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BAB II 

LANDASAN TEORI 

1.1 Konsep Pembangunan Desa 

1.1.1 Definisi Pembangunan 

Dalam kamus bahasa Indonesia pembangunan berasal dari kata “Bangun” 

yang artinya bangkit. Pembangunan sebagai upaya peningkatan kapasitas untuk 

mempengaruhi masa depan mempunyai beberapa implikasi diantaranya sebagai 

berikut: 

1. Ia berarti memberikan perhatian terhadap “kapasitas” terhadap apa yang 

ingin dilakukan untuk mengembangakan kemampuan dan tenaga guna 

membuat perubahan. 

2. Penumbuhan kekuasaan dan wewenang dalam pengertian bahwa jika 

masyarakat mempunyai kekuasaan dan wewenang tertentu maka mereka 

akan menerima manfaat pembangunan. 

Menurut Sondang P. Siagian (2001:4) pembangunan adalah suatu 

rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan 

sadar yang ditempuh oleh suatu Negara bangsa menuju modernitas dalam rangka 

pembinaan bangsa. 

Menurut Listyaningsih (2014:18) pembangunan didefinisikan sebagai 

rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan 

sadar yang ditempuh oleh suatu Negara menuju arah yang lebih baik. 

Menurut Tjokroamidjojo dalam Listyaningsih (2014:44) istilah 

pembangunan belum menemukan suatu kesepakatan arti seperti halnya 
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modernisasi. Pembangunan biasanya secara umum didefinisikan sebagai 

rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan 

sadar yang ditempuh oleh suatu Negara dan bangsa menuju modernitas. 

Pembangunan juga diarahkan kepada perubahan paradigm atau mindset 

masyarakat dari tradisional menuju modern. Maka inti dari arti pembangunan 

menurutnya adalah sebuah proses yang harus dilalui sebuah Negara dalam rangka 

pencapaian tujuan Negara yang bersangkutan.  

Sedangkan menurut Joseph. J. Spengler dalam Listyaningsih (2014:44) 

berpendapat bahwa pembangunan adalah suatu peningkatan kenikmatan. 

Pembangunan dapat dilihat sebagai ekonomi maupun pembangunan politik. 

Pembangunan ekonomi adalah kemampuan untuk memanfaatkan sumber-sumber 

daya alam dalam rangka memenuhi produksi barang dan jasa. Menurut Joseph 

banyak para ahli politik yang memberi perhatian terhadap pembangunan politik. 

Jika dilihat dari tujuannya, pembangunan politik menuju pada suatu tujuan, 

misalnya demokrasi, stabilitas, legitimasi, partisipasi dan sebagainya. Sementara 

itu pembangunan tidak hanya diarahkan pada stabilitas politik saja melainkan 

pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat 

baik dari sisi pendidikan, kesehatan dan ekonomi. 

Selanjutnya, menurut Afifuddin (2012:42) hakikat pembangunan adalah 

membangun masyarakat atau bangsa secara menyeluruh demi mencapai 

kesejahteraan rakyat. Sedangkan menurut Rostow dalam Arief Budiman 

(2000:25) pembangunan merupakan proses yang bergerak dalam sebuah garis 

lurus, yakni dari masyarakat yang terbelakang ke masyarakat yang maju. 
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Menurut Husein Umar (2004:8), pembangunan dapat diartikan sebagai 

suatu usaha perubahan untuk menuju ke keadaan yang lebih baik berdasarkan 

norma-norma tertentu melalui pendayagunaan sumberdaya. 

Dari pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa pembangunan 

adalah semua proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar 

dan terencana. Sedangkan pelaksanaan adalah strategi yang diarahkan untuk 

mencapai tujuan yang telah ditentukan. 

Tujuan utama dari pembangunan adalah untuk meningkatkan taraf hidup 

masyarakat, untuk itu pemerintah harus mengetahui lebih jelas mengenai 

masyarakat, apakah yang ingin oleh masyarakat dalam hidupnya. Memang 

beragam usaha dari berbagai sektor sudah dilakukan oleh pemerintah dalam 

pencapaian tujuan pembangunan. Namun, sering kali terjadi bahwa usaha dan niat 

baik tersebut tidak mencapai seluruh masyarakat terutama masyarakat pedesaan. 

Hal ini disebabkan karena pembangunan lebih banyak difokuskan diperkotaan 

dibandingkan di pedesaan. 

1.1.2 Pembangunan Desa 

Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 78 ayat 

(1) Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa 

dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan 

kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan 

potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan 

secara berkelanjutan.  
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Pembangunan desa pada hakikatnya mengedepankan kebersamaan, 

kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan 

perdamaian dan keadilan sosial. 

Desa menyusun perencanaan pembangunan mengacu pada perencanaan 

pembangunan Kabupaten/kota. Dokumen rencana Pembangunan Desa merupakan 

satu-satunya dokumen perencanaan di Desa dan sebagai dasar penyusunan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Perencanaan Pembangunan Desa 

diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa melalui Musyawarah 

Perencanaan Pembangunan Desa. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa 

menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan swadaya masyarakat 

Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/kota 

berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa. 

Menurut Sjafrizal (2016:15) perencanaan pembangunan daerah pada 

dasarnya adalah bersifat multidisipliner karena cakupannya yang luas meliputi 

aspek geografi, ekonomi, sosial, budaya, politik, pemerintahan, dan fisik. Karena 

itu, penyusunan perencanaan pembangunan daerah memerlukan suatu tim 

perencana yang mempunyai beberapa keahlian dalam ilmu terkait seperti 

Planologi, Teknik, Ekonomi, Pertanian, Hukum, Pemerintahan, dan Sosial 

Budaya. 

Pembangunan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat 

desa dengan semangat Gotong royong serta memanfaatkan kearifan lokal dan 

sumber daya alam Desa. Pelaksanaan program sektor yang masuk ke Desa 

diinformasikan kepada Pemerintah Desa dan diitegrasikan dengan rencana 
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Pembangunan Desa. Masyarakat Desa berhak mendapatkan informasi dan 

melakukan pemantauan mengenai rencana dan pelaksanaan Pembangunan Desa. 

Pembangunan kawasan pedesaan dilaksanakan dalam upaya mempercepat 

dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan 

masyarakat Desa di kawasan pedesaan. Pembangunan kawasan pedesaan meliputi: 

a. Penggunaan dan pemanfaatan wilayah Desa dalam rangka penetapan 

kawasan pembangunan sesuai dengan tata ruang kabupaten/kota; 

b. Pelayanan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat perdesaan; 

c. Pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi perdesaan, dan 

pengembangan teknologi tepat guna; dan 

d. Pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan akses terhadap 

pelayanan dan kegiatan ekonomi. 

