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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Pengertian Pembangunan 

Pada hakikatnya, pengertian pembangunan secara umum adalah proses 

perubahan yang terus menerus untuk menuju keadaan yang baik berdasarkan 

norma-norma tertentu. Mengenai pengertian pembangunan para ahli memberikan 

definisi yang bermacam-macam seperti halnya perencanaan. Untuk lebih 

jelasnya berikut ini disajikan pengertian pembangunan menurut beberapa ahli: 

Todaro 1998 (Dalam Listi yaningsih 2014) Mengatakan bahwa 

pembangunan adalah proses multidimensi yang mencakup perubahan-perubahan 

penting dalam struktur sosial, sikap-sikap rakyat dan lembaga-lembaga nasional, 

dan juga akselarasi pertumbuhan ekonomi, pengurangan kesenjangan 

(inequality) pemberantasan kemiskinan absolute. Michael P. Todaro, 

mengatakan bahwa pembangunan mengandung tiga nilai: 

a. Menunjang kelangsungan hidup; kemampuan untuk memenuhi kebutuhan-

kebutuhan  dasar sandang, pengan, papan, rasa aman, kesehatan. 

b. Harga Diri, kemampuan menjadi seorang manusia, suatu pribadi, meliputi 

harga diri, perasaan layak dan tidak diperalat orang lain untuk tujuan orang 

lain. 
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c. Kemerdekaan dari penjajahan dan perbudakan, kebebasan dari perampasan 

kondisi materi kehidupan dari penjajahan social, kebebasan dari kebodohan 

dan kebebasan penderitaan. 

Nilai yang terkandung dalam kajian Pembangunan adalah: 

a. Kapasitas 

Nilai yang membangun mencakup pengembangan kapasitas untuk 

menentukan masa depan seseorang. Kapasitas meliputi faktor-faktor ekonomi 

seperti; fasilitas produksi. Pembangunan juga meliputi kapasitas bangsa dan 

komunitas untuk membangun lembaga-lembaga politik dan social yang 

bertanggung jawab atas produksi dan alokasi. 

b. Keadilan 

Nilai membangun mencakup masalah-masalah distribusi. Betapa majunya 

suatu perekonomian 

c. Pertumbuhan Kekuasaan dan Wewenang (Empowerment) 

Nilai pembangunan juga berarti penumbuhan kekuasaan dan wewenang 

bertindak yang lebih besar kepada si miskin. Cara yang dilakukan adalah 

kaum miskin untuk mengambil tindakan positif yang bebas dan bermanfaat 

atas nama mereka sendiri. 

Pada hakikatnya, pengertian pembangunan secara umum adalah proses 

perubahan yang terus menerus untuk menuju keadaan yang baik berdasarkan 

norma-norma tertentu. Mengenai pengertian pembangunan, para ahli 

memberikan definisi yang bermacam-macam seperti halnya perencanaan. Untuk 



 

 

 
 

13 

lebih jelasnya berikut ini disajikan pengertian pembangunan menurut beberapa 

ahli: 

Rostow 1971 (DalamListi yaningsih 2014: 24) mengatakan bahwa ada 

lima tahap pembangunan yakni: 

a. Masyarakat Tradisional 

Ilmu pengetahuan msih belum banyak dikuasai.Masyarakt semacam ini msih 

dikuasi kepercayaan-kepercayaan tentang kekuatan diluar kemampuan 

manusia.Masyarakt ini cenderung bersifat statis. 

b. Prakondisi untuk lepas Landas 

Masyarakt tradisional meskipun sangat lambat.Terus bergerak pada sutu titik, 

dia mencapai prakondisi untuk lepas landas.Biasanya keadaan ini terjadi 

karena adanya campur tangan dari luar dari masyarakat yang lebih maju. 

c. Lepas landas 

Periode ini ditandai dengan tersingkirnya hambatan-hambatan yang 

menghalangi proses pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan merupakan sesuatu 

yang berjalan wajar, tanpa adanya hambatan yang berarti seperti ketika pada 

periode prakondisi untuk lepas landas. 

d. Bergerak ke kedewasaan 

Setelah lepas landas akan tetapi proses kemajuan yang terus bergerak 

kedepan. Meskipun kadang-kadang terjadi pasang surut.Antara 10% sampai 

20% dari pendapatan nasional selalu di investasikan kembali supaya bisa 

mengatasi persoalan pertambahan penduduk. 
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e. Zaman konsumsi masal yang tinggi 

Karena kenaikan pendapat masyarakat, konsumsi tidak lagi terbatas pada 

kebutuhan pokok hidup, tetapi meningkat ke kebutuhan yang tinggi.Produksi 

industry juga berubah dari kebutuhan dasar menjadi kebutuhan barng 

konsumsi yang tahan lama. 

Pembangunan adalah perubahan dalam arti mewujudkan suatu kondisi 

kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang lebih baik dari kondisi sekarang. 

Dimana kondisi yang lebih baik harus dilihat dari dalam cakupan keseluruhan 

segi kehidupan bernegara dan bermasyarakat, oleh  karenanya tidak hanya baik 

dalam arti penting dalam taraf kehidupan, akan tetapi juga dalam segi-segi 

kehidupan lainya, kerena dapat dipastikan bahwa satu segi kehidupan mampu 

saling berkaitan erat dengan segi-segi lainya (Afifuddin, 2012: 42). 

Menurut Pamudji (Afifuddin, 2012: 45) mengatakan bahwa pembangunan 

adalah pertumbuhan dalam  suatu Negara untuk terus selalu berkembang baik 

secara kuantitatif maupun secara kualitatif cakupanya adalah seluruhan segi 

kehidupan yang tidak luput dari usaha pembanguan karena secara filsafat bahwa 

suatu Negara dapat dikatakan sebagai suatu organisasi yang berhenti bertumbuh 

sesunggunya sudah mulai dengan awal dari akhir kehidupannya. 

Pembangunan merupakan suatu kenyataan fisik sekaligus tekad 

masyarakat untuk berupaya keras, sebisa mungkin dalam melalui serangkaian 

kombinasi proses social, ekonomi, dan institusional demi mencapai kehidupan 

yang serba lebih baik. (Todora Smith, 2006: 28). 
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Pembangunan biasanya didefinisikan sebagai “rangkaian usaha 

mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terncana dan sadar yang 

ditempuh oleh suatu Negara bangsa menuju moderenisasi dalam ranga membina 

bangsa (bational-building)”. Dari definisi sederhan Pembanguna maka muncul 

ide pokok dari definisi pembanguna. 

1. Pembangunan merupakan suatu proses. Berarti pembangunan merupakan 

rangkaian kegiatan yang berlangsung secara berkelanjutan dan terdiri dari 

tahap-tahap yang di satu pihak bersifat independen akan tetapi di pihak lainya 

merupakan “bagian” dari sesuatu yang bersifat tanpa akhit (never ending). 

Banyak cara yang dapat digunakan untuk menentukan penahapan tersebut, 

seperti berdasrkan jangka waktu, biaya, atau hasil tertentu yang diharapkan 

akan diperoleh. 

2. Pembangunan merupakan upaya secara sadar ditetapkan sebagai sesuatu 

untuk dilaksanakan. Dengan perkataan lain, jika dalam rangka kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara terhadap kegiatan yang kelihatanya 

seperti pembagunan, akan tetapi sebenranya tidak ditetapkan secara sadar dan 

hanya terjadi secara spontanitas atau incidental, kegiatan tersebut tidak dapat 

dikategorikan sebagai pembangunan. 

