertentu yang satu dengan daerah lain 
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berbeda kurturnya. Beberapa ahli atau pakar mengemukana pendapatannya dari 

tinjauan nya masing-masing. 

 Binarto (1983) yang memandang desa segi geografi mendefenisikan desa 

sebagai; “suatu hasil dari perwujudan antara kegiatan sekelompok manusia 

dengan lingkungan nya. Hasil perpaduan itu ialah suatu wujud atau penampakan 

dimuka bumi yang ditimbulkan oleh unsur-unsurfisiografi, sosial ekonomi,politis 

dan kurkur yang saling berinteraksi antar unsur tersebut dan juga dalam 

hubungannya dengan daerah lainnya”. 

 Kebanyakan orang memahami desa sebagai tempat dimana permukimana 

penduduk dengan peradaban yang lebih terbelakang dari pada kota. Biasanya 

dicirikan dengan bahasa ibu yang kental, tingkat pendidikannya rendah, mata 

pencariannya yang umunya disektor pertanian. Bahkan terdapat kesan kuat bahwa 

desa merupakan tempat tinggal para petani, namun demikian pengertian desa 

dapat juga dilihat dari segi pergaulan hidup, seperti yang dikemukakan oleh 

Bouman (Beratha 1982;26) yang mendefinisikan desa; “sebagai salah satu bentuk 

kuno dari kehidupan bersama sebanyak beberapa ribu orang, hampil semuanya 

salling mengenal; kebnyakan yang termasuk didalamnya hidup dari bertani, 

perikanan dan sebagaiannya, usaha yang di pengaruhi oleh hukum dan kehendak 

alam. Dalam tempat tinggal itu terdapat banayak ikatan-ikatannya keluarga yang 

rapat, ketaatan pada tradisional dan kaidah-kaidah sosial”. 

 Menurut ketentuan undang-undang No 32 tahun 2004 tentang pemerintah 

daerah menerangkan bahwa “ desa adalah suatu masyraakat hukum yang memiliki 

batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan 
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masyrakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui 

dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik indonesia” 

pembentukan desa-desa tersebut diarahkan sebagai antisipasi untuk membentuk 

daerah otonomi III sebagaimana amanat Tap MPR No. IV/MPR/2000. 

 Ketentuan undang-undang No.32 tahun 2004 menyebutkan bahwa desa 

berada dikabupaten dan kota. Berbeda dengan undang-undang No.22 tahun 1999 

yang membatasi bahwa desa hanay berada dikabupaten dan wilayah kota hanya 

kelurahan, maka undang-undang no.32 tahun 2004 menyatakan bahwa desa dapat 

saja berada diwilayah kota. Hal ini didasari pemikiran bahwa pengakuan desa 

lebih ditekankan pada kuatnya tata kehidupan yang mengatur yakni sebagai 

kesatuan masyrakat hukum adat, dari pada ketimbang atas tingkat kemajuan 

wilayah atau teritori-nya. Jadi tingkat kemajuan nya wilayah desa tidak simetris 

dengan kadar berlakunya hukum adat setempat. 

 Setiap desa dipimpin oleh kepala desa yang bertanggung jawab kepada 

rakyat desa prosedur pertanggung jawabnya disampaikan kepada bupati atau 

walikota melalui camat. Kepada badan kemusyawaratan desa, kepala desa wajib 

memberikan keterangan laporan pertanggung jawaban dan kepada rakyat 

menyampaikan informasi pokok-pokok pertanggung jawabannya,namun tetap 

memberi peluan kepada masyrakat melalui badan permusyawaratan desa untuk 

menanyakan atau meminta keterangan lebih lanjut hal-hal yang bertalian dengan 

pertanggunganjawaban dimaksud. Model pertanggung jawaban  kepala desa 

tersebut kongruen dengan model pertanggungjawaban kepala daerah. 
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 Menurut Hanif Nurcholis (2011:96) dalam rangka mentanggung 

jawabkan penyelenggaran pemerintah desa tersebut kepala desa harus membuat; 

1. Laporan penyelenggaraan pemerintah desa (LPPD) yang meliputi: 

a. LPPD akhir tahan anggaran 

b. LPPD akhir masa jabatan. 

2. Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ) yang meliputi; 

a. LKPJ akhir tahun anggaran 

b. LKJP akhir masa jabatan 

c. Informasi LPPD kepada masyarakat 

Ruang lingkup LPPD, meliputi: 

a. Urusan pemerintah berdasarkan hak asal usul desa 

b. Urusan pemerintah yang diserahkan kabupaten  

c. Tugas pembantu 

d. Urusan pemerintah lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan 

diserahkan kepada desa. 

Sumber pendapatan desa terdiri atas pendapatan asli desa, bagi hasil pajak 

daerah dan retribusi dan retribusi daerah kabupaten/kota, bagian dari dana 

perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota, 

bantuan dari pemerintah dan pemerintah daerah serta hibah dan sumbangan dari 

pihak ketiga. 

Peraturan pemerintah No 72 tahun 2005 menjelaskan bahwa sumber 

pendapatan desa terdiri atas: 
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A. Pendapatan asli desa, terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, 

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

pendapatan asli desa yang sah. 

B. Nbagi hasil pajak daerah kabupaten paling sedikit 10% (seuluh perseratus) 

untuk desa dan dari retrbusi kabupaten/kota sebagian diperuntukan bagi 

desa. Dari bagi hasil pajak daerah kabupaten/kota paling sedikit 10% 

(sepulu perseratus) diberikan kepada desa yang dialokasikan secara 

proporsional. 

C. Bagia dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterimah 

oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus), 

yang pembagiannya untuk setiap desa secara proporsional yang 

merupakan alokasi danna desa. Yang dimaksud dengan “bagian dari dan 

perimbangan keuangang pusat dan daerah”adalah terdiri dari dana bagian 

hasil pajak dan sumberdaya alam ditambah alokasi umum setelah dikurang 

belanja pegawai. Dana dari kabupaten?kota diberikan langk=sung kepada 

desa untuk dikelolah oleh pemerintah desa, dengan ketentuan 30% (tiga 

puluh perseratus) digunakan untuk biaya operasional pemerintah desa dan 

BPD dan 70%(tujuh puluhper seratus ) digunakan untuk kegiatan 

pemerdayaan masyarakat. 

a) Bantuan dari pemerintahan, pemerintah provinsi, dan pemerintah 

kabupaten kabupaten/ kota dalam rangka pelaksanaan urusan 

pemerintah. Bantuan dari pemerintah di utamakan untuk tunungan 

penghasilan kepala desa dan perangkat desa. Dantuan dari provinsi dan 
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kabupaten?kota digunakan untuk percakapan atau akselerasi 

pembangunan desa. 

b) Hibah atau sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat. Maksud 

dari sumbangan dari pihak ketiga itu dapat berupa hadiah, 

donasi,wakaf, dan lain sebagainya. 

Lebih lanjut surat mentri dalam negeri nomor 140/ 640/ SJ perihal 

pedoman alokasi dana desa dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah 

desa memberi formulasi sebagai acuan bagi daerah dalam menyusun alokasi 

dana desa. Rumus yang dipergunakan berdasarkan asas merata dan keadilan. 

Asas merata keadilan adalah bsarnya bagian ADD yang sama untuk setiap 

desa, atau disebut alokasi dana desa minimal (ADDM). Sedangkan asas adil 

adalahbesarnya bagian ADD yang dibagi secara proporsional untuk setiap desa 

berdasarkan nilai bobot desa yang dihitung dengan rumus variabel tertentu( 

misalnya variabel kemiskinan, keterjangkauan, pendidikan,kesehatn, dll), atau 

disebut sebagai alokasi dana desa proporsional (ADDP). Misalnya pengaturan 

alokasi dana desa (ADD). 

Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 mengamanatkan agar camat 

menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi: 

mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyaraakat, mengoordinasikan 

upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum,mengoordinasikan 

penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, mengoordinasikan 

pemeliaraan prasana dan fasilitas pelayanan umum, mengkoordinasikan 

penyelenggarakan kegiatan pemerintahan tingkat kecamatan membina 
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penyelenggaraan pemerintahan desa aatau kelurahan melaksakan pelayanan 

masyrakat yang terjadi ruang lingkup tugasnya. 