Ada tiga prinsip pokok pembangunan perdesaan, yaitu: 

1. Kebijakan dan langkah-langkah pembangunan disetiap desa mengacu 

kepada pencapaian sasaran pembangunan berdasarkan Trilogi 

pembangunan. Ketiga unsure Trilogi pembangunan tersebut yaitu: 

a. Pemerataan pembangunan dan hasil-hasil; 

b. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi; dan 

c. Stabilitas yang sehat dan dinamis, diterapkan disetiap sektor, termasuk 

desa dan kota, disetiap wilayah secara saling terkait, serta 

dikembangkan secara selaras dan terpadu. 
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2. Pembangunan desa dilaksanakan dengan prinsip-prinsip pembangunan 

yang berkelanjutan. 

3. Meningkatkan efisiensi masyarakat melalui kebijakan deregulasi, 

debirokrasi dan desentralisasi dengan sebaik-baiknya.  

Sesuai dengan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa bahwa 

Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan. 

Pasal 79 mengenai Perencanaan Pembangunan Desa: 

(1) Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai 

dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan 

pembangunan Kabupaten/Kota. 

(2) Perencanaan pembangunan Desa sebagaimana maksud ayat (1) disusun 

secara berjangka meliputi: 

a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka 

waktu 6 (enam) tahun; dan 

b. 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. 

(3) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja 

Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan 

dengan Peraturan Desa. 
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(4) Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan satu-satunya 

dokumen perencanaan di Desa. 

(5) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja 

Pemerintah Desa merupakan pedoman dalam penyusunan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah. 

(6) Program Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang berskala lokal 

Desa dikoordinasikan dan/atau didelegasikan pelaksanaannya kepada 

Desa. 

(7) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) 

merupakan salah satu sumber masukan dalam perencanaan 

pembangunan kabupaten/kota. 

Pasal 80 mengenai Perencanaan Pembangunan Desa: 

(1) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 

79 diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa. 

(2) Dalam menyusun Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan 

musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa. 

(3) 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. 
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(4) Prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 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 

kemajuan ekonomi; dan 

e. Peningkatan kualitas ketertiban dan ketentraman masyarakat Desa 

berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa. 

Pasal 81 mengenai Pelaksanaan Pembangunan Desa: 

(1) Pembangunan Desa dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja 

Pemerintah Desa. 

(2) Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 

oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa 

dengan semangat gotong royong. 

(3) Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

dengan memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam Desa. 

(4) Pembangunan lokal berskala Desa dilaksanakan sendiri oleh Desa. 
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(5) Pembangunan program sektoral yang masuk ke Desa diinformasikan 

kepada Pemerintah Desa untuk diintegrasikan dengan Pembangunan 

Desa. 

Pasal 81 mengenai Pengawasan Pembangunan Desa: 

(1) Masyarakat Desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana 

dan pelaksanaan pembangunan Desa. 

(2) Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan 

pembangunan Desa. 

(3) Masyarakat Desa melaporkan hasil pemantauan dan berbagai keluhan 

terhadap pelaksanaan pembangunan Desa kepada Pemerintah Desa dan 

Badan Permusyawaratan Desa. 

(4) Pemerintah Desa wajib menginformasikan perencanaan dan 

pelaksanaan Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja 

Pemerintah Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada 

masyarakat Desa melalui layanan informasi kepada umum dan 

melaporkannya dalam Musyawarah Desa paling sedikit 1(satu) tahun 

sekali. 

(5) Masyarakat Desa berpartisipasi dalam Musyawarah Desa untuk 

menanggapi laporan pelaksanaan Pembangunan Desa. 

2.2  Pembangunan Infrastruktur Desa 

Infrastruktur adalah sebuah sistem fasilitas publik yang bersifat 

fundamental di tujukan kepada masyarakat/khalayak ramai untuk melayani dan 

memudahkan masyarakat.  
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Menurut (Sondang P.Siagian:2005) Pembangunan infrastruktur merupakan 

suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang dilakukan 

secara terencana untuk membangun prasarana atau segala sesuatu yang 

merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses pembangunan.  

Definisi ini mengimplikasikan adanya perbedaan lapisan dari stuktur yang 

ada, ibaratnya menyediakan support atau layanan (service). Dalam dunia fisik, 

terminologi infrastruktur kadang merujuk kepada keperluan-keperluan publik, 

seperti air, listrik, gas, pembuangan air, dan layanan telepon. Infrastruktur 

memiliki beberapa karakteristik tertentu, termasuk: 

1. Digunakan bersama-sama (shared) oleh pengguna yang lebih luas, 

ketimbang stuktur-struktur yang didukungnya. 

2. Lebih statis dan permanen ketimbang struktur-struktur yang 

didukungnya. 

3. Lebih dipandang sebagai sebuah service (considered a service), 

termasuk orang-orang dan proses yang dilibatkan dalam support, lebih 

dari sekedar sebuah struktur atau perlengkapan (device) fisik. 

4. Terkadang terhubung secara fisik ke struktur yang didukungnya. 

5. Terpisah (distinct) dari strktur-struktur yang didukungnya dalam hal 

kepemilikannya dan orang-orang. 

Sedangkan menurut (Kuncoro 2010:20), Infrastruktur mengacu pada 

sistem fisik yang menyediakan transportasi, air, bangunan, dan fasilitas publik 

lain yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia secara ekonomi 

dan sosial. Pembangunan fisik adalah pembangunan yang dapat di rasakan 
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langsung oleh Masyarakat atau pembangunan yang tampak oleh mata misalnya 

berupa Infrastruktur, bangunan, fasilitas umum dan lainnya. 

Infrastruktur 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 infrastruktur merupakan bagian yang sangat penting dalam sistem 

pelayanan masyarakat.  

Keberadaan infrastruktur yang baik memiliki peran yang sangat penting 

dalam menunjang pemenuhan hak dasar masyarakat seperti pangan, sandang, 

papan, pendidikan dan kesehatan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa 

infrastruktur merupakan modal yang sangat dibutuhkan masyarakat dalam 

mendukung kegiatan diberbagai bidang.  

Pembangunan infrastruktur yang berkualitas akan menciptakan 

kemakmuran masyarakat. Pembangunan infrastruktur desa diselenggarakan untuk 

kepentingan masyarakat. Dimana hasil pembangunan tersebut memang benar-

benar harus dapat dirasakan oleh masyarakat desa sehingga pada akhirnya dapat 

berdampak terhadap perbaikan dan peningkatan taraf hidup masyarakat desa. 

Seperti halnya pembangunan infrastruktur di Desa Sungai Cina sangat 

penting dan dibutuhkan. Dimana pembangunan infrastruktur yang peneliti 

temukan di lapangan bahwasannya pembangunan infrastruktur di Desa Sungai 

Cina masih minim sarana dan prasarana infrastrukturnya. Dengan adanya 

pembangunan infrastruktur Desa dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui 
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pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, 

pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan 

lingkungan secara berkelanjutan, sehingga pembangunan dibidang infrastruktur 

sangat diperlukan. 