3. Pembangunan dilakukan secara terencana, baik dalam arti jangka panjang, 

jangka sedang, dan jangka pendek. Dan seperti dimaklumi merencanakan 

berarti mengambil keputusan sekarng tentang hal-hal yang akan dilakukan 

pada jangka waktu tertentu di masa depan. 
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4. Rencana pembangunan mengandung makna pertumbuhan dan perubahan. 

Pertumbuhan dimaksudkan sebagai peningkatkan kemampuan suatu Negara 

bangsa untuk berkembang dan tidak sekedar mampu mempertahankan 

kemerdekaan, kedaulatan, dan eksistensinya. Perubahan mengandung makna 

bahwa suatu Negara bangsa harus bersikap antisipatif dan proaktif dalam 

menghadapi tuntutan situasi yang berbeda dari satu jangka waktu ke jangka 

waktu lainya, terlepas apakah situasi yang berbeda itu dapat diprediksikan 

sebelumnya atau tidak. Dengan perkataan lain, suatu Negara bangsa yang 

sedang membangu tidak akan puas jika hanya mampu mempertahankan status 

quo yang ada. 

5. Pembangunan mengarah kepada moderenitas. Moderenitas diartikan antara 

lain sebagai cara hidup yang baru dan lebih baik dari pada sebelumnya, cara 

berfikir yang rasional dan sistem budaya yang kuat tetapi fleksibel. Walaupun 

demikian, perlu di ingat lagi bahwa konsep moderenisasi tidak identik dengan 

“cara hidup gaya barat” setiap Negara bangas yang modern harus tetap 

mempertahakan jati dirinya yang bersumber dari nilai-nilai yang dipandang 

luhur oleh Negara bangsa yang bersangkutan. 

6. Moderenitas yang ingin dicapai melalui berbagai kegiatan pembangunan per 

definsi bersifat multi-dimensional. Artinya, modereitas tersebut mencakup 

seluruh sekehidupan berbangsa dan bernegara, yang dapat mensejahterakan 

dalam bidang politik, ekonomi, social budaya, serta pertahanan dan 

keamanan. 
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7. Semua hal yang telah disinggung  diatas ditunjukan kepada usaha pembinaan 

bangsa sehingga Negara bangsa yang bersangkutan semakin kukuh 

fondasinya dan semakin mantap kebenaranya sehingga menjadi Negara 

bangsa yang sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia karna mampu 

menciptakan situasi yang membuatnya berdiri dama tinggi dan duduk sama 

rendah dengan Negara bangsa lainya tersebut. (Sondang, P Siagian, 2001: 04). 

Tujuan pembangunan yang mengidentifikasikan dengan upaya 

meningkatkan pendapatan perkapital atau popular disebut strategi pertumbuhan 

ekonomi, dengan meningkatkannya pendapatan perkapital diharapkan masalah-

masalah seperti pengangguran, kemiskinan dan ketimpangan distribusi 

pendapatan yang di hadapi mampu diselesaikan dan dipecahkan. (Mudrajad 

Koncoro, 2010: 4). 

Hakekat pembangunan desa bertujuan untuk memperbaiki kondisi dan 

taraf hidup masyarakat. Di samping itu pemerintah desa merupakan suatu 

strategi pembangunan yang memungkinkan pemerataan pembangunan dan hasil- 

hasilnya dinikmati oleh rakyatnya dan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi 

dan tercapainya stabilitas keamanan wilayah yang sehat dan dinamis. Pemerintah 

desa sebagai alat untuk mencapai tujuan administrasi negara, berfungsi sebagai 

tangan panjang pemerintah dalam rangka pembangunan nasional demi 

tercapainya kesejahteraan rakyat yang merata. (Widjaja: 2002). 

Pada hakikatnya pembangunan nasional dilaksanakan dengan tujuan untuk 

mewujudkan: 
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a. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan 

keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. 

b. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem 

ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh 

rakyat Indonesia. 

c. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa. 

d. Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk 

pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama. 

e. Membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, 

serta bertanggung jawab. 

f. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna 

mempercepat perwujudan kesejahteraan umum. 

g. Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan 

masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari 

ketahanan nasional. 

h. Memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan 

pembangunan nasional. 

i. Memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.  
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2.1.1 Pembangunan Desa 

Pembangunan masyarakat pedesaan diartikan sebagai aktivitas yang 

dilakukan oleh masyarakat dimana mereka mengidentifikasikan kebutuhan dan 

masalahnya bersama. Pembangunan daerah perdesaan diarahkan pada: 

a. Untuk pembangunan desa yang bersangkutan dengan memanfaatkan 

sumberdaya pembangunan yang dimiliki (SDA dan SDM). 

b. Untuk meningkatkan keterkaitan pembangunan antara sektor (Perdagangan, 

pertanian dan industri) antara desa, antar perdesaan dan perkotaan. 

c. Untuk memperkuat pembangunan nasional secara menyeluruh. Pembangunan 

di desa merupakan model pembangunan partisipatif yaitu suatu sistem 

pengelolaan pembangunan di desa bersama-sama secara musyawarah, 

mufakat, dan gotong royong yang merupakan cara hidup masyarakat yang 

telah lama berakar budaya wilayah Indonesia. 

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas 

wilayah yuridiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurusi kepentingan 

masyrakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui 

atau dibentuk dalam suatu system pemerintahan nasional berada 

diKabupaten/Kota. Sebagimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia tahun 1945. Landasan pemikiran dalam pengetahuan 

mengenai desa adalah partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan 

pemberdayaan masyarakat (Widjaja,2005:148). 
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Berdasarkan Undang-Undang Desa menurut Undang-undang Nomor 06 

Tahun 2014 Tentang Desa mengatakan bahwa Pembangunan Desa adalah upaya 

peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan 

masyarakat Desa. 

Pengembangan dan pembangunan desa merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari kebijakan umum pemerintahan Kabupaten/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 berdasarkan asal usul dan adat istiadat masyarakt 

setempat yang dihasilkan dari interaksi antar individu dalam masyarakat dalam 

kenyataannya pasti akan timbul keanekaragaman dan penataan desa, tata 

kehidupan, maupun tatanan pemerintah yang sangat dipengaruhi oleh 

kaanekaragaman asal usul dan adat istiadat masyarakat. 

Selanjutnya Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki 

batas-batas wilayah yuridiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurusi 

kepentingan masyrakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat 

yang diakui atau dibentuk dalam suatu system pemerintahan nasional berada 

diKabupaten/Kota. Sebagimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia tahun 1945. Landasan pemikiran dalam pengetahuan 

mengenai desa adalah partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan 

masyarakat, (Dua grand strategy diatas kemudian dijabarkan menjadi strategi-

strategi khusus pembangunan, sebagai berikut: 



 

 

 
 

21 

1. Grand strategy yang pertama, yakni “Penataan kembali manajemen 

Pemerintah Desa” dijabarkan menjadi strategi-strategi khusus pembangunan 

sebagai berikut: 

a. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur pemerintah, agar 

kinerjanya dapat profesional, jujur, mampu memimpin dan memecahkan 

permasalahan ekonomi, sosial dan memberikan perhatian serta pelayanan 

yang terbaik kepada masyarakat sehingga tercipta pemerintahan yang 

bersih dan berwibawa. 

b. Meningkatkan peran serta masyarakat di dalam pembangunan, mulai dari 

perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan, untuk menjamin agar program 

pembangunan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan yang 

paling diperlukan masyarakat (Rosalinda, Okta. 2014.) 

