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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Pembangunan 

 Pembangunan (development) adalah proses perubahan yang mencakup 

seluruh system sosial, seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, 

pendidikan dan teknologi, kelembagaan, dan budaya (Alexander 1994). Portes 

(1976) mendefenisiskan pembangunan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan 

budaya. Pembangunan adalah proses perubahan yang direncanakan untuk 

memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat. 

 Rostow (1971) menyatakan, bahwa pengertian pembangunan tidak hanya 

pada lebih banyak output yang dihasilkan tetapi juga lebih banyak output daripada 

yang diproduksi sebelumnya. Dalam perkembangannya, pembangunan melalui 

tahapan-tahapan : masyaralat tradisional, pra kondisi lepas landas, lepas landas, 

gerakan menuju kematangan dan masa konsumsi besar-besaran. Kunci diantara 

tahapan ini adalah tahap lepas landas yang didorong oleh satu atau lebih sektor. 

Pesatnya pertumbuhan sektor utama ini telah menarik bersamanya bagian 

ekonomi yang kurang dinamis. 

Menurut Hanafiah (1892), pengertian pembangunan mengalami perubahan 

karena pengalaman pada tahun 1950-an sampai tahun 1960-an menunjukkan 

bahwa pembangunan yang berorientasi pada kenaikan pendapatan nasional tidak 

bisa memecahkan masalah pembangunan. Hal ini terlihat dari taraf hidup sebagian 

besar masyarakat tidak mengalami perbaikan kendatipun target kenaikan 
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pendapatan nasional pertahun meningkat. Dengan kata lain, ada tanda-tanda 

kesalahan besar dalam mengartikan istilah pembangunan secara sempit. 

Akhirnya disadari bahwa pengertian pembangunan itu sangatluas bukan 

hanya sekadar bagaimana menaikkan pendapatannasional saja. Pembangunan 

ekonomi itu tidak bisa diartikan sebagai kegiatan-kegiatan yang dilakukan negara 

untuk mengembangkankegiatan ekonomi dan taraf hidup masyarakatnya. 

 Menurut Deddy T. Tikson (2005) bahwa pembangunan nasional dapat 

pula diartikan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya secara sengaja 

melalui kebijakan dan strategi menuju arah yang diinginkan. Transformasi dalam 

struktur ekonomi, misalnya, dapat dilihat melalui peningkatan atau pertumbuhan 

produksi yang cepat di sektor industri dan jasa, sehingga kontribusinya terhadap 

pendapatan nasional semakin besar. Sebaliknya, kontribusi sektor pertanian akan 

menjadi semakin kecil dan berbanding terbalik dengan pertumbuhan 

industrialisasi dan modernisasi ekonomi. Transformasi sosial dapat dilihat melalui 

pendistribusian kemakmuran melalui pemerataan memperoleh akses terhadap 

sumber daya sosial-ekonomi, seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, air 

bersih,fasilitas rekreasi, dan partisipasi dalam proses pembuatan keputusan politik. 

Sedangkan transformasi budaya sering dikaitkan, antara lain, dengan bangkitnya 

semangat kebangsaan dan nasionalisme, disamping adanya perubahan nilai dan 

norma yang dianut masyarakat, seperti perubahan dan spiritualisme ke 

materialisme/sekularisme. Pergeseran dari penilaian yang tinggi kepada 

penguasaan materi, dari kelembagaan tradisional menjadi organisasi modern dan 

rasional. 
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 Pembangunan adalah semua proses perubahan yang dilakukan melalui 

upaya-upaya secara sadar dan terencana (Riyadi dan Deddy Supriyadi 

Bratakusumah, 2005). Sedangkan dalam pengertian ekonomi murni, 

pembangunan adalah suatu usaha proses yang menyebabkan pendapatan perkapita 

masyarakat meningkat dalam jangka panjang. (Sukirno, 1995: 13). Dengan 

demikian, proses pembangunan terjadi di semua aspek kehidupan masyarakat, 

ekonomi, sosial, budaya, politik, yang berlangsung pada level makro (nasional) 

dan mikro. Makna penting dari pembangunan adalah adanya kemajuan/perbaikan 

(progress), pertumbuhan dan diversifikasi.  

 Bahwa  peningkatan  kesejahteraan  manusia  menjadi  fokus  sentral  dari 

Pembangunan  dimana  pembangunan  masyarakat  yang  menentukan  tujuan 

sumber-sumber   pengawasan   dan   mengarahkan   proses-proses   pelaksanaan 

pembangunan. Contoh dari pembanguan fisik adalah: 

a. Prasarana perhubungan yaitu: jalan, jembatan dll. 

b. Prasarana pemasaran yaitu: gedung, pasar. 

c. Prasarana sosial yaitu: gedung sekolah, rumah-rumah ibadah, dan 

Puskesmas 

Pembangunan  non  fisik  adalah  pembangunan  yang  tidak  terwujud 

namun dapat di rasa kan manfaatnya oleh masyarakat. Pembangunan ini sering di 

sebut pembangunan masyarakat, yang berupa : 