Dikatakan oleh Badan Penelitian dan Pembangunan Dalam Negeri (dalam 

Ulyani 2013:19) pembangunan sarana fisik diartikan sebagai alat atau fasilitas 

yang dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat, pembangunan 

sarana dan prasarana fisik seperti dimaksud, berupa: 

1. Pembangunan infrastruktur transportasi perdesaan guna mendukung 

peningkatan aksessibilitas masyarakat desa, yaitu: jalan, jembatan, 

tambatan perahu; 

2. Pembangunan infrastruktur yang mendukung produksi pertanian, 

yaitu: irigasi perdesaan; 

3. Pembangunan infrastruktur yang mendukung pemenuhan kebutuhan 

dasar masyarakat, meliputi: penyediaan air minum, sanitasi perdesaan.  

2.3 Konsep Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan 

Perencanaan merupakan keputusan untuk waktu yang akan datang 

mengenai apa yang akan dilakukan? Bilamana akan dilakukan? Dan siapa yang 

akan melakukan? Perencanaan pembangunan merupakan tugas pokok dalam 

administrasi atau manajemen pembangunan. Perencanaan diperlukan karena 

kebutuhan pembangunan lebih besar daripada sumber daya yang tersedia, 

sehingga dalam proses pelaksanaan pembangunan nasional bisa mencapai tujuan 

pembangunan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana yang telah 
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ditentukan sebelumnya. Melalui perencanaan ingin dirumuskan kegiatan 

pembangunan secara efektif dan efisien yang dapat memberikan hasil optimal 

dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia dan mengembangkan potensi 

yang ada. 

Pada dasarnya perencanaan sebagai salah satu fungsi manajemen adalah 

proses pengambilan keputusan dari sejumlah pilihan, untuk mencapai suatu tujuan 

yang dikehendaki. Perencanaan pembangunan pada umumnya harus memiliki, 

mengetahui, dan memperhitungkan beberapa unsur pokok, yaitu: tujuan akhir 

yang ingin dicapai, sasaran-sasaran dan prioritas untuk merealisasikan tujuan 

akhir, jangka waktu yang diperlukan dalam mencapai sasaran-sasaran tersebut, 

masalah-masalah yang dihadapi, modal atau sumber daya yang akan digunakan 

serta pengalokasiannya, kebijaksanaan-kebijaksanaan untuk merealisasikannya, 

orang/organisasi atau badan pelaksanaannya.  

Menurut Nickels, McHugh and McHugh (dalam Tisnawati Sule dan 

Saefullah 2010:8) menyebutkan bahwa fungsi menejemen terdiri dari empat 

fungsi adalah perencanaan (Planing), pengorganisasian (Organizing), pengarahan 

(Directing), dan pengawasan (Controling). Fungsi perencanaan yaitu perencanaan 

(planing) sering kali merupakan pokok dasar tercapainya suatu tujuan. Dan dalam 

membuat suatu rencana ini, haruslah diberikan kepada pihak yang lebih 

mengetahui konsep tujuan yang akan dicapai. 

Di daerah pedesaan dan kelurahan dalam pembuatan dan pelaksanaan 

sebuah program kerja dalam bidang pembangunan, maka dalam hal pembuatan 

perencanaan pembangunan desa dan kelurahan akan diserahkan pada sebuah 
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lembaga yang dibentuk oleh masyarakat desa yang memiliki statement dari 

masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat. 

Menurut (Riyadi dan Deddy Supriady, 2004:7) Perencanaan pembangunan 

dapat diartikan sebagai suatu proses perumusan alternatif-alternatif atau 

keputusan-keputusan yang didasarkan pada data-data dan fakta-fakta yang akan 

digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan suatu rangkaian kegiatan atau 

aktivitas kemasyarakatan, baik yang bersifat fisik (material) maupun non fisik 

(mental dan spiritual), dalam rangka mencapai tujuan yang lebih baik.  

Pelaksanaan sebagai usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan 

semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan 

melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan 

melaksanakannya, dimana tempat pelaksanaannya dan kapan waktu dimulainya. 

Siagian S.P mengemukakan bahwa pelaksanaan merupakan keseluruhan 

proses pemberian motivasi bekerja kepada para bawahan sedemikian rupa, 

sehingga pada akhirnya mereka mau bekerja secara ikhlas agar tercapai tujuan 

organisasi.  

2.4 Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur  

Berbicara tentang pembangunan desa, selama ini sebagian diantara kita 

terlalu terpaku pada pembangunan berskala besar (atau proyek pembangunan) di 

wilayah pedesaan. Padahal pembangunan desa yang sesungguhnya tidaklah 

terbatas pada pembangunan berskala “proyek” saja, akan tetapi pembangunan 

dalam lingkup atau cakupan yang lebih luas. Pembangunan yang berlangsung di 

desa dapat saja berupa berbagai proses pembangunan yang dilakukan di wilayah 
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desa dengan menggunakan sebagian atau seluruh sumber daya (biaya, material, 

sumber daya manusia) bersumber dari pemerintah (pusat atau daerah), selain itu 

dapat pula berupa sebagian atau seluruh sumber daya pembangunan bersumber 

dari desa.  

Sesungguhnya, ada atau tidak ada bantuan pemerintah terhadap desa, 

denyut nadi kehidupan dan proses pembangunan di desa tetap berjalan. 

Masyarakat desa memiliki kemandirian yang cukup tinggi dalam memenuhi 

kebutuhan hidupnya, mengembangkan potensi diri dan keluarganya serta 

membangun sarana dan prasarana di desa. Namun demikian, tanpa perhatian dan 

bantuan serta stimulan dari pihak-pihak luar desa dan pemerintah proses 

pembangunan di desa berjalan dalam kecepatan yang relatif rendah. Kondisi ini 

yang menyebabkan pembangunan di desa terkesan lamban dan cenderung 

terbelakang.  

Jika melihat fenomena pembangunan masyarakat desa pada masa lalu, 

terutama di era orde baru, pembangunan desa merupakan cara dan pendekatan 

pembangunan yang diprogramkan negara secara sentralistik. Dimana 

pembangunan desa dilakukan oleh pemerintah baik dengan kemampuan sendiri 

(dalam negeri) maupun dengan dukungan negara-negara maju dan organisasi-

organisasi internasional. Pembangunan desa pada era orde baru dikenal dengan 

sebutan Pembangunan Masyarakat Desa (PMD), dan Pembangunan Desa 

(Bangdes). Kemudian di era reformasi peristilahan terkait pembangunan desa 

lebih menonjol “Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD)”. Dibalik semua itu, 
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persoalan peristilahan tidaklah penting, yang terpenting adalah substansinya 

terkait pembangunan desa. 