Pembangunan masyarakat pedesaan diartikan sebagai aktivitas yang 

dilakukan oleh masyarakat dimana mereka mengidentifikasikan kebutuhan dan 

masalahnya bersama. Pembangunan daerah perdesaan diarahkan pada: 

1. Untuk pembangunan desa yang bersangkutan dengan memanfaatkan 

sumberdaya pembangunan yang dimiliki (SDA dan SDM). 

2. Untuk meningkatkan keterkaitan pembangunan antara sektor (Perdagangan, 

pertanian dan industri) antara desa, antar perdesaan dan perkotaan. 

3. Untuk memperkuat pembangunan nasional secara menyeluruh. Pembangunan 

di desa merupakan model pembangunan partisipatif yaitu suatu sistem 

pengelolaan pembangunan di desa bersama-sama secara musyawarah, 
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mufakat, dan gotong royong yang 226 Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam 

merupakan cara hidup masyarakat yang telah lama berakar budaya wilayah 

Indonesia. (Lina Nasihatun Nafidah dan Mawar Suryaningtyas. 2015. No. 1, 

Juni 2015. Hlm  225). 

2.1.2 Program Pembagunan 

Pembangunan desa akan semakin menantang dimasa depan dengan 

kondisi perekonomian daerah yang semakin terbuka dan kehidupan berpolitik 

yang lebih demokratis. Akan tetapi desa sampai kini, masih belum beranjak dari 

profil lama, yakni terbelakang dan miskin. Meskipun banyak pihak mengakui 

bahwa desa mempunyai peranan besar bagi kota. Namun, tetap saja desa masih di 

pandang rendah dalam hal ekonomi ataupun yang lainnya. 

Oleh karena itu, sudah sewajarnya bila pembangunan perdesaaan harus 

menjadi prioritas utama dalam segenap rencana strategi dan kebijakan 

pembangunana Desa Air Tawar Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir. 

Jika tidak, maka jurang pemisah antara kota dan desa akan semakin tertinggal 

terutama dalam hal perekonomian. Adapun sasaran pokok pembangunan 

perdesaan adalah tercapaiannya kondisi ekonomi rakyat di perdesaan yang kukuh, 

dan mampu tumbuh secara mandiri, yang terdiri dari Visi, misi, Tujuan dan juga 

saran yakni di bawah ini: 

1.Visi dan Misi 

a. Visi 
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Visi dan Misi Kepala Daerah yang disampaikan saat pencalolan atau 

masa kampanye pertama di depan DPRD menjadi dokumen negara dan 

pada dasarnya merupakan idealisme dan pemikiran calon kepala daerah 

terhadap kondisi dan permasalahan masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir. 

Kepala Daerah terpilih mempunyai keinginan agar pembangunan 

masyarakat di Kabupaten Indragiri Hilir dilakukan dengan pendekatan 

pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan melalui integrasi semua 

sumberdaya yang dimiliki. Disamping itu, visi dan misi calon kepala 

daerah tersebut juga harus dipadu padankan dengan visi jangka panjang 

daerah yang tertuang dalam dokumen RPJPD Kabupaten Indragiri Hilir 

Tahun 2005-2025, yaitu: Visi Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten 

Indragiri Hilir Tahun 2005-2025 “INDRAGIRI HILIR BERJAYA DAN 

GEMILANG 2025”. 

Berdasarkan hasil penelaahan visi pembangunan jangka panjang 

daerah (RPJP) Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2005-2025 dan visi misi 

kepala daerah terpilih, maka visi antara yang hendak diwujudkan Kepala 

Daerah dalam pembangunan jangka menengah lima tahunan (RPJM) 

Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2013 - 2018 adalah; Berdasarkan visi 

tersebut, untuk memperjelas misi, tujuan dan sasaran yang akan 

diwujudkan, maka diberikan pengertian tentang penjelasan sebagai 

berikut: 

Terjemahan visi Terdapat empat (4) frase pembentuk visi yaitu: 
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1. Frase utama : Spirit Baru Kabupaten Idragiri Hilir (INHIL). 

2. Frase kedua : menuju Kabupaten yang Maju. 

3. Frase ketiga : menuju Kabupaten yang Bermarwah. 

4. Frase keempat : menuju Kabupaten yang Bermartabat. 

Penjelasan terhadap empat (4) frase pembentukan Visi Yani terdiri dari: 

a. Spirit Baru INHIL 

Adanya niat, motivasi, dan semangat baru yang kuat yang dimiliki secara 

bersama-sama untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada 

pemerintah agar HARMONIS dan AMANAH, menyelenggarakan 

kepemerintahan dan pembangunan,dan meningkatkan daya dukung 

masyarakat melalui semangat kebersamaan, proaktif berpartisipasi 

membangun daerahnya. 

b. Menuju Kabupaten yang Maju 

Pembangunan yang nyata hasilnya, yang benar-benar dirasakan manfaatnya 

untuk perbaikan kesejahteraan masyarakat Indragiri Hilir. 

c. Menuju Kabupaten yang Bermarwah 

Pemerintah dan masyarakat Indragiri Hilir bahu membahu dengan spirit baru 

membangun daerahnya, masyarakatnya hidup sejahtera, rukun dan tentram 

dalam Lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga meningkatkan rasa 

bangga dan rasa memiliki daerahnya: Kabupaten Indragiri Hilir yang maju, 

memiliki daya saing positif dan menjadi barometer baru keberhasilan 

pembangunan di Provinsi Riau. 
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d. Menuju Kabupaten yang Bermartabat 

Masyarakat Indragiri Hilir seluas-luasnya menikmati manfaat hasil 

pembangunan secara berkelanjutan dan berkeadilan. Kedudukan masyarakat 

ditata secara seimbang dalam peran, fungsi, dan kedudukannya sehingga tidak 

terjadi ketimpangan dan diskriminasi dalam pelayanan pemerintahan dan 

pembangunan. 

b. Visi 

Misi, berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 

2004, adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan 

dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Dengan kata lain, Misi adalah 

rumusan mengenai apa-apa yang diyakini dapat dilakukan. Alur pemikiran 

dalam penyusunan misi tersebut berdasarkan isu strategis mengenai 

permasalahan yang berkaitan dengan fenomena paling aktual atau yang 

belum dapat diselesaikan pada periode 5 (lima) tahun sebelumnya serta 

memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan 

pembangunan, dengan memperhitungkan segala peluang yang dimiliki. 