1. Pembangunan bidang keagamaan 

2. Pembangunan bidang kesehatan dan keluarga berencana 

3. Pembangunan bidang keamanan dan ketertiban 
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4. Pelayanan    terhadap    urusan    masyarakat    seperti    pembuatan KTP,  

pembuatan kartu keluarga,pembuatan surat kelahiran 

5. Pembuatan surat keterangan berdomisili. 

Menurut Riady (2003:322) langka-langka di dalam mengajak peran 

sertamasyarakat secara penuh didalam pembangunan dapat dilakukan dengan 

jalan: 

1. Merumuskan dan menampung keinginan masyarakat yang akan di 

wujudkan melalui upaya pembangunan 

2. Dengan dibantu oleh pendamping atau narasumber atau lembaga advokasi 

masyarakat, dibuatkan alternatif perumusan dari berbagai keinginan 

tersebut 

3. Merancang pertemuan seluruh masyarakat yang berminat dan 

berkepentinganyang membicarakan cost dan benefit dari pelaksanaan 

pembangunan ini 

4. Proses pelaksanaan program pembangunan dan pembiayaan 

pembangunanserta rencana pelaksanaan pembangunan berlangsung 

beberapa kali dan melibatkan seluruh intansi maupun pameran 

pembangunan yang terkait 

5. Melaksanakan program pembangunan disertai dengan pemantauan dan 

pengawasan pelaksanaan pembangunan. 

Menurut Riady (2003:336) perencanaan pembangunan daerah dalam 

konteks menejemen pembangunan merupakan fungsi pertama yang harus 
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dilakukan. Perencanaan pembangunan daerah yang dikembangkan harus memiliki 

prinsip-prinsip pembangunan antara lain: 

1. Perencanaan pembangunan daerah harus memilki landasan filosofi yang 

kuatdan mengakar dalam kultur/budaya masyarakat yang ada didaerah 

2. Perencanaan pembangunan harus bersifat komprensif, holistik, 

ataumenyeluruh, sehingga mampu membangun aspek-aspek yang akan 

menjadisatu kesatuan dalam pembangunan 

3. Perencanaan pembangunan daerah harus mengakomodasikan keadaan 

strukturruang dari wilayah perencanaannya, seperti pusat perkotaan, 

pedesaan, danlain sebagainya 

4. Perencanaan pembangunan daerah harus bersifat menyokong/memperkuat 

perencanaan pembangunan secara nasional. Perencanaan pembangunan 

daerahharus dilaksanakan secara harmonis dan mendukung proses 

pembangunansecara nasional dengan tetap berlandaskan pada kekuatan, 

potensi, dankebutuhan daerah itu sendiri. 

 

2.2 Administrasi Pembangunan 

Administrasi adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok 

orang dalam bekerjasama untuk mencapai tujuan atas dasar efektif, efesien dan 

rasional. Selanjutnya ia menyatakan administrasi mempunyai dua dimensi yaitu 

dimensi karakteristik dan dimensi unsur-unsur.Dimensi karakteristik yang melekat 

pada administrasi yaitu efesien , efektif dan rasional sedangkan dimensi unsure-

unsur administrasi yaitu (Pasalong, 2011:3): 
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1. Adanya tujuan atau sasaran yang ditentukan sebelum melaksanakan 

suatu pekerjaan 

2. Adanya kerjasama baik sekelompok orang atau lembaga pemerintah 

maupun lembaga swasta 

3. Adanya sarana yang digunakan oleh sekelompok atau lembaga dalam 

melaksanakan tujuan yang hendak dicapai 

Sebagai suatu perubahan yang terencana dan berkesinambungan, 

pembangunan pada hakikatnya bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan 

kualitas hidup manusia. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka pembangunan 

perlu diimplementasikan kedalam berbagai program pembangunan yang dapat 

secara langsung menyentuh masyarakat.Pembangunan memerlukan cara atau 

pedoman tindakan yang terarah“bagaimana” meningkatkan kualitas hidup 

manusia tersebut. Suatu perangkat pedoman untuk memberikan arah terhadap 

pelaksanaan strategi-strategi pembangunan dapat dikatakan sebuah kebijakan 

(Suharto, 2006:4). 

Administrasi Pembangunan diartikan sebagai proses pengendalian usaha 

oleh Negara/pemerintah untuk merealisir pertumbuhan yang direncanakan kearah 

suatu keadaan yang lebih baik. Administrasi Pembangunan dianggap lebih baik 

dan maju di dalam berbagai aspek kehidupan bangsa. Pada umumnya tujuan-

tujuannya adalah pembinaan bangsa (Nation Building) dan atau perkembangan 

sosial ekonomi. Perkembangan kearah kemajuan seringkali disebut pula oleh para 

cendikiawan sebagai Modernisasi. 
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 Menurut Nation-building (Sondang P. Siagian, 2001) administrasi 

pembangunan meliputi dua pengertian, yaitu tentang administrasi dan tentang 

pembangunan. Administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan keputusan-

keputusan yang telah diambil dan diselenggarakan dua orang atau lebih untuk 

mencapai tujuan yang telah dietapkan sebelumnya. Sedangkan pembangunan 

adalah rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara 

terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara bangsa menuju modernitas 

dalam rangka pembinaan bangsa. 