Pada dasarnya tujuan dari suatu Negara melaksanakan pembangunan 

adalah untuk mengatasi atau keluar dari masalah-masalah yang selama ini 

dihadapi. Dalam melakukan pembangunan antara Negara yang satu dengan 

Negara yang lainnya tidak mungkin akan sama. Menurut Zafar Iqbal dan Areef 

Suleman (2010:17-19) ada beberapa faktor yang menjadi kendala dalam 

pembangunan infrastruktur antara lain: 

2.4.1 Kualitas sumber daya manusia  

Faktor yang mempengaruhi pembangunan yang pertama yaitu kualitas 

sumber daya manusia. Manusia merupakan faktor produksi yang sangat penting 

dalam pembangunan karena manusia mempunyai peranan dalam menciptakan 

teknologi baru selain mengembangkan teknologi yang sudah ada, serta 

mengorganisasikan faktor-faktor produksi lainnya. Masalah sumber daya manusia 

atau dikenal dengan masalah kependudukan banyak berpengaruh kepada hasil 

pembangunan. Penduduk yang besar dengan luas wilayah yang besar bias menjadi 

daya dukung dalam proses pembangunan. Penduduk dengan kualitas sumber daya 

yang tinggi maka akan mempercepat capaian pembangunan.  

Namun sebaliknya jika penduduk yang besar dengan kualitas yang rendah 

maka akan menjadi penghambat proses pembangunan. Sumber Daya Manusia 

yang menyangkut kemampuan, baik kemampuan fisik, maupun non fisik. Untuk 

kepentingan akselarasi suatu pembangunan di bidang apapun, peningkatan 

kualitas sumber daya manusia merupakan salah satu syarat utama. Oleh sebab itu 
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untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dapat dilakukan melalui 

pendidikan. yaitu dengan memberikan pelatihan atau training, memberikan 

insentive atau bonus dan mengaplikasikan atau menerapkan teknologi yang dapat 

membantu meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja. Kualitas sumber daya 

manusia merupakan merupakan komponen penting dalam setiap gerak 

pembangunan. Hanya dari sumber daya manusia yang berkualitas tinggilah yang 

dapat mempercepat pembangunan bangsa. Jumlah penduduk yang besar, apabila 

tidak diikuti dengan kualitas yang memadai, hanyalah akan menjadi beban 

pembangunan. Kualitas penduduk adalah keadaan penduduk baik secara 

perorangan maupun kelompok berdasarkan tingkat kemajuan yang telah dicapai. 

Manusia yang berkualitas adalah SDM yang komprehensif dalam berfikir 

dan selalu mengantisipasi tuntutan di masa depan, memiliki sikap positif, 

berperilaku terpuji, dan berwawasan serta memiliki kemampuan, keterampilan 

dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan diberbagai bidang sektor 

pembangunan. Sumber Daya Manusia yang berkualitas dapat meningkatkan 

produktivitas dalam bekerja sehingga tujuan organisasi  dapat dengan mudah 

untuk tercapai. 

Pembangunan kualitas sumber daya manusia merupakan pokok utama 

dalam pembangunan dan pertumbuhan masa depan ekonomi Indonesia. Sudah 

jelas terlihat dari penelitian ini bahwa banyak kendala berhubungan erat dengan 

masalah pokok tersebut diatas. Sayangnya, tidak ada cara cepat untuk 

menanggulangi masalah ini. Dalam jangka pendek, beberapa kegiatan misalnya: 

identifikasi proyek, dan studi prakelayakan harus dilakukan oleh ahli yang diambil 
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dari luar (pemerintahan). Mitra pembangunan dapat memegang peranan penting 

dalam pembentukan kapasitas (capacity building) dengan cara mengembangkan 

serta membiayai program transfer pengetahuan dan keahlian.  

Mereka harus memusatkan perhatian pada keahlian-keahlian yang 

berorientasi pada proses dan pengetahuan (software), dan mengembangkan 

keahlian para petugas yang bersangkutan agar dapat memahami bagaimana 

menggunakan pengetahuan dan keahlian baru tersebut dalam menangani kendala-

kendala utama di dalam investasi infrastruktur. Sumber daya manusia yang 

berkualitas yaitu yang memiliki wawasan serta memiliki kemampuan, 

keterampilan dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan diberbagai bidang 

sektor pembangunan. Sumber daya manusia yang berkualitas dapat dilihat dari 

tingkat pendidikan dan kemampuan yang dimiliki. Dalam hal ketersediaan sumber 

daya manusia terdapat dua poin penting dalam masalah kualitas sumber daya 

manusia, yaitu: 

a. Kualitas Pendidikan 

Pendidikan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan 

manusia karena pendidikan merupakan suatu usaha untuk menguatkan kualitas 

manusia yang berlangsung seumur hidup dengan berpedoman pada pendidikan 

maka manusia akan dapat maju dan berkembang untuk mencapai kesempurnaan. 

Pendidikan dapat dikatakan bermutu atau berkualitas jika sudah memenuhi 

standar artinya produk tersebut harus tepat sesuai dengan tujuan. 

Pendidikan mempunyai peran penting, karena pendidikan mampu 

meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas, dan pendidikan merupakan 
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salah satu bentuk investasi modal manusia yang akan menentukan kualitas sumber 

daya manusia suatu bangsa. Seperti pada Negara-negara yang maju umumnya 

kualitas pendidikan yang baik sehingga menghasilkan SDM yang berkualitas. 

Pendidikan yang baik dapat menghasilkan SDM yang baik. Jadi betapa 

pentingnya pendidikan untuk menghasilkan sumber daya yang berkualitas dan 

memiliki daya saing. Kualitas pendidikan disini dapat dilihat dari seberapa tinggi 

jenjang pendidikan yang dimiliki seseorang karena: 

1) Pendidikan yang lebih tinggi akan memperluas pengetahuan masyarakat 

dan mempertinggi rasionalitas pemikiran mereka. Hal ini memungkinkan 

masyarakat mengambil langkah yang lebih rasional dalam bertindak atau 

mengambil keputusan. 

2) Pengetahuan yang lebih baik yang diperoleh dari pendidikan menjadi 

perangsang untuk menciptakan pembaharuan-pembaharuan dalam bidang 

teknik, ekonomi dan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat lainnya. 

b. Kemampuan 

Kemampuan seseorang bisa diukur dari tingkat keterampilan dan 

pengetahuan yang dimilki dalam melaksanakan tugas yang dibebankan. Dengan 

keterampilan yang ada maka pegawai akan berusaha meningkatkan kualitas hasil 

kerjanya. Dalam penelitian yang peneliti lakukan maksud dari kemampuan disini 

yaitu kemampuan yang dimiliki oleh aparat desa serta pelaksana dari program 

pembangunan infrastruktur. Kemampuan yang dimiliki oleh aparat dalam bekerja 

dengan kelompok kerja, yakni baik dalam bekerja sama dengan sesama anggota 

organisasi atau instansi. Misalnya kemampuan berkomunikasi mengeluarkan ide, 
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pendapat bahkan saran dari orang lain dapat menjadi faktor keberhasilan 

melaksanakan tugas yang baik. sehinggga pembangunan infrastruktur dapat 

berjalan dengan lancar. Dan kemampuan dalam mengembangkan keahlian para 

petugas yang bersangkutan agar dapat memahami bagaimana menggunakan 

pengetahuan dan keahlian baru tersebut dalam menangani kendala-kendala utama 

di dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur. 