Rumusan misi dalam rancangan dokumen RPJM Daerah ini merupakan 

hasil telaahan dan analisis terhadap visi pembangunan Kabupaten Indragiri 

Hilir yang diejawantahkan melalui pendekatan istilah 5 Pilar, 5 Kisi dan 5 

Program Utama yang menjadi janji politik Bupati dan Wakil Bupati terpilih 

pada saat kampanye. Berdasar Lima Pilar, Lima Kisi, dan Delapan Program 

yang merupakan gagasan perubahan Kabupaten Indragiri Hilir untuk 
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mewujudkan Visi pada periodesasi tahun 2013-2018 tersebut di atas, maka 

Misi Kabupaten Indragiri Hilir dirumuskan sebagai berikut: 

1. Meningkatkan tatakelola pemerintahan yang bersih dan baik (Good 

Governance) dengan menerapkan kepemerintahan daerah yang amanah 

dan akuntabel dengan dukungan partisipasi masyarakat dalam 

melaksanakan pembangunan. 

2. Mengoptimalkan pengelolaan potensi sumberdaya alam (SDA) lebih 

produktif yang mengarah pada kemajuan daerah yang bertumpu pada 

pengembangan pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan dan 

berkelanjutan. 

3. Meningkatkan pelaksanaan demokrasi yang didukung penyetaraan 

gender dan perlindungan anak, semangat kegotong-royongan, 

kerukunan, ketentraman dan ketertiban, serta mendukung supremasi 

hukum. 

4. Meningkatkan pembangunan sarana prasarana infrastruktur daerah 

secara lebih merata dan berkeadilan, untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat Indragiri Hilir. 

5. Meningkatkan kualitas dan daya saing sumberdaya manusia (SDM) 

yang tawakal, berakhlak mulia, profesional, unggul, berbudaya dan sehat 

melalui inovasi ketenagakerjaan, pelayanan pendidikan dan pelayanan 

kesehatan serta kesejahteraan sosial. 



 

 

 
 

27 

6. Memajukan daya saing perekonomian daerah yang bertumpu pada 

peningkatan pengelolaan ekonomi pertanian, perdagangan, industri dan 

pariwisata dengan mendorong peran ekonomi masyarakat serta 

memanfaatkan kemajuan IPTEK dan iklim investasi dunia usaha yang 

kondusif. 

2.Tujuan dan sasaran dari misi 

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan 

untuk mencapai visi dan melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis 

daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Sasaran adalah hasil yang 

diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, 

mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) 

tahun ke depan. 

Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-

pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. 

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan pada misi yang akan dijalankan oleh 

Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir selama 5 (lima) tahun mendatang adalah: 

Misi Pertama :Meningkatkan tatakelola pemerintahan yang bersih dan baik 

(GoodGovernance) dengan menerapkan kepemerintahan daerah 

yang amanah dan akuntabel dengan dukungan partisipasi 

masyarakat dalam melaksanakan pembangunan. 

Tujuan yang akan dicapai dari misi pertama yakni: 

1. Meningkatnya kapasitas pemerintahan daerah dari segi 

kelembagaan,profesionalisme sumberdaya aparatur, dan keuangan daerah 

dalam rangka pelayanan publik yang prima Sasaran: 
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a. Meningkatnya koordinasi dan tertib administrasi pemerintahan dan 

kualitas pelayanan publik. 

b. Meningkatnya kualitas SDM Aparatur pemerintahan. 

c. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan. 

d. Meningkatnya kemampuan pengelolaan keuangan daerah. 

2. Meningkatnya kualitas manajemen pembangunan serta pengendalian dan 

evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah Sasaran: 

a. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah yang selaras 

dengan proses pengendalian dan evaluasi pembangunan. 

b. Mengoptimalkan akuntabilitas pengawasan daerah. 

3. Meningkatnya peran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Sasaran: 

a. Meningkatnya keberdayaan dan peran serta masyarakat dalam 

pembangunan 

Misi Kedua :Mengoptimalkan pengelolaan potensi sumberdaya alam (SDA) 

lebihproduktif yang mengarah pada kemajuan daerah yang 

bertumpu pada pengembangan pemanfaatan ruang yang 

berwawasan ingkungan dan berkelanjutan. 

Tujuan yang akan dicapai yaitu: 

1. Mengoptimalkan pengelolaan potensi sumberdaya alam yang lebih produktif 

Sasaran : 

a. Meningkatnya peremajaan kebun kelapa. 

b. Meningkatnya pembangunan tanggul manual. 

c. Meningkatnya pembangunan tanggul mekanik. 

d. Meningkatnya normalisasi saluran. 
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e. Meningkatnya pembangunan pintu klip. 

2. Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang 

baik dan terpadu sesuai penataan ruang dengan mengembangkan kearifan 

local Sasaran: 

a. Meningkatnya pencegahan pencemaran dan perusakan lingkungan. 

b. Meningkatnya kualitas penataan ruang. 

3. Mewujudkan lingkungan hidup berkualitas sasaranya: 

a.  Terwujudnya lingkungan hidup berkualitas 

 

Misi Ketiga :Meningkatkan pelaksanaan demokrasi yang didukung 

penyetaraan gender dan perlindungan anak, semangat kegotong-

royongan, kerukunan, ketentraman dan ketertiban, serta 

mendukung supremasi hukum. 

Tujuan yang akan dicapai yaitu: 

1. Meningkatnya partisipasi dan peran masyarakat dalam demokrasi dan 

kehidupan berbangsa dan bernegara Sasaran: 

a. Meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat. 

b. Penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati. 

c. Meningkatnya kesiapsiagaan pemerintah dan masyarakat dalam 

penanggulangan bencana. 

d. Meningkatnya kesetaraan gender dan perlindungan terhadap perempuan 

dan anak. 

2. Mewujudkan pemantapan kehidupan berpolitik dan ketertiban masyarakat 

Sasaran: 
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a. Menurunnya frekuensi konflik di masyarakat. 

b. Menurunnya kasus kejahatan. 

3. Mewujudkan keluarga sejahtera Sasaran: 

a. Terkendalinya angka kelahiran. 

4. Penataan administrasi kependudukan Sasaran: 

a. Meningkatnya jumlah penduduk ber-KTP. 

b. Meningkatnya jumlah keluarga yang memiliki kartu keluarga 

 

Misi Keempat :Meningkatkan pembangunan sarana prasarana infrastruktur 

daerah secara lebih merata dan berkeadilan, untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indragiri Hilir. 

Tujuan yang akan dicapai yaitu: 

1. Mewujudkan desa maju di Indragiri Hilir Sasaran: 

a. Jumlah desa maju. 

2. Meningkatkan kualitas lingkungan pemukiman Sasaran: 

a. Meningkatnya sarana infrastruktur jalan lingkungan. 

b. Meningkatnya sarana infrastruktur drainase. 

3. Memperlancar arus barang dan manusia Sasaran: 

a. Lancarnya arus barang dan manusia. 

b. Meningkatnya sarana prasarana perhubungan. 

4. Meningkatkan aksesibilitas energi listrik bagi rumah tangga Sasaran: 

a. Meningkatnya aksesibilitas energy listrik bagi rumah tangga. 

b. Meningkatnya jumlah desa yang dialiri listrik. 

5.  Meningkatkan ketersediaan air bersih bagi masyarakat Sasaran: 
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a. Meningkatnya ketersediaan air bersih bagi masyarakat 

 

Misi Kelima :Meningkatkan kualitas dan daya saing sumberdaya manusia 

(SDM) yang tawakal, berakhlak mulia, profesional, unggul, 

berbudaya dan sehat melalui inovasi ketenagakerjaan, pelayanan 

pendidikan dan pelayanan kesehatan serta kesejahteraan social. 