 Administrasi pembangunan menunjukkan betapa kompleksnya organisasi 

pemerintah, sistem manajemennya dan proses kegiatan yang dilakukanoleh 

pemerintah untuk mencapai tujuannya. 

 

2.3 Pelaksanaan Pembangunan 

 Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana 

yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya 

dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana 

pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Majone dan Wildavsky mengemukakan 

pelaksanaan sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa 

Pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan (Nurdin Usman, 

2002:70). 

 Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan 

untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirimuskan dan 

ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa 

yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana 
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carayang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah 

program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, 

langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan 

guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula (Abdullah Syukur, 

1987:40). 

 Faktor-faktor yang dapat menunjang program pelaksanaan adalah sebagai 

berikut: 

a. Komunikasi, merupakan suatu program yang dapat dilaksanakan dengan 

baik apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut proses 

penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi 

yang disampaikan; 

b. Resouces (sumber daya), dalam hal ini meliputi empat komponen yaitu 

terpenuhinya jumlah staf dan kualitas mutu, informasi yang diperlukan 

guna pengambilan keputusan atau kewenangan yang cukup guna 

melaksanakan tugas sebagai tanggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan 

dalam pelaksanaan; 

c. Disposisi, sikap dan komitmen dari pada pelaksanaan terhadap program 

khususnya dari mereka yang menjadi implementasi program khususnya 

dari mereka yang menjadi implementer program; 

d. Struktur Birokrasi, yaitu SOP (Standar Operating Procedures), yang 

mengatur tata aliran dalam pelaksanaan program. Jika hal ini tidak sulit 

dalam mencapai hasil yang memuaskan, karena penyelesaian khusus tanpa 

pola yang baku. 
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Keempat faktor di atas, dipandang mempengaruhi keberhasilan suatu 

proses implementasi, namun juga adanya keterkaitan dan saling mempengaruhi 

antara suatu faktor yang satu dan faktor yang lain. Selain itu dalam proses 

implementasi sekurang-kurangnya terdapat tiga unsur penting dan mutlak yaitu 

(Abdullah Syukur, 1987:389): 

a. Adanya program (kebijaksanaan) yang dilaksanakan; 

b. Kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan manfaat dari program 

perubahan dan peningkatan; 

c. Unsur pelaksanaan baik organisasi maupun perorangan yang bertanggung 

jawab dalam pengelolaan pelaksana dan pengawasan dari proses 

implementasi tersebut. 

Selanjutnya Todaro (dalam Suharto, 2006:3) mengemukakan bahwa 

sedikitnya pembangunan harus memiliki tiga tujuan yang satu sama lain saling 

terkait yaitu: 

1. Meningkatkan ketersediaan dan memperluas distribusi barangg 

kebutuhandasar seperti makanan, perumahan, kesehatan, dan perlindungan 

kepada seluruh anggota masyarakat 

2. Menacapai kualitas hidup yang bukan hanaya untuk meningkatkan 

kesejahteraan secara material, melainkan juga untuk mewujudkan 

kepercayaan diri dan kemandirian bangsa. Aspek ini meliputi peningkatan 

pendapatan, penyediaan lapangan kerja, pendidikan dan budaya serta nilai 

kemanusiaan. 
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3. Memperluas kesempatan ekonomi dan sosial bagi individu dan bangsa 

melalui pembebasan dari perbudakan dan ketergantungan pada orang 

ataubangsa lain serta pembebasan dari kebodohan dan penderitaan. 

Dapat dipahami bahwa proses pembangunan dapat diupayakan kearah yang 

positif serta lebih maju dari sebelumnya. Dalam membangun tentunyatidak akan 

semudah membalikan telapak tangan. Perlu usaha-usaha secarasadar, pengorbanan 

dan proses yang memakan waktu serta harus dilalui dengan kerjasama semua 

pihak yang terlibat. Upaya-upaya sadar yang dikaitkan dengan negara untuk 

melakukan perbaikan dikenal dengan administrasi pembangunan. 

 

2.4 Otonomi Desa 

2.4.1 Desa 

Secara historis, desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat 

politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum negara ini terbentuk. 

Struktur social sejenis desa, masyarakat adat dan lain sebagainya telah 

menjadi institusi social yang mempunyai posisi yang penting. Dengan tingkat 

keragaman yang tinggi, membuat desa merupakan wujud bangsa yang paling 

konkret (Widjaja, 2008:4). 