Sumber daya manusia harus dikelola agar memiliki keterampilan dan 

kemampuan yang dibutuhkan dimasa yang akan mendatang, yang 

memungkinkannya untuk mewujudkan kesejahteraan hidup material yang layak 

secara manusiawi. Dengan memiliki keterampilan atau kemampuan tersebut, 

manusia akan terhindar dari kehidupan yang bersifat komsumtif, karena 

merupakan sumber daya manusia yang produktif. Kurangnya keterampilan dan 

kemampuan operasional yang terbatas pada pemerintah daerah telah 

menyebabkan tertundanya pelaksanaan proyek. Khususnya, keterbatasan kapasitas 

terlihat lebih nyata di bidang perancangan proyek dan pengembangan, yang 

mengakibatkan penundaan pelaksanaan. 

2.4.2 Sumber Daya Finansial 

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka 

penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk 

didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban 

desa tersebut. Belanja dan pembiayaan yang pengelolaannya dimulai tanggal 1 

januari sampai dengan 31 Desember, kebijakan pengelolaan keuangan desa untuk 
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tahun anggaran 2016 merupakan sistem pengelolaan keuangan yang baru bagi 

desa. Hal ini dapat kita lihat dari: 

a. Tingginya biaya pendanaan 

Salah satu tantangan utama dalam pembangunan yaitu menemukan sumber 

pembiayaan pembangunan yang relative murah. Tingginya biaya pendanaan, juga 

muncul sebagai permasalahan dalam pembangunan. Sebagaimana dalam 

pelaksanaan pembangunan di Desa Sungai Cina masih mengalami beberapa 

kendala diantaranya tingginya biaya pendanaan untuk pembelian bahan-bahan 

material. Sedangkan dana atau anggaran yang tersedia tidak mencukupi sehingga 

mempengaruhi terhadap pelaksanaan pembangunan menjadi tidak dapat terealisasi 

semua. 

b. Ketidaksesuaian pendanaan dengan kebutuhan pembangunan infrastruktur 

Masalah pembangunan akan berjalan lancar dan mencapai tujuannya 

apabila faktor-faktor yang diperlukan untuk menunjang pencapaian tujuan 

tersebut dapat dipenuhi salah satunya yaitu faktor biaya. Dimana kebutuhan akan 

pembiayaan atau anggaran pembangunan infrastruktur mengalami kenaikan. 

Untuk memenuhi kebutuhan anggaran pembangunan infrastruktur dapat diperoleh 

melalui APBN/APBD. Namun demikian, seberapa jauh anggaran yang disediakan 

itu sesuai dengan anggaran yang dibutuhkan. 

2.4.3 Masalah Teknis 

Masalah Teknis ini yaitu dikatakan sebagai kendala paling mengikat untuk 

investasi infrastruktur di Indonesia. Meskipun pembangunan infrastruktur 

dimaksudkan untuk menguntungkan negara dan penduduknya, jelas bahwa dalam 



31 
 

kasus Indonesia, ada keengganan dari pihak pemilik tanah swasta melepaskan 

tanah mereka untuk kepentingan umum. Permasalahan intinya adalah sebagai 

berikut:  

a. Masalah pembebasan tanah 

Masalah inti dari pembebasan tanah bukanlah ketersediaan lahan, 

melainkan, bagaimana mencapai konsensus tentang harga yang pantas. Negosiasi 

dilakukan antara pemerintah dan pemilik tanah. Dalam kebanyakan kasus, 

negosiasi ini sangat panjang dan bertele-tele yang melibatkan pemerintah daerah, 

pemilik tanah, organisasi non-pemerintah yang menjadi penasehat dari masyarakat 

yang terkena dampak dan para spekulan tanah yang mencari keuntungan dari 

kenaikan harga. Ini jelas menimbulkan resiko besar bagi investor swasta  yaitu 

keterlambatan proyek dan pembengkakan biaya. Pembebasan tanah diidentifikasi 

sebagai faktor kendala yang paling utama atau signifikan bahwa penguasaan lahan 

untuk proyek infrastruktur cukup mahal.   

b. Ketidakefisienan dalam pelaksanaan pembangunan 

Efektif merupakan sesuatu hal yang dapat mencapai hasil akhir sesuai 

dengan waktu yang diinginkan atau ditetapkan sebelumnya. Dalam hal keefektifan  

pelaksanaan pembangunan disini artinya dalam waktu penyelesian pelaksanaan 

pembangunan harus sesuai dengan waktu yang telah direncanakan sebelumnya. 

2.4.4 Tata kelola pemerintahan  

Kegagalan tata kelola juga termasuk minimnya pengawasan atas peran 

aparat-aparat pemerintahan. Komitmen terhadap peningkatan kualitas pendidikan, 

kesehatan, dan pengentasan rakyat miskin rendah. Hingga saat ini reformasi 
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birokrasi yang dilakukan pemerintah belum berhasil memperbaiki tata kelola 

pemerintahan di seluruh Tanah Air. Hal ini dapat kita lihat dari: 

a. Partisipasi 

Partisipasi adalah keikutsertaan atau keterlibatan masyarakat baik dalam 

perencanaan dan memberikan sumbangan-sumbangan ide terhadap proyek 

pembangunan yang akan dilaksanakan serta pada saat pelaksanaan itu sendiri. 

Dimana dalam hal ini masyarakat berfungsi sebagai subjek sekaligus objek 

pembangunan yang mengetahui betul kondisi daerahnya sendiri, sehingga 

perkembangan yang mereka harapkan benar-benar sesuai dengan yang 

dibutuhkan.  

Setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik 

secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili 

kepentingannya. Partisipasi seperti ini dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi 

dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif. Partisipasi masyarakat dalam 

pembangunan bisa dilihat dari tingkat daftar kehadiran masyarakat dalam 

melaksanakan gotong royong dan juga dapat kita lihat pada kegiatan rapat 

bulanan. 

b. Transparansi dalam lembaga pemerintahan;  

Transparanasi yaitu terbuka, keterbukaan. Maksudnya adalah segala 

kegiatan dan informasi terkait pengelolaan keuangan desa, kegiatan desa, dapat 

diketahui dan diawasi oleh pihak lain yang berwenang. 

Transparansi berarti pemerintah desa pro-aktif dan memberikan 

kemudahan bagi siapapun, kapan saja untuk mengakses/mendapatkan/mengetahui 
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informasi terkait pengelolaan keuangan desa beserta penyelenggaraan kegiatan 

pemerintahan desa. 