Dalam rangka melaksankan tugas pembinaan penyelenggaraan 

pemerintahan desa, dikembangkan pola hubungan kerja antara camat dengan 

kepala desa, antara lain; 

a. Hubungan kerja Fasilitatif 

Camat menjadi penghubung antar desa dengan kebijakan dari pemerintah 

kabupaten. 

b. Hubungan kerja koordinatif 

Camat mengkoordinasikan kegiatan (baik rutin mapun pembangunan) bagi 

desa-desa yang ada di wilayahnya agar memenuhi asas sinkronisasi dan 

integrasi hasilnya disampaikan kepada bupati. 

c. Hubungan Kerja sama 

Camat yang memimpin satuan unit pemerintahan bekerjasama dengan 

kepala desa yang memimpin satu unit pemerintah dalam kedudukan setara 

untuk mencapai tujuan bersam. 

d. Hubungan Pembinaan dan Kerjasama 

Apabila memperoleh delegasi kewenangan dari bupati, camat dapat 

melaksankan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap jalannya 

pemerintahan desa, termasuk mengaatasi konflik intra dan antar 

pemerintahan desa. 
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2.6 Unsur-unsur Desa 

Desa sebagai kesatuan masyrakat memiliki tiga hal yaitu wilayah 

(rangkah), satu keturunan (darah) dan ajaran atau adat(warah) 

(daldjoeni,1998), hingga kini tiga unsur yang berkembang didesa-desa jawa 

adalah daerah, penduduk dan tata kehidupan. 

1. Daerah  

Daerah adalah tanah-tanah perkarangan dan pertanian beserta 

penggunaannya, termasuk pola aspek lokasi,luas, batas, yang kesemuanya 

itu merupakan lingkungan  geografis setempat. 

2. Penduduk  

Jumlah penduduk,pertambahan,kepadatan,penyebaran serta mata 

pencariannya. 

3. Tata Kehidupan 

Ajaran tentang tata hidup, tata pergaulan dan ikatan-ikatan 

sebagaimana masyrakat desa, dengan sendirinya tata kehidupan itu tak 

dapatdilepaskan dari seluk beluk usaha penduduk untuk mempertahankan 

dan meningkatkan kesejahteraannya. 

Kesimpulan bahwa setiap desa memiliki geographical setting dan 

human effort-nya masing-masing yang berbeda-beda. Ada desa 

bersumberdaya menguntungkan tetapi semangat membangun, 

keterampilandan pengetahuan masyrakatnya serva kurang, sehingga desa 

tersebut tak dapat maju.sebaliknya ada desa yang meski sumberdaya serba 

terbatas, tetapi dapat maju ekonominya,berkat kemampuan penduduknya 
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mengatasi berbagai hambatan alam lain, dipengaruhi oleh unsur-unsur 

geogerafis wilayah yang ditempati, sehubungan hal tersebut ada empat 

unsur geografis yang ikut menetukan persebaran desa yaitu lokasi, iklim, 

tanah dan air. 

 

2.7 Prinsip Pembanguan Infrastruktur Desa 

Adapun prinsip perencanaan pembanguan infrastruktur meliputi 

diantaranya: 

a. Pemilihan kegiatan berdasarkan musyawarah masyrakat. 

b. Dilaksanakan masyrakat secara terbuka 

c. Dapat dipertanggungjabkan  

d. Memberikan manfaat kepada masyrakat sevar berkelanjutan 

 

2.8  Pendekatan Perencanaan Pembangunan Desa 

Ada beberapa pendekatan perencanaan perencanaan pembangunan 

infrastruktur yang harus dilaksanakn oleh masyrakat dan pemerintah setempat 

diantaranya: 

A. Pemerdayaan 

B. Keberpihakkan kepada yang miskin 

C. Otonomi dan desentralisasi 

D. Partisipatif 

E. Keswadayaan  

F. Keterpaduan program pembangunan 

G. Penguatan kapasitas kelembagan 
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2.9 Ruang lingkup  program perencanan pembangunan infrastruktur 

 Ruang lingkup program pembangunan perencanaan pembangunan 

infrastruktur diantara nya: 

A. Pembangunan infrastruktur trnsportasi perdesaan untuk mendukung 

peningkatan aksebilitas masyrakat desa, yaitu: jalan, jembatan perdesaan, 

titian. 