Tujuan yang akan dicapai yaitu: 

1. Meningkatnya kualitas dan daya saing sumberdaya manusia yang bertaqwa 

keada Tuhan YME, professional, unggul, berbudaya dan meliliki ketrampilan 

yang tinggi Sasaran: 

a. Meningkatkan pemerataan akses, mutu dan kualitas, serta daya saing 

pendidikan di semua jenjang. 

b. Meningkatnya Rata-rata Lama Sekolah. 

c. Meningkatnya Angka Melek Huruf. 

d. Meningkatnya Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar 

(APK), Angka Partisipasi Murni di semua jenjang. 

e. Meningkatkan daya saing tenaga kerja dan kesempatan serta perluasan 

kesempatan kerja. 

2. Meningkatnya pemerataan dan kualitas kesehatan masyarakat Sasaran: 

a. Meningkatnya pelayanan kesehatan ibu dan anak. 

3. Mewujudkan SDM yang tawakal, berakhlak mulia, professional, unggul, dan 

berbudaya Sasaran: 

a. Terwujudnya masyarakat yang berprestasi dan berbudaya. 

4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat asaran: 
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a. Meningkatnya angka harapan hidup. 

b. Menurunkan jumlah penduduk miskin. 

c. Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia. 

Misi Keenam :Memajukan daya saing perekonomian daerah yang bertumpu 

pada peningkatan pengelolaan ekonomi pertanian, 

perdagangan, industri dan pariwisata dengan mendorong peran 

ekonomi masyarakat serta memanfaatkan kemajuan IPTEK dan 

iklim investasi dunia usaha yang kondisif. 

Tujuan yang akan dicapai yaitu: 

1. Meningkatnya pengelolaan pertanian dalam arti luas untuk mendukung 

ketahanan pangan Sasaran: 

a. Meningkatnya ketersediaan pangan. 

b. Meningkatnya produktivitas pertanian. 

c. Meningkatnya produktivitas tanaman kelap. 

2. Meningkatkan pertumbuhan sektor perdagangan, industri dan pariwisata 

untuk mendorong usaha mikro, kecil dan menengah dalam mendukung 

perekonomian daerah Sasaran: 

a. Meningkatnya kemandirian ekonomi kerakyatan. 

b. Meningkatnya daya saing potensi perdagangan dan perindustrian. 

c. Meningkatnya potensi dan daya dukung pariwisata daerah. 

3. Meningkatkan kesejahteraan petani Sasaran: 

a. Meningkatnya Nilai Tukar Petani. 

4. Meningkatnya peran swasta dan pemanfaatan potensi daerah dalam 

menumbuhkan peluang investasi Sasaran: 
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a. Meningkatnya nilai investasi swasta. 

b. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi 

  

2.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembangunan Desa 

2.2.1 Peran Pemerintah-Masyarakat dalam Pembangunan Desa 

Levinson dalam Syani (1994: 54) menguraikan peran ke dalam tiga 

cakupan. Salah satunya dengan mengklasifikasikan peran sebagai suatu konsep 

tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai 

organisasi. Dalam persfektif ini, desa dapat dilihat sebagai organisasi dimana 

semua elemen memiliki peran sesuai porsi masing-masing. Artinya, dari elemen 

terkecil desa yakni masyarakat hingga elemen struktural yakni pemerintah desa 

memiliki perannya masing-masing dalam membangun desa sebagai organisasi. 

Seperti halnya tahapan yang ada dalam kebijakan publik, dalam pembangunan 

sendiri juga terdapat 3 (tiga) tahapan utama yakni perencanaan, pelaksanaan dan 

evaluasi. Maka dalam penganalisisan data ini, peran pemerintah-masyarakat akan 

dijelasklan ke dalam tiga bagian mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan 

evaluasi pembangunan. 

2.2.2 Peran Pemerintah-Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan 

Peran Pemerintah dalam perencanaan pembangunan desa dapat dilihat dari 

persfektif Arifin (2012: 104-118) tentang beberapa peran yang harus dimiliki oleh 

seorang pemimpin yakni sebagai penentu arah, wakil dan juru bicara organisasi, 

komunikator yang efektif, mediator, hingga integrator. Dalam pembangunan Desa 
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peran Pemerintah dapat terlihat mulai dari tahap perancanaan pembangunan. 

Pemerintah Desa memfasilitasi warga untuk melakukan berbagai pertemuan dari 

tingkat RT hingga tingkat Desa. Dalam pertemuan tersebut dibahas mengenai 

berbagai permasalahan yang muncul di masyarakat. Dari berbagai permasalahan 

masyarakat yang terkumpul, pemerintah melakukan pengkajian sehingga didapat 

peta permasalahan. Disini peran pemerintah sebagai penentu arah mulai terlihat 

jelas. 

Pada tahap selanjutnya, pemerintah melakukan koordinasi dengan 

masyarakat untuk menentukan skala prioritas pembangunan melalui pertemuan 

tingkat desa, yakni Musrenbangdes (Musyawarah Perencanaan Pembangunan 

Desa). Dalam proses koordinasi tersebut, pemerintah berperan sebagai wakil dan 

juru bicara organisasi, dalam hal ini Sebagai wakil dan juru bicara desa, 

pemerintah dituntut untuk menyampaikan pesan pembangunan dengan jelas agar 

tidak terjadi kesalah pahaman. Untuk itu, pemerintah desa juga harus berperan 

sebagai komunikator yang efektif. 

Dalam musyawarah tersebut, masyarakat mempunyai keleluasaan untuk 

menyampaikan pendapat. Seperti halnya yang dikatakan Huraerah (dalam 

Laksana, 2013: 61), bahwa dalam pembangunan masyarakat bisa berperan untuk 

menyumbangkan pemikiran. Kenyataan yang terjadi di Desa, permasalahan 

seringkali muncul dalam tahap penentuan skala prioritas ini. Salah satunya adalah 

ketidaksamaan pandangan tentang pesan pembangunan yang disampaikan oleh 

pemerintah desa. Contohnya, di satu pihak memandang bahwa pavingisasi lebih 
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mendesak untuk dilaksanakan, sementara di pihak lain menganggap normalisasi 

yang lebih penting. Akibatnya perdebatan terjadi, semua pihak merasa 

mempunyai hak yang sama untuk menyampaikan pendapat. 

Agar permasalahan tidak meluas, maka pemerintah sangat dibutuhkan 

perannya untuk menengahi konflik (mediator). Dari hasil wawancara yang telah 

dilakukan, didapatkan inti bahwa Pemerintah Desa beranggapan sebagaimana 

Nugroho (2011: 505) dalam bukunya Public Policy yang menyatakan bahwa 

perumusan kebijakan merupakan inti dari kebijakan itu sendiri. Atau, dalam 

bahasa pembangunan dapat diterjemahkan secara bebas bahwa perencanaan 

pembangunan merupakan inti dari pembangunan itu sendiri. Jadi, setiap 

permasalahan yang terjadi dalam proses perencanaan pembangunan, Pemerintah 

Desa Sedatigede berusaha untuk menyelesaikan sebaik mungkin agar konflik 

tidak meluas ke tahap selanjutnya dan proses pelaksanaan pembangunan berjalan 

lancar. 

Dalam menengahi konflik, tentu dibutuhkan komunikasi yang efektif. 