Transparansi penyelenggaraan kegiatan masyarakat secara terbuka dan 

diketahui oleh semua unsur masyarakat. Tranparansi antara lain dilakukan melalui 

penyebaran informasi pelaksanaan dan program secara akurat dan mudah diakses 

oleh masyarakat. Laporan tersebut harus dipasang di papan pengumuman yang 

berada di kantor desa, sehingga warga dapat mengetahui anggaran digunakan 

untuk apa saja. Pemerintahan desa yang transparan juga harus melibatkan warga 

desa secara aktif dalam hal musyawarah dan penyaluran anggaran untuk 

pembangunan desa tersebut.  

Dengan pemerintahan desa yang transparan, maka anggaran yang 

diberikan pemerintah pusat dapat dimanfaatkan dengan benar dan tidak terjadi 

kecurigaan antara warga terhadap perangkat desa. Warga desa perlu mengetahui 

bagaimana kinerja perangkat desa dengan kata lain transparan dalam hal anggaran 

untuk pembangunan desa yang lebih maju. Struktur organisasi pun harus dibuat 

dengan benar sehingga semua perangkat desa menjalankan tugas yang telah 

ditetapkan. 

c. Konsistensi dalam aturan 

Konsisten yaitu tetap, tidak berubah-ubah. Maksudnya dalam menetapkan 

suatu gagasan atau keputusan tidak berubah-ubah. Dengan memiliki sifat yang 

konsisten diyakini bahwa segala pekerjaan yangs sedang dilakukan akan 

membuahkan hasil yang maksimal. 
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Konsistensi dalam aturan ini dapat dilihat dari penerapan pelaksanaan 

pembangunan infrastruktur yang tidak berubah dari rencana atau perencanaan 

awal yang telah disepakati pada saat musyawarah desa bersama perangkat desa, 

Dusun, RT RW, Pemuka masyarakat dan BPD. 

2.5 Hubungan Pembangunan Infrastruktur Desa dengan Kualitas Hidup    

Masyarakat Desa 

Pembangunan infrastruktur memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan 

kesejahteraan sosial dan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Dalam 

pembangunan infrastruktur akan memberikan dampak pada pertumbuhan ekonomi 

dan peningkatan kualitas hidup. Peningkatan kualitas hidup akan berpengaruh 

terhadap kesejahteraan masyaraskat, karena dengan pembangunan infrastruktur 

dapat mengurangi kemiskinan dan jumlah pengangguran suatu Negara. Dengan 

adanya pembangunan-pembangunan infrastruktur akan memberikan manfaat 

kesejahteraan masyarakat. 

Dengan adanya pembangunan infrastruktur desa tentu akan memberikan 

dampak positif bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat misalnya 

pembangunan infrastruktur jalan merupakan salah satu kebutuhan vital yang harus 

dipenuhi. Dengan kondisi jalan yang baik membuat tenaga ahli, pendamping desa 

mampu menjalankan tugasnya memberikan bimbingan serta pembinaan bagi 

peningkatan kualitas hidup masyarakat. Hadirnya pembinaan-pembinaan tersebut 

dapat memberikan perbaikan perilaku hidup sehat untuk masyarakat. 

Selanjutnya dengan adanya pembangunan infrastruktur Desa dapat 

mengembangkan potensi lokal menjadi kawasan wisata yang berdampak pada 
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perekonomian masyarakat. Seperti halnya di Desa Sungai Cina memiliki beberapa 

potensi daerah yang dapat dikembangkan berkat keindahan alamnya. Desa ini 

memiliki bentangan sawah yang hijau yang berpotensi untuk dikembangkan 

sebagai kawasan agrowisata selain penyumbang kebutuhan beras. 

Dampak pembangunan infrastruktur dapat menjadi pendorong 

pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi akan mendorong peningkatan 

kebutuhan akan berbagai infrastruktur. Perannya sebagai penggerak di sektor 

perekonomian akan mampu menjadi pendorong berkembangnya sektor-sektor 

terkait sebagai multiplier dan pada akkhirnya akan menciptakan lapangan usaha 

baru dan memberikan output hasil produksi sebagai input untuk konsumsi. 

Apabila pembangunan infrastruktur desa Sungai Cina ini dapat terealisasi 

diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat baik dari segi 

kesehatan maupun perekonomian sehingga cita-cita untuk mewujudkan 

pemerataan pembangunan dapat tercapai.  

Dengan adanya pembangunan infrastruktur Desa maka akan 

mempermudah masyarakat untuk melaksanakan kelangsungan hidup demi 

meningkatkan taraf hidup masyarakat di Desa Sungai Cina. 

Jadi hubungan antara pembangunan infrastruktur Desa dengan kualitas 

hidup masyarakat sangat erat. Dimana pembangunan infrastruktur Desa sangat 

berpengaruh dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, apabila pembangunan 

infrastruktur Desa semakin baik dan cepat maka semakin baik dan cepat pula 

kesejahteraan masyarakat yang ada di Desa tersebut, sebaliknya apabila 

pembangunan infrastruktur Desa kurang baik atau lambat dalam 
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perkembangannya, maka perkembangan masyarakat dan kesejahteraannya pun 

masih kurang  cukup. 

Kualitas infrastruktur sangat berpengaruh pada standar kehidupan 

masyarakat karena infrastruktur yang baik dan tangguh akan mampu melayani dan 

memfasilitasi masyarakat dalam meningkatkan ekonomi dan kualitas hidupnya. 

2.6 Konsep Otonomi Desa 

Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 1 ayat 

(1) menyebutkan bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan 

nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang 

memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan 

pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa 

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

dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Menurut Widjaja (2003: 165), otonomi desa merupakan otonomi yang asli, 

bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah, sebaliknya 

pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa 

tersebut. 

Kemudian dalam penjelasan atas Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 

2005, dijelaskan bahwa Otonomi asli memiliki makna bahwa kewenangan 

pemerintahan desa dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat 

didasarkan pada hak asal usul dan nilai-nilai social budaya yang terdapat pada 

masyarakat setempat namun harus diselenggarakan dalam perspektif administrasi 

pemerintahan Negara yang selalu mengikuti perkembangan zaman. 
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Menurut Hanif Nurcholis (2011: 65) Desa otonom adalah desa yang 

dibentuk berdasarkan asas desentralisasi dengan Undang-undang. Desa otonom 

mempunyai kewenangan yang jelas karena diatur dalam Undang-undang 

pembentukkannya. Oleh karena itu, desa otonom mempunyai kewenangan penuh 

mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Desa otonom mendapat 

transfer kewenangan yang jelas dari pemerintah pusat, berhak membentuk 

lembaga pemerintahan sendiri, mempunyai badan pembuat kebijakan desa, 

berwenang membuat peraturan desa dan juga memperoleh desentralisasi keuangan 

dari Negara.  

 Mengatur diatas mengandung arti bahwa kewenangan membuat kebijakan 

yang bersifat mengatur, sedangkan mengurus artinya kewenangan membuat 

aturan Pelaksanaan. 