B. Pembangunan infrastruktur yang mendukung produksi pertanian yaitu: 

irigasi perdesaan. 

C. Pembangunan infrastruktur yang mendukung pemenuhan kebutuhan dasar 

masyrakat, meliputi: penyediaan air minum, dan sanitasi perdesaan. 

2.10 Pola pelaksanaan program pembangunan infrastruktur 

 Infrastruktur perdesaan didefenisikan sebagai infrastruktur yang bersifat  

dan memberikan akses terhadap pelayanan dasar maupun pelayanan sosial serta 

ekonomi bagi masyrakat pedesaan (Asnudin A,2005) 

 Pola pelaksanaan program perencanaan pembangunan infrastruktur 

diantaranya: 

a. Program ini dilaksanakan oleh masyrakat desa sasaran secara swakelola 

melalui organisasi masyrakat setempatsebagai pengelol kegiatan. 

b. Penetapan jenis infrastruktur, perencanaan dan operasi pemeliharaannya 

dilaksanakan berdasarkan keputusan dalam musyawarah desa. 

c. Selama pelaksanaan ditingkat desa dilakukan pendampingan oleh 

fasilitator (konsultan) 
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2.11 Jenis Infrastruktur pedesaan 

 Jenis infrastruktur perdesaan yang menjadi cakupan pembiayaan PPIP 

untuk tahun anggaran 2009, antara lain berupa 

a. Infrastruktur yang mendukungaksesibilitas, berupa jalan dan jembatan 

perdesaan, 

b. Infrastruktur yang mendukung produksi pangan, berupa irigasi perdesaan  

c. Infrastruktur untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyrakat perdesaan, 

berupa penyediaan air minum dan sanitasi perdesaan (pedoman 

PPIP,2006)  

 

2.12 Kriteria Infratruktur  

 Dalam memilih jenis infrastruktur yang akan dilaksanakan didesa sasaran 

PPIP 2009, harus mempertimbangkan faktor-faktor, antara lain: 

a. yang mendesak bagi masyrakat miskin dan diusulkan oleh masyrakat 

melalui musyawarah desa, 

b. langsung memberikan manfaat bagi masyrakat setempat terutama 

kelompok miskin 

c. penyediaan lahan untuk infrastruktur disediakan oleh masyrakat 

d. dapat dilaksanakan dan berfungsi pada tahun anggaran 2009, 

e.  memprioritaskan pemberian kesempatan kerja kepada tenaga kerja 

setempat dan penggunaan material lokal. 
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2.13Permasalahan Pembangunan Desa 

 Perencanaan pembangunan wilayah pada dasarnya merupakan suatu 

bentuk intervensi kelembagaan publik. Diperlukannya suatu intervensi public 

didasari oleh pemikiran bahwa kesejahteraan masyrakat tidak dapat optimal 

dicapai akibat terjadinya kegagalan pasar akibatnya mekanisme pasar berlangsung 

secara tidak sempurna. Fenomena market failure dapat tumbuh sebagai akibat 

sistem ekonomi yang tidak dapat menyediakan produk-produk yang diperlukan 

atau akibat kegagalan alokasi sumberdaya. Market failure akan terjadi manakal 

berbagi eksternalitas negatif gagal direfleksikan dlam harga pasar,atau akaibat 

adanya praktek monopoli-oligopoli, atau juga akibat kegagalan pemerintah. 

Secara teoritis, kegagalan pasar akan selalu muncul manakala kompetisi sempurna 

tidak terjadi. Kegagalan pasar dapat menyebabkan kemunduran (berdampak 

negatif) bagi seluruh pelaku ekonomi. 

 Pemerintahan adalah suatu bentuk kelembagaan yang memiliki 

kewenangan atau hak legal sebagai perencanaan dan pelaksanaan kepentingan-

kepentingan publik. Sebagai lembaga yang memiliki legalitas, lembaga 

pemerintah memiliki kewenangan didalam merumuskan kebijakan-kebijakan 

publik  sebagai terjemahan dari kepentingan publik. Perlunya lembaga publik juga 

didasari pemahamn bahwa beberapa bentuk fasilitas diyakini hanya dapat 

berfungsi dengan optimal jika diserahkan pada kelembagaan publik untuk 

menyediakannya. Kelembagaan pemerintahan dibangun secara berhirarki dengan 

otoritas yang berbeda. Lembaga pemerintahan berskala nasional menangani 
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kebijakan-kebijakan dan pelaksanaan pemerintahan berskala nasional, sedangkan 

pemerintahan daeraha memiliki keenangan berskala daerah. 