Pemerintah Desa melakukan pendekatan manusiawi pada pihak-pihak yang 

berkonflik salah satunya dengan mengunjungi rumahnya. Dengan begitu, 

masyarakat (pihak yang berkonflik) merasa diperhatikan dengan baik sehingga 

pemerintah tidak mengalami kesulitan untuk mengintegrasikan kembali pihak 

yang berkonflik tersebut. Agar permasalahan tidak meluas, maka pemerintah 

sangat dibutuhkan perannya untuk menengahi konflik (mediator). Dari hasil 

wawancara yang telah dilakukan, didapatkan inti bahwa Pemerintah Desa 
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Sedatigede beranggapan sebagaimana Nugroho (2011: 505) dalam bukunya 

Public Policy yang menyatakan bahwa perumusan kebijakan merupakan inti dari 

kebijakan itu sendiri. Atau, dalam bahasa pembangunan dapat diterjemahkan 

secara bebas bahwa perencanaan pembangunan merupakan inti dari pembangunan 

itu sendiri. Jadi, setiap permasalahan yang terjadi dalam proses perencanaan 

pembangunan, Pemerintah Desa Sedatigede berusaha untuk menyelesaikan sebaik 

mungkin agar konflik tidak meluas ke tahap selanjutnya dan proses pelaksanaan 

pembangunan berjalan lancar.  

2.2.3 Peran Pemerintah-Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa  

Setelah semua permasalahan yang terjadi dalam perencanaan 

pembangunan dapat diatasi, tahap selanjutnya adalah pelaksanaan. Masyarakat 

membuat proposal pengajuan dana sesuai skala prioritas dan perencanaan yang 

telah ditentukan bersama. Pemerintah disini berperan sebagai regulator yang 

menyetujui proposal pengajuan dana dari masyarakat. Selain itu, pemerintah juga 

berperan sebagai suplaier yang memberikan dana pembangunan agar dapat 

dikelola masyarakat. Jadi dalam pelakasanaan pembangunan, peran masyarakat 

terlihat lebih jelas. Masyarakat berperan mulai dari memberikan tenaga hingga 

harta benda. Inisiatif masyarakat diantaranya adalah ikut serta membuat pondasi 

jalan, memberikan makanan dan minuman untuk tukang, hingga menyisihkan 

sebagian uang untuk menutupi kekurangan dana pembangunan. Kekurangan dana 

terjadi karena berbagai sebab, terutama oleh pembengkakan anggaran akibat salah 
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memperhitungkan estimasi belanja. Disini pemerintah berperan untuk 

memberikan masukan-masukan dan arahan bagaimana cara menutupi kekurangan 

dana. Dalam persfektif Arifin peran ini termasuk peran pemerintah sebagai 

penentu arah. Selain itu, pemerintah juga berperan untuk melakukan pendekatan 

pada para pengusaha agar mau menutupi kekurangan dana. Peran ini termasuk 

peran pemerintah sebagai juru bicara organisasi. 

Dilihat dari kategorisasi pola kemitraan Sulistiyani (2004:130-131), peran 

pemerintah-masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa 

Sedatigede cukup seimbang. Kerjasama yang terjadi lebih bersifat mutualistik. 

Pemerintah menyadari bahwa setiap proses pembangunan akan selalu 

membutuhkan keterlibatan masyarakat. Pemerintah memfasilitasi masyarakat 

untuk bersama-sama melaksanakan proses pembangunan. Sedangkan masyarakat 

memahami posisi dan perannya dalam pembangunan desa. Masyarakat telah 

menyadari arti penting keterlibatan mereka untuk menentukan hingga mengawasi 

proses pembangunan. Artinya, kedua belah pihak mempunyai kesamaan visi 

sehingga saling mendukung satu sama lain dan saling mendapatkan manfaat yang 

seimbang. 

2.2.4 Peran Pemerintah-Mayarakat dalam Evaluasi Pembangunan Desa  

Setelah perencanaan dan pelaksanaan, tahap selanjutnya adalah 

pengawasan dan evaluasi pembangunan. Agak sedikit berbeda dengan tahapan 

sebelumnya, dalam tahap ini pemerintah lebih mendominasi. Dominasi ini 
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terutama dapat dilihat dalam pengawasan pembangunan fisik. Wawancara yang 

dilakukan dengan Kepala Desa Sedatigede menunjukkan hasil bahwa Pemerintah 

Desa Sedatigede membentuk tim pengawas yang terdiri dari berbagai unsur 

masyarakat untuk melaporkan kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan 

pembangunan. Peran masyarakat memang masih terlihat yakni sebagai pengawas 

langsung. Namun dalam menentukan evaluasi, pemerintah lebih dominan. Hal ini 

terlihat dari bagaimana pemerintah membentuk tim audit internal jika terjadi 

ketidaksesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan pembangunan. Dari 

temuan di lapangan, ada semacam garis komando dari atasan (pemerintah) kepada 

bawahan (masyarakat). Adanya instruksi untuk membentuk tim pengawas adalah 

salah satu fakta bahwa dalam pengawasan pembangunan, pemerintah Desa 

Sedatigede lebih mendominasi. Dalam persfektif sulistiyani (2004:130-131), pola 

kerjasama pemerintah-masyarakat dalam pengawasan pembangunan ini lebih 

bersifat semu (psuedo pertnership). Dalam kerjasama ini, pihak-pihak yang 

bekerjasama sebenarnya tidak melakukan kerjasama secara seimbang satu dengan 

lainnya. Bahkan salah satu pihak belum memahami makna dan tujuan kerjasama 

yang dilakukan. Dalam temuan di lapangan, masyarakat Desa Sedatigede belum 

sepenuhnya memahami arti penting pengawasan pembangunan. Meskipun begitu, 

dalam pengawasan pembangunan fisik, masyarakat Desa Sedatigede lebih 

berperan aktif. Peran ini ditunjukkan dengan adanya pengawasan sosial terhadap 

kenakalan remaja, pendatang baru, hingga kemanan lingkungan. 
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Sedangkan pengawasan pembangunan nonfisik khususnya pembangunan mental, 

Pemerintah Desa lebih berperan sebagai koordinator saja. Peran pengawasan lebih 

banyak dilakukan oleh masyarakat umum. Dan penanggungjawab langsung dalam 

pengawasan tersebut lebih banyak dilakukan oleh Ketua RT. Pengawasan yang 

dilakukan Ketua RT dapat dilihat ketika ada pendatang baru. Semua pendatang baru 

harus melapor pada Ketua RT. Apabila ada pendatang baru yang tidak melaporkan 

diri maka yang paling dianggap bertanggungjawab adalah Ketua RT. Tidak hanya 

sampai disitu, tanggung jawab pembinaan terhadap para pemuda juga sedikit banyak 

diberikan oleh Ketua RT. Meskipun hal demikian seharusnya merupakan tanggung 

jawab bersama, namun Ketua RT adalah penanggungjawab utama atas kerukunan, 

keamanan, hingga kebersihan lingkungannya. Hal ini mengingat Ketua RT 

merupakan ujung tombak kepemimpinan yang ada di masyarakat luas. Sebagaimana 

pendapat Hari T. W (2013) dalam bulletin bulanan Maiyah Jawa Timur yang 

menyebut bahwa Ketua RT sangat berperan dalam membantu tugas pemerintah 

secara langsung dalam masyarakat. Ketua RT berperan menjaga keamanan hingga 

mendengar aspirasi masyarakat.  
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2.3 Otonomi Desa 

2.3.1 Desa 

Secara etimologi  kata Desa berasal dari bahasa Sansekerta yang berarti 

Tanah air, Tanah asal, atau tanaah kelahiran. Dari prespektif geografis desa atau 

Village diartikan sebagai “ a group of houses or shops in a country area, smaller 

than a town”. Desa adalah kesatuan msyarakat huku yang memiliki kewengan 

untuk mengurus rumah tangganya sendi berdasarkan hak asal-usul dan adat 

istiadat yang diakui dalam pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten. 