 Selain itu tinjauan tentang desa juga banyak ditemukan dalam Undang-

undang maupun Peraturan-peraturan Pemerintah sebagaimana yang terdapat 

dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang 

Desa yang memberikan penjelasan mengenai pengertian desa yang dikemukakan 

bahwa: 

 Pasal 1 angka 5 disebutkan bahwa: Desa atau yang disebut dengan nama 

lain selanjutnya disebut Desa, 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. 
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 Selanjutnya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 menyebutkan Desa 

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. 

Otonomi Desa adalah otonomi asli, yang memiliki makna bahwa 

kewenangan Pemerintah Desa dalam mengatur dan mengurus masyarakat 

setempat didasarkan atas hak asal usul dan nilai-nilai sosial budaya yang terdapat 

pada masyarakat setempat namun harus diselenggarakan dalam perspektif 

administratsi Pemerintahan Negara yang selalu mengikuti perkembangan zaman. 

Pelaksanaan Otonomi Desa berikut dengan pengakuan segala hak Otonomi 

yang dimilikinya merupakan salah satu bentuk langkah serius dalam memenuhi 

amanah UU No. 32 Tahun 2004 pasal 1 ayat 12, sebagai revisi atas Undang-

undang Nomor 22 tahun 1999. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang 

memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus 

kepentingan masayarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat 

setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. 

(Haw.Widjaja, 2005:168) Kebijakan pengembangan Otonomi Desa 

merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kebijakan umum pembangunan 

pemerintah Kabupaten atau Kota, Provinsi dan Nasional yang telah dituangkan 

dalam berbagai dokumen perencanaan baik jangka panjang, jangka menengah 

maupun jangka pendek. Karena otonomi desa merupakan otonomi yang 
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berdasarkan asal usul dan adat istiadat masyarakat setempat yang dihasilkan dari 

interaksi antar individu dalam masyarakat dalam kenyataannnya pasti akan timbul 

keanekaragaman dari penataan Desa, tata kehidupan masyarakat dan potensi desa, 

susunan pemerintahan, maupun tatanan pemerintahan yang sangat dipengaruhi 

oleh keanekaragaman asal usul dan adat istiadat masyarakatnya.  

2.7 Pandangan Islam Terhadap Pembangunan  

Islam menempatkan manusia sebagai fokus dalam pembanguanan. 

Pemikiran pembangunan menurut paradigma islam diantaranya berasal dari Ibnu 

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

yang 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 berdasarkan petunjuk dari Tuhan Yang Maha 

Esa. Hal tersebut menunjukkan bahwa pembangunan spritual dan material 

seharusnya tidak dipisahkan, tetapi dibangun secara kebersamaan. Pembangunan 

dalam kerangka islam dikemukakan pada pola nilai yang melekat dalam al-Quran 

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. 
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Menurut Inu Kencana Syafiie (2006:101) 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 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 dikemukakan 

diatas juga dibicarakan didalam Al-quran surah (Q.S. Ar-Ra’d: 11) sebagai 

berikut: 

                                 

                                       

Artinya: Baginya (manusia) ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya 

bergiliran, dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas 

perintah Allah SWT. Sesungguhnya Allah SWT tidak akan mengubah 

keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka 

sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu 

kaum, maka taka da yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung 

bagi mereka selain Dia. 

Dari penjelasan ayat diatas bahwa suatu kaum (bangsa) ingin berubah 

maka kaum (bangsa) ini harus berusaha terlebih dahulu berusaha bagaimana kaum 

(bangsa) ini dapat mencapai keinginannya atau menyusun rencana-rencana apa 

saja yang harus mereka lakukan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik lagi. 
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Karena Allah SWT tidak akan merubah keadaan mereka apabila tidak ada usaha 

sama sekali dari kaum itu sendiri untuk berubah.  

Disamping itu, pembangunan juga haruslah mampu meningkatkan taraf 

hidup masyarakat secara keseluruhan dari segi zahir dan bathin. Konsep 

pembangunan dikategorikan oleh islam adalah untuk mencapai kesejahteraan 

hidup di dunia dan akhirat. Allah SWT berfirman dalam surat Al- Mu’min:21: 

                                        

                             

Artinya: “Tidaklah bagi mereka mereka telah berjalan dan mengembara di muka 

bumi, dengan itu tidaklah mereka memperhatikan bagaimana kesudahan 

orang-orang yang lebih dari mereka tentang kekuatan tenaga dan 

tentang kesan-kesan usaha pembangunan dimuka bumi. Maka sekalipun 

demikian, Allah binasakan mereka dengan sebab dosa-dosa mereka dan 

tiadalah siapapun yang dapat menyelamatkan mereka dari azab Allah 

SWT”. 

Pembangunan yang disyariatkan dalam islam merupakan pembangunan 

yang boleh memberi kesan kebaikan kepada manusia, pelaksanaannya adalah 

menyeluruh dan merangkumi segala aspek kehidupan seperti moral, kerohanian 

dan kebendaan (berkaitan dengan ekonomi, sosial dan akhirat). Pembangunan 

jenis ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan keadilan pada manusia. 

Islam memaparkan konsep pembangunan yang seimbang agar jangan 

melakukan kerusakan di bumi, akan tetapi manusia mengingkarinya. Firman Allah 

dalam Al- Quran surat Al- Baqarah:11-12 yaitu: 
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Artinya:  Dan bila dikatakan kepada mereka: “janganlah kamu membuat 

kerusakan dimuka bumi”. Mereka menjawab: “sesungguhnya kami 

orang-ornag yang mengadakan perbaikan.” Ingatlah, sesungguhnya 

mereka itulah orang-orang yang membuat kerusakan, tetapi mereka 

tidak sadar. (Qs. Al- Baqarah:11-12). 

Dari penjelasan firman Allah SWT diatas dapat peneliti jabarkan bahwa 

akibat dari keingkaran, keserakahan petunjuk Allah dalam mengolah bumi ini 

sehingga terjadilah bencana alam dan kerusakan di bumi disebabkan oleh ulah 

tangan manusia. 

2.8 Penelitian Terdahulu 

Sebelum melakukan penelitian ini, penyusun terlebih dahulu melakukan 

penelusuran terhadap beberapa hasil penelitian baik yang berupa karya ilmiah 

maupun buku yang berkaitan dengan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur 

desa. Adapun karya-karya hasil dari penelusuran penyusun diantaranya: 

1. Peneliti Wirda Afni (2013), dengan judul “Analisis Pelaksanaan 

Pembangunan Desa Di Desa Teluk Lecah Kecamatan Rupat 

Kabupaten Bengkalis”. Hasil penelitian menyatakan bahwa 

pelaksanaan pembangunan desa di Desa Teluk Lecah, Kecamatan 

Rupat Kabupaten Bengkalis tidak berjalan sebagaimana semestinya. 