Pengaturan mengenai desa kembali mengalami perubahan dengan 

lahirnya. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah. Pengaturan mengenai desa di dalam Undang-Undang 23 Tahun 2014 

kemudian ditindak lanjuti oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 

Desa (Undang-Undang Desa). Dalam hal kewenangan secara prinsipil tidak 

ada perubahan yang mendasar dalam pengaturan mengenai kewenangan desa. 
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Sama hal nya dengan peraturan sebelumnya, Undang-Undang Desa 

mendefinisikan desaatau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan 

masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk 

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-

usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem 

Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Berdasarkan Undang-Undang Desa, desa dibentuk atas prakarsa 

masyarakat dengan memperhatikan asal-usul desa dan kondisi sosial budaya 

masyarakat setempat. Pembentukan desa harus memenuhi beberapa syarat, 

diantaranya jumlah penduduk, luas wilayah, bagian wilayah kerja, perangkat, 

serta sarana dan prasarana pemerintahan. Pembentukan desa dapat berupa 

penggabungan beberapa desa, atau bagian desa yang bersandingan, atau 

pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa 

di luar desa yang telah ada. Desa yang kondisi masyarakat dan wilayahnya 

tidak lagi memenuhi persyaratan dapat dihapus atau digabung. Sementara itu, 

disisi lain desa juga dapat diubah statusnya menjadi kelurahan berdasarkan 

prakarsa Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 

dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat setempat. 

2.4.2 Pembangunan Desa 

Pembangunan desa adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki 

untuk peningkatan kesejahtraan masyarakat yang nyata baik dalam aspek 

pendapatan, kesempatan kerja, lapangan usaha, akses terhadap pengambilan 

keputusan, pembangunan fisik desa, maupun indeks pembangunan manusia. 



 

 

21 

Pembangunan di desa menjadi tanggung jawab Kepala Desa sebagaimana 

diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang Desa ditegaskan bahwa Kepala Desa 

mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, 

dan kemasyarakatan. Kegiatan pembangunan direncanakan dalam forum 

MUSRENBANGDES, dan hasil dari musyawarah tersebut ditetapkan dalam 

RKPDES (Renca Kerja Pemerintah Desa) selanjutnya ditetapkan dalam 

APBDES. Dalam pelaksanaan pembangunan kepala desa dibantu oleh 

perangkat desa dan dapat dibantu oleh lembaga kemasyarakatan desa. 

Konsep pembangunan desa menjelaskan pembangunan masyarakat 

adalah suatu gerakan untuk memajukan suatu kehidupan yang lebih baik bagi 

seluruh masyarakat, dengan partisipasi aktif, bahkan jika mungkin dengan 

swakarsa (inisiatif) masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu bagaimana 

menggugah dan menumbuh kembangkan partisipasi sangatlah diperlukan 

untuk proses pembangunan masyarakat itu sendiri (DEPDAGRI). 

Berbagai sudut pandang dapat digunakan untuk 

menelaahpembangunan pedesaan. Menurut Haeruman (1997), ada dua 

sisipandang untuk menelaah pedesaan, yaitu: 

1. Pembangunan pedesaan dipandang sebagai suatu proses alamiah yang 

bertumpu pada potensi yang dimiliki dan kemampuan masyarakat Desa 

itu sendiri. Pendekatan ini meminimalkan campur tangan dari luar 

sehingga perubahan yang diharapkan berlangsung dalam rentang waktu 

yang panjang 
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2. Sisi yang lain, memandang bahwa pembangunan pedesaansebagai suatu 

interaksi antar potensi yang dimiliki oleh masyarakt Desa dan dorongan 

dari luar untuk mempercepat pemabangunan pedesaan 

3. Pembangunan Desa adalah proses kegiatan pembangunan yang 

berlangsung di Desa yang mencakup seluruh aspek kehidupandan 

penghidupan masyarakat. Menurut Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomer : 72 tahun 2005 Tentang Desa sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) bahwa perencanaan pembangunan Desa disusun secara 

partisipatif oleh pemerintahan Desa sesuai dengan kewenangannya dan 

menurut ayat (3) bahwa dalam menyusun perencanaan pembangunan 

Desa wajib melibatkan lembaga kemasyarakatan Desa.  

 

2.5 Perencanaan Pembangunan Desa 

 Pembangunan berkembang sesuai dengan perkembangan pemahaman 

orangtentang tujuan pembangunan. Menurut Said Zainal (2004) Secara 

umum“pembangunan dimaksudkan untuk mewujudkan kondisi yang lebih baik di 

masadepan dari pada kondisi yang ada pada waktu sekarang”. Ini mengandung 

pengertian bahwa masyarakat selalu berada dalam kondisi yang dinamis. Dalam 

masyarakat yang dinamis, kondisi masa depan itu berada dalam proses perubahan 

dan perkembangan sepanjang waktu. 

Pembangunan desa adalah proses kegiatan pembangunan yang berlangsung 

didesa yang mencakup seluruh aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat. 

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang 

desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 63 ayat (2) “bahwa perencanaan 
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pembangunan desa disusun secara partisipatif oleh pemerintahan desa sesuai 

dengan kewenangan desa, dan menurut ayat (3) bahwa dalam menyusun 

perencanaan pembangunan desa wajib melibatkan lembaga kemasyarakatan 

desa”. Tujuan perencanaan pembangunan sebagai berikut: 

1. Mengkoordinasikan antar pelaku pembangunan. 

2. Menjamin sinkronisasi dan sinergi dengan pelaksanaan pembangunan 

daerah 

3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, 

penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan 

4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat 

5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya Desa secara efisien, 

efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. 

Setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun  2014 tentang 

Desa, Pada Pasal 79 undang-undang ini menyatakan bahwa perencanaan 

pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada 

perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Perencanaan Pembangunan Desa 

disusun secara berjangka meliputi: 

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 

(enam) tahun; dan 

2. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja 

Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. 
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 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja 

Pemerintah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa. Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan pedoman 

dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang diatur dalam 

Peraturan Pemerintah. Program Pemerintah Daerah yang berskala lokal Desa 

dikoordinasikan dan/atau didelegasikan pelaksanaannya kepada Desa. 

Perencanaan Pembangunan Desa merupakan salah satu sumber masukan dalam 

perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. 

Perencanaan pembangunan desa diselenggarakan dengan mengikut 

sertakan masyarakat Desa. Dalam menyusun perencanaan pembangunan desa, 

Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan 

pembangunan desa. Musyawarah perencanaan pembangunan desa menetapkan 

prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. Prioritas, program, 

kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa dirumuskan berdasarkan penilaian 

terhadap kebutuhan masyarakat Desa yang meliputi: 

a. Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar; 

b. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan 

berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia; 

c. Pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif; 

d. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk 

kemajuanekonomi; dan 
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e. Peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Desa 

berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa. 

 Dalam Perencanaan Pembangunan Partisipatif Desa ada beberapa Prinsip 

Pembangunan yang harus dilaksanakan. Prinsip-prinsip Pembangunan Partisipatif 

tersebut yaitu Pemberdayaan, Transparansi, Akuntabilitas, Berkelanjutan, dan 

Partisipasi. Selain prinsip Pembangunan Partisipatif Desa ada juga harus memiliki 

tujuan dalam Perencanaan Pembangunan. 

 Wujud pembangunan desa adalah adanya berbagai program dan proyek 

pembangunan yang bertujuan menciptakan kemajuan desa. Program dan proyek 

itu tidak hanya untuk mencapai kemajuan fisik saja, tetapi juga meningkatkan 

kemampuan masyarakat. Dengan demikian, makna pembangunan tidak semata-

mata mengadakan sesuatu yang baru dalam arti fisik, akan tetapi lebih luas. 

Sasaran pembangunan desa meliputi perbaikan dan peningkatan taraf hidup 

masyarakat desa, pengerahan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa 

serta penumbuhan kemampuan untuk berkembang secara mandiri yang 

mengandung makna kemampuan masyarakat (empowerment) untuk dapat 

mengidentifikasi berbagai kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi serta dapat 

menyusun perencanaan untuk memenuhi kebutuhan dan memecahkan masalah, 

sehingga dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. 

 Makna pembangunan desa adalah partisipasi dan pemberdayaan 

masyarakat. Partisipasi itu diartikan tidak saja sebagai keikutsertaan dalam 

pembangunan yang direncanakan dan dilaksanakan oleh pihak luar desa (outsider 

stakeholder) atau keterlibatan dalam upaya menyukseskan program pembangunan 
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yang masuk ke desanya, akan tetapi lebih dari sekedar itu. Dalam partisipasi yang 

terpenting adalah bagaimana pembangunan desa itu berjalan atas inisiatif dan 

prakarsa dari warga setempat (lokal) sehingga dalam pelaksanaannya dapat 

menggunakan kekuatan sumber daya dan pengetahuan yang mereka miliki. 

Sejalan dengan itu, segala potensi lokal betapapun kecilnya tidak dapat diabaikan, 

karena ia akan menjadi sumber dari sebuah pembangunan. 

 Midgley (1995:78-79) mengemukakan ada beberapa aspek dalam 

pembangunan desa, diantaranya mementingkan proses dan adanya intervensi. Dua 

hal tersebut perlu disoroti karena terkait dengan konsep pemberdayaan. Suatu 

program pembangunan yang hanya mementingkan hasilnya untuk 

dipersembahkan pada masyarakat justru mengingkari martabat masyarakat, karena 

hal tersebut menghambat masyarakat untuk berperan serta dalam proses. 

Sedangkan intervensi dimaksudkan bahwa dalam pencapaian perubahan sosial 

dengan pemerataan kesejahteraan bagi semua penduduk tidak terlepas dari campur 

tangan pemerintah, karena pemerintah yang menguasai berbagai sumber daya 

(Strategies for Social Development by Governments). Hal tersebut juga berkaitan 

dengan penumbuhan keberdayaan mereka dalam program-program pembangunan, 

apalagi yang memang berskala lokal dan menyangkut kebutuhan dasar masyarakat 

sudah sewajarnya didesentralisasikan pada masyarakat setempat untuk 

direncanakan dan dilaksanakan. Peran pemerintah terbatas dalam hal penyediaan 

dana stimulan dan memfasilitasinya. 

 Banyak pembahasan yang dinamis tentang pembangunan desa, dan 

diantara berbagai tema yang berulang-ulang dimunculkan, Bryant & White 
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(1987:389) menyebutkan tiga hal yang penting dan menentukan tentang 

pembahasan tersebut, yakni : 

1. Pentingnya organisasi lokal yang partisipatif dan beorientasi pada 

belajar dari pengalaman, yang merupakan salah satu cara pokok untuk 

menanggulangi kekeliruan-kekeliruan dan ketidakpastian dalam 

lingkungan pembangunan yang sangat tidak pasti. 