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa Sansekerta, deca yang 

berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, desa 

atau village diartikan sebagai “a groups of hauses or shops in a country area, 

smaller than a town”. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki 

kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul 

dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah 

Kabupaten. 

Desa menurut H.A.W Widjaja dalam bukunya yang berjudul “Otonomi 

Desa “menyatakan bahwa: “Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum 

yang memepunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. 

Landasan pemikiran dalam mengenal pemerintah desa adalah keanekaragaman, 

partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat 

(Widjaja,2003: 3)”. 
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Selanjutnya desa adalah sebutan umum bagi satuan-satuan ketata negaraan 

terendah yang langsung dibawa kecamatan yang memerintahnya yang merupakan 

satuan organisasi pemerintah terendah pula (Talizidnu, 1981:81). 

Desa menurut Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa 

mengartikan desa sebagai berikut: “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. (UU 

Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa pasal 1 Ayat 1).” 

(Hanif Nurcholis,2011:2) Desa adalah suatu wilayah yang di ringgali oleh 

sejumlah orang yang saling mengenal, hidup bergotong royong, memiliki adat 

istiadatnya yang relatif sama, dan memiliki tata cara hidup yang berbeda dalam 

kemasyarakatanya sebagain besar masyarakatnya bermata pencarian adalah 

bertani atau nelayan. Didesa dihuni oleh masyarakat yang hidup dengan satu 

budaya yang relatif homogeny yang mana masyarakatnya terikat oleh kesamaan 

dan kesatuan system nilai social dan budaya. 

R. Bintarto 1968:95 mengatakan bahwa desa adalah suatu perwujudan 

geografis yang timbul oleh unsur-unsur fisologis sosaial ekonomi, politis dan 

cultural yang terdapat didalam hubungan dan pengaruh timbale balik dengan 

daerah-daerah lain. Menurut PJ bournen 1971:11 Desa adalah salah satu bentuk 
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kuno dari kehidupan bersama sebanyakbebarapa ribu orang, hmpir semuanya 

saling mengenal dan masyarakatnya tinggal terdapat bayak ikatan-ikatan keluarga 

yang rapat, taat dengan kaidah-kaidah soaialnya. L. Nyoman Beratha 1982:27 

Desa atau dengan nama asai yang setingkat merupakan kesatuan masyarakat 

hukum dasar susuanan asali suatu badan hukum dan badan pemerintahan yang 

merupakan bagian wilayah kecamatan atau wilayah yang melingkupinya. 

Menurut RH.Unang 1981: 11 (Dalam hanif Nurcholis). Pemahaman desa 

adalah suatu wilayah yang didiami oleh sejumlah penduduk yang saling mengenal 

atas dasar hubungan kekerabatan atau kepentingan social, ekonomi dan 

pertumbuhannya yang menjadi masyarakat hukum dasar yang menegang hukum 

adat yang tercipta dalam ikatan lahir batin, yang mampu mengatur rumah 

tangganya sendiri secara administrasi yang berada di bawah permerintah 

kabupaten /Kota. 

 

2.4  Konsep Pembangunan dalam Islam 

Islam menetapkan manusia sebagai focus dalam pembangunan yang 

dimana pembangunan menurut paradigm isalam diantaranya berasal dari Ibn. KH 

Shhah Wali Allah, Dua tokoh islam yang hidup pada periode waktu yang 

menunjukan jalan hidup menyeleuh bagi umat islam yang tidak melihat manusia 

dari ras, kebangsaan, atau warna kulit. Misi manusia menjadi pengabadian bagi 

penciptanya. 
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Dalam perspktif islam pembanguan dilaksanakan berdasrkan lima filosofi, 

yaitu yang terdiri dari sumber fondasi filosofi pembanguan atau sebagai syarat 

minimum dalam sebuah Pembanguan: 

a. Tauheed Ulu hiyyah, percaya pada kemahatanggunhan tuhan semua dialam 

semesta merupakan kepunyaanya, dalam kontek upaya pemabguan manusia 

harus sadar bahwa semua sumber daya yang tersedia adalah kepunyaan- Nya. 

Sehingga tidak boleh hanya mampu sebagai pemenuh kepentingan pribadi. 

b. Tauheed Rububiyyah, percaya bahwa tujua sendirilah yang menunjukan 

kelajutan dan hidup dari penciptanya serta menuntut siapa yang percaya pada-

Nya kepada kesuksesan dalam upaya pembangunan manusia dalam mencapai 

suatu tujuan pembanguan yang tidak hnya bergantung pada upaya sendiri. 

c. Khalifah, peran manusia sebagai wakil tuhan dibumi, atas segala sumber daya 

yang diamalakan kepdanya dalam menjalakan tanggung jawab sebagai 

pemberi tauladan bagi manusia. 

d. Tazkiyyah An-nas. Merujuk pada pertumbuhan dan pensucian manusia 

sebagai syarat yang diperlukan sebelum menjalakan tanggung jawab sebagai 

syarat yang diperlukan yang telah ditugaskan kepadanya. 

e. Al-Falah, konsep keberhasilan dalam islam bahwakeberhasilan apapun yang 

dicapai dikehidupan dunia akan mampu mempengarui keberhasilan diakhir 

sepanjang keberhasilan yang dicapai semasa hidup didunia.(Mudrajad 

Kuncoro. 2010:22) 
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Pembangunan dalam islam boleh diartikan sebagai menerima 

pembangunan asing, barat, timur yang boleh dimanfaatkan oleh masyarakat dan 

menolak apa-apa yang berbahaya berdasarkan kepada nilai-nilai hidup Islam. 

Pembangunan ialah pembangunan berdasarkan kepada orientasi nilai dengan 

perhatian untuk meningkatkan kebajikan umat islam dari semua aspek (Moral, 

Kebendaan, Kerohanian) untuk mencapai keselamatan dan kedaiman hidup di 

dunia dan diakhirat. 

Pembangunan islam adalah pembangunan insaniah manusia itu sendiri. 

Pembangunan yang diketengahkan islam adalah pembangunan yang datangnya 

daripada kesadaran yang tinggi dari umatnya yang saling bekerjasama dan 

bukannya dating daripada satu kelompok kecil. Konsep pembangunan islam 

adalah : 

1. Pembangunan adalah sebagian dari pada islam itu sendiri. 

2. Pembangunan adalah islam upaya bersama menngkatkan kesejahteraan 

masyarkaat secara keseluruhan. 