Hal ini bisa disebabkan kurang adanya kerjasama antara Pemerintahan 

Desa dengan Masyarakat Desa dalam upaya pembangunan desa. 
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2. Peneliti Mega Mustika (2012), dengan judul “Analisis Perencanaan 

Dan Pelaksanaan Pembangunan Desa Kerinci Kiri Kecamatan Kerinci 

Kanan Kabupaten Siak”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa Kerinci Kiri 

Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak dinyatakan dalam kategori 

kurang baik. Hal ini disebabkan oleh masih kurangnya penentuan 

lokasi pada pembangunan, kurangnya trasnparansi pada biaya yang 

digunakan, dan pada katerlibatan masyarakat dalam perencanaan. 

3. Peneliti Bambang Suherman (2014), dengan judul “Analisis 

Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Di Daerah Pesisir (Studi 

Kasus: Desa Kubu I, Kecamatan Pekaitan, Kabupaten Rokan Hilir 

Tahun 2013)”. Hasil penelitian bahwa 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. 

4. Peneliti Hery Azwar (2013), dengan judul “Analisis Partisipasi 

Masyarakaat dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Merbau 

Kecamatan Bunut  Kabupaten Pelalawan”. Hasil penelitian bahwa 

partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Merbau 
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Kecamatan Bunut  Kabupaten Pelalawan masih dalam kategori rendah 

dan faktor yang menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat 

meliputu; kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai keadaan 

lingkungan sekitar desa merbau sehingga masyarakat lebih cendrung 

bersikap apatais terhadap keadaan sekitar, masyarakat yang umumnya 

berkerja dari pagi hingga sore hari sehingga menyebabkan mereka 

tidak dapat menghadiri kegiatan rapat pembangunan desa merbau. 

5. Peneliti Oktoriani (2015), dengan judul “Pelaksanaan Pembangunan 

Infrastruktur Di Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Malinau (Studi 

Komparatif Antara Desa Long Nawang Dan Desa Nawang Baru)”. 

Hasil penelitian bahwa  Dilihat dari kedua desa tersebut Desa Long 

Nawang dan Desa Nawang Baru belum berjalan secara bersinergi 

didalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang dimana Desa 

Long Nawang telah merasakan pembangunan yang nyata dari 

pemerintah, sedangkan di Desa Nawang Baru belum sama sekali 

terealisasi pembangunan infrastruktur yang ada karena dana yang 

belum ada. 

Perbedaan penelitian ini dengan kajian terdahulu lainnya terlihat dari 

tempat dan sasaran objek yang akan diteliti dan juga beberapa perbedaan lainnya 

berupa: tempat penelitian, tahun penelitian dan sasaran penelitian. Penelitian yang 

peneliti lakukan ini akan mengkaji tentang Faktor apa yang mempengaruhi 

pelaksanaan pembangunan Infrastruktur di Desa Sungai Cina Kecamatan 

Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti. 
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2.9 Definisi Konsep 

Menurut Masri Singarimbun (2006: 34) konsep adalah abstraksi mengenai 

suatu fenomena yang dirumuskan atas dasar generalisasi dari sejumlah 

karakteristik kejadian, keadaan, kelompok atau individu tertentu yang menjadi 

pusat perhatian dalam ilmu sosial. 

Untuk mempermudah pelaksanaan penelitian dan menetralisir 

kesalahpahaman dalam penelitian ini, maka peneliti merasa perlu mendefinisikan 

konsep-konsep sebagai berikut: 

1. Pembangunan  

Pembangunan adalah semua proses perubahan yang dilakukan melaui 

upaya-upaya secara sadar dan terencana. Sedangkan pelaksanaan adalah 

strategi yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. 

2. Pembangunan Desa 

Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui 

pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, 

pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya 

alam dan lingkungan secara berkelanjutan.  

 

3. Pembangunan Infrastruktur 

Pembangunan infrastruktur merupakan suatu usaha atau rangkaian usaha 

pertumbuhan dan perubahan yang dilakukan secara terencana untuk 
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membangun prasarana atau segala sesuatu yang merupakan penunjang 

utama terselenggaranya suatu proses pembangunan. 

4. Pembangunan Infrastruktur Desa 

Pembangunan infrastruktur desa merupakan suatu usaha pertumbuhan dan 

perubahan pembangunan yang berbasis pedesaan dengan mengedepankan 

kearifan local yang dilakukan secara sadardan terencana dalam rangka 

membangun prasarana atau segala sesuatu yang merupakan penunjang 

utama terselenggaranya suatu proses pembangunan infrastruktur desa. 

5. Otonomi Desa 

Otonomi Desa adalah otonomi asli, yang memiliki makna bahwa 

kewenangan Pemerintah Desa dalam mengatur dan mengurus masyarakat 

setempat didasarkan atas hak asal usul dan nilai-nilai sosial budaya yang 

terdapat pada masyarakat setempat namun harus diselenggarakan dalam 

perspektif administratsi Pemerintahan Negara yang selalu mengikuti 

perkembangan zaman. 

2.10 Kerangka Pemikiran 

Ilma Sekaran dalam buku Business Research (1992) dalam Sugiyono 

(2010: 65) mengemukakan bahwa kerangka berfikir merupakan model konseptual 

tentang bagaimana teori hubungan dengan berbagai faktor yang telah 

diidentifikasikan sebagai masalah yang penting.Kerangka pemikiran dapat 

memberikan gambaran singkat mengenai tahapan penelitian dan tahap awal 

hingga akhir. Adapun kerangka pemikiran yang peneliti kembangkan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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Gambar 2.1 
Kerangka Pemikiran 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

2.11 Konsep Operasional 

Tabel 2.2  
Konsep Operasional Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan 

Pembangunan Infrastruktur di Desa Sungai Cina Kecamatan Rangsang 
Barat Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2016 

Faktor-faktor yang mempengaruhi 
pelaksanaan pembangunan 
infrastruktur  

Tata Kelola 
Pemerintahan 

Masalah 
Teknis 

Sumber Daya 
Finansial 

Kualitas Sumber 
Daya Manusia 

TEREALISASI 

Faktor-faktor yang Mempengaruhi 
Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur di 
Desa Sungai Cina Kecamatan Rangsang 
Barat Kabupaten Kepulauan Meranti 
Tahun 2016 

Pelaksanaan 
Pembangunan 
Infrastruktur  
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Referensi Indikator Sub Indikator 

Faktor-faktor yang 
mempengaruhi 
pelaksanaan 
pembangunan 
infrastruktur  

1. Kualitas Sumber Daya 
Manusia 

a. Kualitas pendidikan 
b. Keterampilan dan 

kemampuan. 
2. Sumber Daya 

Finansial 
 

a. Tingginya biaya 
pendanaan 

b. Ketidak sesuaian 
pendanaan dengan 
kebutuhan pembangunan 
infrastruktur 

3. Masalah Teknis a. Masalah pembebasan 
tanah;  

b. Ketidakefektifan dalam 
pelaksanaan 
pembangunan 

4. Tata Kelola 
Pemerintahan 

a. Partisipasi; 
b. Transparansi dalam 

lembaga pemerintahan; 
dan 

c. Konsistensi dalam aturan 
Sumber:Zafar Iqbal, Areef Suleman (2010:73) 

 