 Bukti empiris menunjukkan telah terjadinya kegagalan pemerintah untuk 

berperan sebagaimana mestinya. Government failure timbul karena lembaga 

pemerintah yang eksistensinya dilandasi untuk mengelimir market failure, 

ternyata menimbulkan masalah-masalah baru. Individu-individu dan kelompok-

kelompok didalam lembaga pemerintah banyak yang ternya berperilaku seperti 

individu-individu atau lembaga swasta pelaku ekonomi yang tidak berorientasi 

pada kepentingan publik tapi berorientasi pada kepentingan nya sendiri atau 

kelompoknya. 

 

2.14 Konsep Pembangunan Menurut Pandangan Islam 

 Pembangunan dalam kerangka islam dikemukakan pada pola nilai yang 

melekat dalam al-quran dan Sunnah. Sumber tersebut membentuk kerangka 

rujukan yang menjadi dasar dalam upaya pembangunan sehingga menjadi titik 

awal dalam perumusan kebijakan pembangunan, proses pembuatan keputusan dan 

tujuan semua level.  

Nabi Muhammad SAW sebagai rasullulah dan negarawan yang berhasil 

menciptakan suatu sistem budaya lengkap dengan segala sistem pemerintahannya 

telah sering bersabda tentang administrasi pembangunan “Barang siapa yang hari 

ini lebih baik dari hari kemarin maka ia termasuk orang yang beruntung, barang 

siapa yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin maka ia termasuk orang yang  

merugi”.  

Pembangunan bangsa seperti yang telah dikemukakan diatas juga sudah  
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dibicarakan dalam al-quran pada potongan Q.S Ar-Rad: 11 sebagai berikut: 

                                  

                                

                            

                                  

                

 Artinya:   Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya 

bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah 

Allah[767]. Sesungguhnya Allah tidak merobah keadaan sesuatu kaum sehingga 

mereka merobah keadaan[768] yang ada pada diri mereka sendiri. dan apabila 

Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, Maka tak ada yang dapat 

menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. 

 

Dari ayat ini jelas bahwa jika suatu kaum (bangsa) sebelum mereka 

mengubah maka kaum ini harus berusaha terlebih dahulu bagaimana kaum ini 

dapat  mencapai keinginannya atau menyusun rencana apa-apa saja yang harus 

mereka lakukan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik lagi. Karena Allah 

tidak akan merubah keadaan mereka apabila tidak ada usaha sama sekali dari 

kaum itu sendiri untuk berubah.  

Manusia dalam proses pembangunan mengandung beberapa pengertian 

yaitu manusia sebagai pelaksana pembangunan, manusia sebagai perencana 

pembangunan dan manusia sebagai sasaran dari proses pembangunan, serta 

manusia memiliki kuasa sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan kepadanya 

dan menjalakan tugas sesuai dengan keahlian/kemampuan yang dimilikinya. 
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Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran Surah An-Nuur Ayat 55 adalah sebagai 

berikut: 

                   

                            

                           

        

55.  Dan Allah Telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu 

dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa dia sungguh- sungguh akan 

menjadikan mereka berkuasa dimuka bumi, sebagaimana dia Telah menjadikan 

orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh dia akan meneguhkan bagi 

mereka agama yang Telah diridhai-Nya untuk mereka, dan dia benar-benar akan 

menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman 

sentausa. mereka tetap menyembahku-Ku dengan tiada mempersekutukan sesuatu 

apapun dengan Aku. dan barangsiapa yang (tetap) kafir sesudah (janji) itu, Maka 

mereka Itulah orang-orang yang fasik. 

 

Pembangunan dalam islam hendaklah dijalankan dua tahap:  

1. Tahapan pembangunan kerohanian   

a. Tahapan pembangunan paling asas dalam islam.  

b. Akal dan jiwa manusia perlu dibangun terlebih dahulu.  

c. Tumpuan utama pendekatan islam adalah keatas kejiwaan, moral dan 

etika-etika pembangunan.  