2. Tidak dapat hanya dengan mengandalkan kompetensi teknokratik 

semata-mata yang dianggap sebagai “pemberesan kilat”. Kompetensi 

tersebut dianggap menggunakan top down planning yang 

kecenderungannya bukannya merupakan bagian dari jalan keluar, 

melainkan justru merupakan bagian dari permasalahan. 

3. Pentingnya menyimak kebutuhan-kebutuhan yang spesifik dari 

masyarakat lokal yang dipengaruhi oleh aspek sosial dan budayanya. 

Kompleksitas budaya lingkungan itu merupakan bagian penting dari 

kehidupan lokal. 

Secara khusus, Bryant & White (1987:391) menyikapi pembangunan desa 

sebagai suatu proses yang mempunyai banyak dimensi permasalahan dan 

penyelesaiannya tidak bersifat instant, lebih jelasnya, yaitu : Bahwa pemecahan 

yang cepat dan tepat bagi pembangunan desa tidak ada, khususnya jika 

pembangunan dipahami dalam hubungan dengan kapasitas, keadilan dan 

penumbuhan kekuasaan (empowerment) dalam suatu dunia yang lestari, 

berkecukupan dan saling bergantung. Dengan demikian siapapun yang terlibat 
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dalam pengelolaan pembangunan desa harus menghindari dua hal yang sangat 

merugikan yaitu sikap pesimistik dan metode pemecahan yang simplimistik. 

Dapat disimpulkan bahwa konsep pembangunan desa telah menempatkan 

perlakuan terhadap masyarakat dalam pembangunan pada posisi yang begitu 

berarti dan sentral. Sehingga keterlibatannya dalam proses pembangunan menjadi 

titik penentu apakah proses pembangunan itu menjadi wahana proses belajar atau 

hanya sekedar sebuah rekayasa yang mana pemerintah menjadi pemain tunggal. 

Dengan demikian penekanan pada aspek “proses” memiliki arti penting. Proses 

belajar mengandung makna bahwa setiap kekurangan dan kelemahan yang 

muncul dalam proses pelaksanaan program pembangunan menjadi informasi yang 

penting dan untuk itu dilakukan upaya-upaya penanggulangannya. 

 

2.6 Kebijakan Publik dalam Pembangunan 

Kebijakan (policy) umunya digunakan untuk memilih dan menunjukkan 

pilihan terpenting untuk mempererat kehidupan, baik dalam kehidupan organisasi 

kepemerintahan maupun privat. Kebijakan harus bebas dari konotasi atau nuansa 

yang dicakup dalam kata politis (political), yang sering diyakinimengandung 

makna keberpihakan akibat adanya kepentingan.Kebijakan sebuah ketetapan 

berlaku dan dicirikan oleh perilakuyang konsisten serta berulang, baik dari yang 

membuat nya maupun yang menaatinya (yang terkena kebijakan). Adapun 

kebijakan publik (public policy) merupakan rangkaian pilihan yang lebih kurang 

saling berhubungan (termasuk keputusan-keputusan yang tidak bertindak) yang 

dibuat oleh badan danpejabat pemerintah (Soetri, 2014:14). 
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Carl J Federick sebagaimana dikutip Leo Agustino (2008:7) 

mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan 

seseorang, kelompok atau pemerintah dalamsuatu lingkungan tertentu dimana 

terdapat hambatan-hambatan(kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan 

terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai 

tujuan tertentu. Pendapat ini juga menunjukan bahwaide kebijakan melibatkan 

perilaku yang memiliki maksud dantujuan merupakan bagian yang penting dari 

definisi kebijakan,karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukan apa yang 

sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan 

pada suatu masalah. Solichin Abdul Wahab mengemukakan bahwa istilah 

kebijakan sendiri masih terjadi silang pendapat dan merupakan ajang perdebatan 

para ahli. Maka, untuk memahami istilah kebijakan, Solichin Abdul Wahab 

(2008: 40-50) memberikan beberapa pedoman sebagai berikut: 

1. Kebijakan harus dibedakan dari keputusan 

2. Kebijakan sebenarnya tidak serta merta dapat dibedakan dari 

administrasi 

3. Kebijakan mencakup perilaku dan harapan-harapan 

4. Kebijakan mencakup ketiadaan tindakan ataupun adanya tindakan 

5. Kebijakan biasanya mempunyai hasil akhir yang akan dicapai 

6. Setiap kebijakan memiliki tujuan atau sasaran tertentu baik eksplisit 

maupun implisit 

7. Kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung sepanjang waktu 
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8. Kebijakan meliputi hubungan-hubungan yang bersifat antar organisasi 

dan yang bersifat intra organisasi 

9. Kebijakan publik meski tidak ekslusif menyangkut perankunci lembaga-

lembaga pemerintah 

10. Kebijakan itu dirumuskan atau didefinisikan secara subyektif 

Pembuatan kebijakan dipengaruhi oleh beberapa faktor.Halpenting yang 

turut diwaspadai dan selanjutnya dapat diantisipasiadalah dalam pembuatan 

kebijakan sering terjadi kesalahanumum. Faktor-faktor yang mempengaruhi 

pembuatan kebijakanadalah (Suharno: 2010: 52-53) : 

