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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Pembangunan 

Menurut Sondang P. Siagian, pembangunan adalah suatu usaha atau 

rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilaukuan 

secara sadar oleh suatu bangsa,negara dan pemerintah menuju modernitas dalam 

rangka pembangunan bangsa (nation buildings). Ginanjar Kertasasmita 

mendefinisikan pembangunan sebagai suatu proses perubahan ke arah yang lebih 

baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana. (Riyadi dan Baratakusumah, 

2005:4). 

Pembangunan adalah upaya yang sistematik dan berkesinambungan untuk 

menciptakan keadaan yang dapat menyediakan berbagai alternatif yang sah bagi 

pencapaian aspirasi setiap warga yang paling humanistis. (Rustiadi, 2011:119). 

Pembangunan bertalian dengan konep pertumbuhan (growth), rekonstruksi 

(reconstruction), modernisasi (modernization), westernisasi (westernization), 

perubahan sosial (social change), pembebasan (liberation), pembaharuan 

(innovation), pembangunan bangsa (national building), pembangunan nasional 

(national development), pengembangan dan pembinaan. (Ndraha, 1990: 2-13) 

United Nations of Development Program (UNDP) mendefinisikan 

pembangunan khususnya pembangunan manusia sebagai suatu proses untuk 

memperluas pilihan-pilihan bagi penduduk (a process of enlarging people’s 

choice). Dalam konsep tersebut, penduduk ditempatkan sebagai tujuan akhir (the 
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ultimate end), bukan alat, cara, atau instrumen pembangunan sebagaimana yang 

dilihat dari formasi modal manusia (human capital formation) sedangkan upaya 

pembangunan dipandang sebagai sarana untuk mencapai tujuan itu. Pembangunan 

dapat dikonseptualisasikan sebagai suatu proses perbaikan yang 

berkesinambungan atas suatu masyarakat atau suatu sistem sosial secara 

keseluruhan menuju kehidupan yang lebih baik atau lebih manusiawi, dan 

pembangunan adalah mengadakan atau membuat atau mengatur sesuatu yang 

belum ada.  

Pembangunan nasional sebagai suatu proses dinamis menuju keadaan sosial 

yang lebih baik, atau yang lebih modern, jelas merupakan gejala sosial yang 

berdimensi banyak dan dapat didekati dari berbagai bidang ilmu pengetahuan, 

seperti ekonomi pembangunan, sosiologi pembangunan, pembangunan politik, 

teknologi pembangunan, pembangunan hukum, administrasi pembangunan dan 

sebagainya. 

Sebagai suatu proses, pembangunan nasional adalah merupakan rangkaian 

perubahan majemuk dalam bidang politik, sosial dan ekonomi. Tjokroamidjojo 

dan Mustapadidjaya (1995:22), menyatakan proses pembangunan akan terlaksana 

dengan baik apabila syarat-syarat sosial politik sudah terpenuhi, artinya suatu 

bangsa sudah mencapai tingkat kematangan tertentu dalam bidang politik dan 

sosial. 
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Menurut Todaro (dalam Rustiadi, 2011:120), pembangunan harus memenuhi 

tiga komponen dasar yang dijadikan basis konseptual dan pedoman praktis dalam 

memahami pembangunan paling hakiki yaitu kecukupan (sustainance) memenuhi 

kebutuhan pokok, meningkatkan rasa harga diri atau jati diri (self-esteem), serta 

kebebasan (freedom) dalam memilih. 

Dwijowijoto (2003:296-318) menginventarisasikan faktor-faktor kunci bagi 

pembangunan yang menyebabkan keberhasilan ataupun kegagalan, yaitu: 

a. Faktor Kepemimpinan 

Kepemimpinan menjadi faktor pertama keberhasilan pembangunan karena 

kepemimpinan meletakkan visi dan misi dari pembangunan. Pada setiap 

organisasi, pemimpin mempunyai tugas mengkreasikan nilai kepada organisasi. 

Kunci keunggulan kepemimpinan ada lima hal. Profesor Gunawan Sumodiningrat 

menyebut ada lima kunci kepemimpinan, yaitu karakter, kredibilitas, nilai, 

keteladanan, dan harapan. 