3. Pembangunan haruslah mempu meningkatkan taraf hidup bermasyarakat. 

Didalam Al-Quran sendiri Allah menerangkan tentang pembangunan ini 

adalah mengenai bagaimana kita membangun desa dalam hal tolong menolong 

yang sangat diajukan dalam islam, karena dengan tolong menolong maka 

pekerjaan maka pekerjaan yang sangat sulit akan dapat terlaksana dengan baik 

dan dapat dikerjakan dengan mudah. Sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur’an 

mengenai tolong menolong ini adalah dalam surat Al-maidah Ayat 2 
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Artinya: 

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar 

Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan 

(mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan 

jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang 

mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu Telah 

menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali 

kebencian(mu) kepada sesuatu kaum Karena mereka menghalang-halangi kamu 

dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-

menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan 

tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu 

kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya, Syi'ar Allah ialah: 

segala amalan yang dilakukan dalam rangka ibadat haji dan tempat-tempat 

mengerjakannya. maksudnya antara lain ialah: bulan Haram (bulan Zulkaidah, 

Zulhijjah, Muharram dan Rajab), tanah Haram (Mekah) dan Ihram., maksudnya 

ialah: dilarang melakukan peperangan di bulan-bulan itu. ialah: binatang (unta, 

lembu, kambing, biri-biri) yang dibawa ke ka'bah untuk mendekatkan diri kepada 

Allah, disembelih ditanah Haram dan dagingnya dihadiahkan kepada fakir 

miskin dalam rangka ibadat haji. ialah: binatang had-ya yang diberi kalung, 

supaya diketahui orang bahwa binatang itu Telah diperuntukkan untuk dibawa ke 

Ka'bah. Dimaksud dengan karunia ialah: keuntungan yang diberikan Allah 

dalam perniagaan. keredhaan dari Allah ialah: pahala amalan haji (Qur’an 

Surat Al-maidah:2). 

Ketika Rosullulah tiba di Madinah saat berhijrah, hal yang pertama beliau 

lakukan adalah membangun masjid itu merupakan pilihan unta beliau saat 
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pertama kali berhenti di Madinah. Masjid terssebut menjadi tempat shalat bagi 

seluruh kaum muslimin di Madinah, sebelumnya lokasi itu merupakan lahan 

kosong yang ditumbuhi beberapa pohon kurma dan dijadikan kubiran beberapa 

orang musrik. 

Rosullulah membeli tanah itu dari pemiliknya, yaitu dua orang anak yatim 

dari Bani Hajjar. Beliau pun mengajak para sahabat untuk meratakan dan 

mengfungsikan lahan tersebut. Pembangunan masjid pun di mulai Rosullulah 

sendiri yang memimpin pembangunannya.Mesjid tersebut dibangun menggunakn 

bebatuan, lumpur, batang kurma dan dedaunan pohon kurma.Awalnya, luas 

masjid itu sekitar 60 x 70 hasta (sekitar 30 x 35 Meter). Rosullulah 

menghadapkan masjid itu kearah Baitul Makdis sebagai kiblat pertama orang 

islam. Pembangunan masjid ini selesai dalam waktu yang cukup singkat. Setelah 

itu, kaum muslim pun melaksanakan shalat di dalamnya dan di imami langsung 

oleh Rosullulah. Rosullulah membangun masjid adalah bentuk dari pembangunan 

infrastruktur. Pada masa itu, yang mana bisa di uplikasikan dalam kehidupan 

sekarang, masyarakat kita membangun masjid perdesaan adalah betuk dari 

pembangunan infrastruktur desa. Begitu juga dengan hal lain. Misalnya pasar 

yang dibangun pada masa rosullulah adalah salah satu bentuk dari pembangunan 

infrastruktur masyarakat. 

Perencanaan dan kerjasama atau gotong royong untuk memecahkan 

berbagai macam problem, maka mereka akan memperoleh pengalaman bahwa 

gotong royong itu akan dapat mengharap hal-hal yang lebih banyak dan lebih 
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efektif daripada cara perseorangan. Hal yang perlu sekarng adalah menolong 

orang-orang desa itu untuk belajar memperoleh pengalaman yang berhasil dalam 

kerja bergotong royong untuk pembangunan. 

Sungguh pun islam memberikan ruang kepada manusia mencapai 

kesengangan dan kejayaan di dunia. Usaha mengajak kemewahan dunia tidak 

boleh dipisahkan dari aspek akhlak yang bertindak selaku mengawas, demi 

mengelakan kerusakan kepada manusia itu sendiri. 

Garis panduan untuk melaksanakan pembangunan dalam islam yakni : 

I. Kita tidak boleh melupakan tugas yang telah diwajibkan oleh Allah keatas kita 

a. Tidak meninggalkan perintah yang telah diwajibkan  seperti shalat dan zakat 

serta membelanjakan harta pada jaan Allah 

b. Melaksanakan nahi mungkar dan amal ma’ruf 

c. Lain-lain ibadah sama ada umum dan khusus 

II. Tidak boleh melupakan kedudukan kita sebagai khilafah allah dimuka bumi  

a. Segala apa yang memiliki adalah hak Allah SWT dan apa yang dimiliki 

adalah amanah 

b. Tidak mentadbir melainkan dengan cara yang telah ditetapkan oleh Allah 

III. Mesti menahan nilai-nilai agama dan akhlak 

a. Melaksanakan tugas tersebut bukan dengan cara yang buruk dan tercela 

b. Menjauhkan perbuatan penganiayaan dan kezaliman atau penipuan. 
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2.5 Definisi Konsep 

Konsep-konsep yang telah dikemukan diatas msih bersifat abstrak maka 

agar tercapainya kesatuan pengetahuan dan untuk memudahkan penelitian maka 

dimaksudkan beberpa batasan yang berpedoman pada teori yang dikemukakan 

pada telaah pustaka. Definisi konsep merupakan batasan penelitian yang 

merupakan pokok batasan pada bagian berikutnya , yakni dengan mendefinisikan 

Bahwa Pembangunan merupakan suatu upaya perubahany yang besar dalam desa 

yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat desa, dengan bantuan 

partisipasi masyarakat yang sangat peduli dengan perubahan dalam desa tersebut. 
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2.6 Indikator Penelitian 

Referensi Indikator Sub Indikator 

Undang-Undang 

Republik Indonesia 

Nomor  6 Tahun 

2014 Tentang Desa. 

(bab IX Bagian 

Pembangunan Desa 

dan Pembangunan 

Kawasan perdesaan 

Pasal 78) 

 

1. Perencanaan a. Partisipasi masyarakat melalui 

musawarah perencanaan desa. 

b. Rencana pembangunan tahunan 

dan rencana pembangunan 

Jangka menengah. 

c. Prioritas pembangunan. 

 

2. Pelaksanaan a. Partisipasi masyarakat dalam 

gotong royong. 

b. Pemanfaatan kearifan lokal dan 

sumber daya alam. 

c. Pelaksanaan program. 

3. Pengawasan a. Keterbukaan informasi 

pembangunan. 

b. Keterbukaan pengawasan dalam 

pembangunan. 

 

Sumber: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang 

Desa. 
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2.7 Kerangka Berfikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa 

 

 

 

 

 

 

 

Pembangunan Di Desa Air Tawar Kecamatan Kateman 

Kabupaten Indrgiri Hilir 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang 

Desa. (Bab IX Bagian Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan 

perdesaan Pasal 78) 

Perencanaan Pelaksanaan Pengawasan 

Menciptakan Kesejahteraan Masyarakat Desa Air 

Tawar Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri 

Hilir 