1. Adanya pengaruh tekanan-tekanan dari luar 

Tidak jarang pembuat kebijakan harus memenuhi tuntutan dari luar atau 

membuat kebijakan adanya tekanan-tekanan dari luar 

2. Adanya pengaruh kebiasaan lama 

Kebiasaan lama organisasi yang sebagaimana disebutkan dengan istilah 

sunk cost, seperti kebiasaaninvestasi modal yang hingga saat ini belum 

professional danterkadang amat birikratik, cenderung akan diikuti 

kebiasaanitu oleh para administrator, meskipun keputusan/kebijakan 

yang berkaitan dengan hak tersebut dikritik, karena sebagaisuatu yang 

salah dan perlu diubah. Kebiasaan lama tersebutsering secara terus-

menerus pantas untuk diikuti, terlebihkalau suatu kebijakan yang telah 

ada tersebut dipandangmemuaskan 

 

 



 

 

31 

3. Adanya pengaruh sifat-sifat pribadi 

Berbagai keputusan/kabijakan yang dibuat oleh parapembuat kebijakan 

banyak dipengaruhi oleh sifat-sifat pribadinya.Sifat pribadi merupakan 

faktor yang berperanbesar dalam penentuan keputusan/kebijakan 

4. Adanya pengaruh dari kelompok luar 

Lingkungan sosial dari para pembuat keputusan/kebijakan juga berperan 

besar 

5. Adanya pengaruh keadaan masa lalu 

Maksud dari faktor ini adalah bahwa pengalaman latihan dan 

pengalaman sejarah pekerjaan yang terdahulu berpengaruh pada 

pembuatan kebijakan. Misalnya, orang mengkhawatirkan pelimpahan 

wewenang yang dimilikinya kepada orang lain karena khawatir 

disalahgunakan. 

 

2.7 Padangan Islam tentang Pembangunan 

 Islam menempatkan manusia sebagai fokus dalam pembangunan. 

Pemikiran pembangunan menurut paradigma Islam diantaranya berasal dari Ibn 

Khaldun dan Syah Wali Allah, dua tokoh islam yang hidup pada priode 

waktuyang berbeda. Islam menunjukkan jalan hidup yang menyeluruh bagi umat 

manusia, yang tidak membedakan manusia menurut ras, kebangsaan maupun 

warna kulit. Manusia dilihat hanya dari pengakuan manusia pada keesaan Allah 

dan kepatuhan manusia pada kehendak dan bimbingan-Nya. Karena islam bersifat 

menyeluruh (kaffah), ibadah juga bersifat menyeluruh. Oleh karena itu, agar 

pembangunan dapat dipandang sebagai ibadah, pembangunan harus dilaksanakan 
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berdasarkan petunjuk dari Tuhan Yang Maha Esa. Hal tersebut menunjukkan 

bahwa pembangunan spiritual dan materiil seharusnya tidak dipisahkan, tetapi 

dibangun secara kebersamaan. 

 Pembangunan dalam kerangka islam dikemukakan pada pola nilai yang 

melekat dalam Alquran dan sunnah. Kedua sumber tersebut membentuk kerangka 

rujukan yang menjadi dasar dalam upaya pembangunan sehingga menjadi titik 

awal dalam perumusan kebijakan pembangunan, proses pembuatan keputusan,dan 

tujuan pada semua level. 

 Nabi Muhammad saw. Sebagai rasulullah 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 (nation building) seperti yang telah 

dikemukakandiatas juga sudah dibicarakan didalam Al-quran pada potongan Q.S 

Ar-Ra’d :11)sebagai berikut: 

                                  

                  

 

Artinya: ”Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu 

kaum(bangsa) sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka 

sendiri”. (potongan Q.SAr-Ra’d :11). 
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 Dari ayat ini jelas bahwa jika suatu kaum (bangsa) ingin berubah maka 

kaum ini harus berusaha terlebih dahulu berusaha 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. 

 

2.8 Penelitian Terdahulu 

 Ada beberapa penelitian yang berkaitan dengan pembahasan tentang 

pelaksanaan pembangunan desa antara lain penelitian yang dilakukan Bambang 

Suherman, (2014) Analisis Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur di 

Daerah Pesisir Studi Kasus: Desa Kubu I, Kecamatan Pekaitan, Kabupaten 

Rokan Hilir Tahun 2013 dengan hasil penelitian pelaksanaan pembangunan 

di Desa Kubu I kurang baik dengan kisaran nilai 67,13 % dan upaya yang di 

lakukan oleh aparat desa dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur di desa 

Kubu I yaitu dengan membuat proposal pembangunan kepada pihak kabupaten 

dan membuat swadaya masyarakat untuk membantu pelaksanaan pembangunan di 

desa Kubu I agar pembangunan di desa Kubu I bisa terlaksanan sesui dengan 

perencanaan pembangunan yang di dambakan oleh masyarakat Kubu I. 