2. Tahapan pembangunan fisikal  

a. Pembangunan ekonomi, infrastruktur dan sebagainya.  

b. Tiga tahap keperluan darurat, hajiat dan tahsiniat. 
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Pembangunan yang disyariatkan dalam islam adalah pembangunan yang:  

a. Membawa kebaikan secara keseluruhan manusia  

b. Halal  

c. Mengikuti keperluan, daruriat, hajat dan tahsiniat  

d. Bukan untuk kebanggaan  

e. Keuntungan semua pihak   

 Pembangunan yang diharamkan dalam islam:  

a. Pembangunan yang mendatangkan kesusahan kepada manusia  

b. Pembangunan yang berasaskan kepada kebendaan semata-mata,  

contohnya:  

a. Pembanguna n menyebabkan kezaliman kepada manusia  

b. Pembangunan mengancam kesejahteraan sejagat  

c. Menjadikan manusia lupa tanggungjawab sebagai khalifah Allah  

d. Membina rumah judi, pelacuran, hiburan dan lain-lain. 

 

2.15  Implikasi Sebuah Kebijakan 

 Dalam diskusi ada kesamaan dalam hal ide keseimbangan itu harus 

dipelihara dan diatur antara aktivitas ekonomi dengan sumberdaya alam. 

Permasalahan yang dihadapi saat ini adalah laju pertumbuhan populasi 

berbanding terbalik dengan keadaan lingkungan. Kebijakan yang diambil saat ini 

adalah mengurangi tingkat kehamilan dan tingkat kematian bayi. 

 Menurut Izyani tidak hanya itu saja tapi juga harus meningkatkan kualitas 

taraf hidup. Ini semua dapat dicapai dengan memusatkan perhatiannya pada issue-

issue pertanahan dan ketiadaan akses pada fasilitas kesehatan. Idealnya adalah 
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memberikan pendididkan public dan memasukkan nilai-nilai islam pada mereka 

bahwa kekayaan dan meterialmisme bukanlah tujuan hidup didunia ini. Meskipun 

sulit dilakukan karena kita hidup pada dunia yang didominasi oleh kapitaslisme. 

 

2.16 Penelitian Terdahulu 

 Menurut Ali Akbar (2006;34) pembangunan masyrakat desa ditentukan 

oleh tipe dan gaya kepemimpinan kepala desa untuk menjadikan desa yang lebih 

maju dan jaya, meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan 

(implementasi) program/proyek pembangunan yang dikerjakan di dalam 

masyarakat. 

 Riyadi (2004;4) bahwa pembangunan masyrakat desa sangat berpengaruh 

pada tingkat pendidikan dan pendaptan desa tersebut. 

 Menurut Mustafa Kamal, bahwa pembangunan yang didesa  pulau lawas 

(2009) bergantung kepada dan kecuran yang diberikan oleh pemerintah daerah 

terhadapa desa-desa yang akan dibangun. 

 Dar jurnal atau penelitian terdahulu dapat dikatakan bahwa pembangunan 

yang ada didesa sangat banyak faktor yang mempengaruhinya yang menyebabkan 

apakah pembangunan desa semakin bagus atau pembangunan desa semakin jelek. 

 

2.17  Konsep Operasional 

 Konsep operasional merupakan unsur-unsur yang memberikan bagaimana 

cara mengukur suatu variabel sehingga dengan pengukuran tersebut dapat 

diketahui indikator-indikator apa saja sebagai pendukung untuk dianalisa dari 

variabel tersebut. (singarimbun, Andika:1995). 
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 Pembangunan merupakan suatu usaha yang terperencana untuk 

meningkatkan taraf hidup masyrakat. Untuk mengukur pelaksanaan pembangunan 

infrastruktur di desa sawah maka variabel penelitian di operasionalkan menjadi 

berikut: 

a. Efektivitas perencanaan pembangunan infrastruktur  

Efektivitas perencanaan pembangunan infrastruktur perdesaan melalui 

musrenbangdes harus lah berdasarkan kondisi lingkungan dan potensi 

wilayaseperti diutarakan oleh (kodoatie,2003), bahwa lingkungan alam 

merupakan pendukung dasar dari semua system yang ada. Peran 

infrastruktur sebagai mediator antara sistem ekonomi dan sosial dalam 

tatanan kehidupan manusia dengan lingkungan alam menjadi sangat 

penting. 