 Deky Aji Suseno (2016) meneliti tentang Perencanaan Pembangunan 

Desa Berbasis Undang – Undang Desa No 6 Tahun 2014 di Kecamatan 

Gunungpati Kota Semarang. Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa dari 

sampel yang diteliti, kelurahan telah melaksanakan perencanaan pembangunan 

sesuai Undang-undang No 6 Tahun 2014. Penentuan skala prioritas masih 
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bervariasi, dan belum sepenuhnya mengikuti petunjuk pelaksanaan. Rencana 

pembangunan yang dihasilkan masih terpusat pada pembangunan fisik, belum ada 

pemerataan antar bidang. Anggaran yang diusulkan masih relatif cukup besar, 

sehingga dapat menimbulkan beban, dan ada kemungkinan ada beberapa program 

yang tidak dapat dibiayai pada tahun yang bersangkutan. 

 Selanjutnya Mustika Natsir (2017) meneliti tentang pelaksanaan 

pembangunan infrastruktur pedesaan di Lembang Bangkelekila, Kecamatan 

Bangkelekila’ Kabupaten Toraja Utara. Hasil penelitian diketahui bahwa 

pelaksanaan pembangunan Infrastruktur di Lembang Bangkelekila’ perlu untuk 

lebih ditingkatkan, hal tersebut dilihat dari pelaksanaannya yang tidak 

transparansi serta kurangnya koordinasi dengan pemerintah Daerah dan 

keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan yang belum maksimal. 

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pembangunan 

infrastruktur pedesaan di Lembang Bangkelekila’ meliputi faktor pendukung dan 

penghambat. Faktor pendukung yakni, tersedianya dana dan adanya partisipasi 

masyarakat. Faktor penghambat yakni, kurangnya koordinasi antara pemerintah 

desa dan pemerintah Daerah, serta kondisi cuaca yang kurang mendukung dan 

medan yang sulit untuk ditempuh.  

 Perbedaaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu yang telah 

dibahas diatas adalah penulis lebih menekankan kepada analisis pelaksanaan 

pembangunan desa sesuai dengan teori dari Peraturan Menteri DPDTT No. 22 

(2016:8-9) yaitu (1) Pembangunan Sarana Prasarana Untuk Pemenuhan 

Kebutuhan Desa (2) Peningkatan Kualitas untuk Akses Pelayanan Sosial Dasar, 
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(3) Pengadaan sarana prasarana ekonomi, (4) Pengadaan sarana lingkungan dan 

alam. 

 

2.9 Kerangka Berpikir 

Kerangka pemikiran dibuat berupa skema sederhana yang menggambarkan 

secara singkat proses pemecahan masalah yang dikemukakan oleh peneliti. Skema 

sederhana yang dibuat, kemudian dijelaskan secukupnya mengenai mekanisme 

kerja faktor-faktor yang timbul (Cholid Narbuko, 2010:140). 

 

Sumber: Data Olahan Penulis, 2018 

UU No. 6 Tahun 2014 
tentang Desa 

1. Pembangunan Sarana 

Prasaranan Untuk 

Pemenuhan 

Kebutuhan Desa 

2. Peningkatan Kualitas 

untuk Akses 

Pelayanan Sosial 

Dasar 

3. Pengadaan sarana 

prasarana ekonomi 

4. Pengadaan sarana 

lingkungan dan alam 

Aparatur Desa 

Pelaksanaan 

Pembangunan Desa 

Masyarakat 
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2.10 Konsep Operasional Penelitian 

 Untuk tidak mengaburkan konsep dalam penelitian ini dan untuk mencapai 

persamaan pengertian, maka penulis akan membatasi konsep-konsep yang akan 

digunakan sebagai berikut 

Tabel 2.1 Konsep Operasional 

 

Variabel Indikator Sub Indikator 

Pelaksanaan 

Pembangunan Desa di 

Desa Gunung Bungsu 

Kecamatan XIII Koto 

Kampar Kabupaten 

Kampar. 

 

1. Pembangunan, 

sarana 

prasarana untuk 

pemenuhan 

kebutuhan 

Desa 

1. Lingkungan 

pemukimanan 

2. Transportasi 

3. Energi 

4. Informasi dan 

Komunikasi 

2. Peningkatan 

kualitas dan 

akses terhadap 

pelayanan 

sosial Dasar. 

1. Kesehatan masyarakat 

2. Pendidikan dan 

Kebudayaan 

3. Pengadaan 

sarana 

prasarana usaha 

ekonomi untuk 

mewujudkan 

lumbung 

ekonomi desa 

1. Usaha ekonomi pertanian 

berskala produktif untuk 

ketahanan pangan 

2. Usaha ekonomi pertanian 

berskala produktif yang 

difokuskan pada 

kebijakan satu desa satu 

produk unggulan yang 

meliputi aspek produksi, 

distribusi dan pemasaran 

4. Pengadaan 

sarana 

prasarana 

lingkungan dan 

alam  

1. Kesiapsiagaan 

menghadapi bencana 

alam 

2. Penanganan bencana 

alam 

3. Penanganan kejadian luar 

biasa 

4. Pelestarian lingkungan 

hidup 

Sumber: Peraturan Menteri DPDTT No. 22 (2016:8-9) 

 