b. Pelaksanaan pembangunan infrastruktur  

Pelaksanaan pembangunan infrastruktur merupakan bentuk wujud 

terlaksananya sebuah perencanaan yang terencana secara sistematis dan 

konseptual 

c. Pengawasan pembangunan infrastruktur 

Pengawasan adalah proses dimana pimpinan ingin mengetahui hasil 

pelaksanaan pekerjaan yangdilakukan bawahan sesuai dengan rencana, 

pemerintah, tujuan, kebijakan yang ditentukan agar semua perencanaan 

dapat terlaksana dengan baik dan maksimal. 
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d. Partisipasi masyrakat dalam pembangunan infrastruktur desa 

Dalam usaha pembangunan infarastruktur perdesaan, pemerintah sangat 

membutuhkan peran masyrakat dalam ikut serta untuk berpatisipasi dalam 

pembangunan,maaka pelibatan masyrakat merupakan sebuah cara yang 

efektif untuk mewujudkan semua perencanaan pembangunan yang di 

rencanakan oleh pemerintah. 

e. Evaluasi pembangunan 

Evaluasi adalah sebuah penelitian yang soebyektif dan sesistematik 

mungkin terhadap sebuah intervensi yang direncanakan, sedang 

berlangsung ataupun yang telah terselesaikan. Evaluasi menurut PP 

39/2006, adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi maskan 

(input), keluaran(output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan 

standar yang telah ditetapkan masukan untuk perencanaan yang akan 

datang. 

 Berikut ini dilihat operasional variabel yang menyajikan konsep 

dan indikator dari pembangunan infrastruktur di desa sawah yang berada 

di daerah kampar utara dikabupaten kampar. 

 

2.18  Variabel Penelitian 

 Variabel penelitian adalaha segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal 

tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya (sugiono,2005: 38). Dari pengertian 

diatas, maka penulis menetapkan beberapa variabel yang diteliti oleh penulis, 
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yaitu pelaksanaan pembangunan di desa sawah kecamatan kampar utara 

kabupaten kampar. 

Tabel 2.1: Operasional indikator variabel 

Variabel Indikator Sub indikator 

 1 2 

PP No.72 tahun 2005 

tentang Desa dan PP 

No.73 tahun 2005 

Tentang Kelurahan, 

dan Peraturan Mentri 

dalam negeri nomor 

66 tahun 2007 tentang 

Perencanaan 

Pembangunan Desa 

1. perencanaan 

pembangunan 

infrastruktu 

 

 

 

2. Pelaksanaan 

pembangunan 

infrastruktur 

 

 

 

 

3. Pengawasan 

pembangunan 

infrastruktur 

 

 

 

 

 

4. Partisipasi 

masyrakat dalam 

pembangunan 

infrastruktur desa 

 

 

 

 

 

5. Evaluasi 

pembangunan 

 

 

a. Penetapan Pelaksana 

Kegiatan 

b. Penyusunan rencana Kerja 

c. Sosialisasi Kegiatan 

d. Pengadaan Tenaga Kerja 

e. Pengadaan bahan/material 

a. Pemahaman masyrakat 

terhadap pelaksanaan 

pembangunan infrastruktur 

b. Kondisi pembangunan 

infrastruktur 

c. Penerapan perencana 

pembangunan infrastruktur 

a. Melakukan Upaya 

pemberdayaan masyrakat 

b. Pengawasan dan 

pemantauan secara 

partisipatif oleh masyrakat 

c. Hasil Pengawasan dan 

pemantauan pembangunan 

desa 

a. Kewajiban masyrakat 

berpatisipasi terhadap 

pembangunan infrastruktur 

b. Kesadaran masyakat untuk 

berpatisipasi dalam 

pembangunan infrastruktur 

c. Pengaruh partisipasi 

masyrakat terhadap 

pembangunan infrastruktur 

a. Pengetahuan masyrakat 

terhadap evaluasi 

pembangunan infrastruktur 

b. Pelaksanan evaluasi 

c. Pengaruh evaluasi terhadap 

pembangunan. 

 

 