Pertama, karakter kepemimpinan. Pemimpin adalah produk terunggul dalam 

lingkungannya. Ia adalah individu yang paling berkemampuan di lingkungannya. 

Untuk itu, pemimpin harus memiliki “Triple C”: concept atau kemampuan 

membuat konsep akan masa depan, competence atau kompetensi, dan 

connectedness atau kekuatan jaringan hubungan yang dimiliki. 
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Keunggulan kedua adalah kredibilitas kepemimpinan. Steven M. Bornstein 

dan Anthony F. Sands (1996) menyebutkan lima inti kredibilitas, yaitu: 

conviction, character, courage, composure, competence.  

Ketiga, nilai kepemimpinan. Tugas dari kepemimpinan adalah memberikan 

value atau nilai bagi organisasi yang dipimpinnya.nilai ini adalah kemampuan 

menata visi masa depan yang benar dan akurat, kemampuan menata misi yang 

sesuai dengan kondisi yang dihadapi, menatanya dalam strategi, dan menjabarkan 

serta menjalankan secara operasional. 

Keempat, kemampuan menjadi teladan. Dengan mampu menjadi teladan, 

seorang pemimpin dapat memberi contoh, inspirasi, dan dorongan bagi 

organisasinya. 

Kelima. Pemimpn bertugas memberi harapan. Pemimpin yang memberi 

harapan adalah pemimpin yang membuka mata pengikutnya akan tantangan masa 

depan dan bagaimana cara mengatasi secara bersama-sama. 

b. Faktor Manajemen 

Manajemen membuat organisasi berfungsi secara optimal. Dari konsep 

besarnya, manajemen merupakan urutan pekerjaan yang metodologis, sekuensial, 

dan dapat dibenarkan secara keilmuan, yaitu: Perencanaan, Pengorganisasian, 

Pelaksanaan, Kepemimpinan, dan Pengendalian (termasuk monitoring dan 

evaluasi), untuk kemudian masuk ke proses perencanaan, dan seterusnya 

membentuk daur yang berkesinambungan. 
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Langkah utama untuk membangun budaya menajemen adalah membangun 

sistem pendidikan yang sebangun dengan kebudayaan manajemen itu sendiri 

sejak dini. Kebijaksanaan pendidikan yang dimaksud dengan demikian harus 

mengakomodasi empat karakter budaya manajemen yaitu sistem, tim, disiplin, 

dan pembelajaran. Langkah kedua yaitu membangun iklim dan infrastruktur yang 

sesuai untuk menciptakan kebudayaan manajemen di masyarakat. 

c. Faktor Kelembagaan 

Setiap negara dan masyarakat modern dipastikan memiliki tiga jenis 

organisasi di mana setiap warganya terikat atau menjadi bagian dari organisasi 

tersebut. Organisasi tersebut adalah organisasi publik, bisnis, dan nirlaba. 

d. Faktor Sistem Nilai 

Sistem nilai merupakan pondasi internal bagi sukses tidaknya pembangunan. 

Sistem nilai pertama adalah profesional. Profesional adalah sebuah sikap yang 

bertumpu pada tiga hal: pemilikan pengetahuan, kemampuan untuk 

mentransformasikan pengetahuan menjadi keterampilan dan memiliki integritas 

modal. Sistem nilai kedua adalah sikap positif. Sistem nilai yang ketiga adalah 

pembelajaran tanpa henti. 

e. Faktor Kekayaan Alam Suatu Bangsa 

Suatu negara yang memiliki kekayaan alam yang berlimpah adalah sebuah 

modal yang luar biasa. Kekayaan alam bukan saja menjadi kapital ekonomi, 

namun juga kapital politik. Kekayaan alam yang berlimpah tentu saja sumber 



20 
 

pembangunan kesejahteraan rakyat jika mengetahui dengan benar bagaimana 

mengelola, dan melaksanakan pengelolaan dengan baik dan benar. Kekayaan alam 

ini juga dapat menjadi ancaman karena memliki potensi untuk membuat 

pemiliknya terlena dan malas untuk membangun. 

2.2 Perencanaan Pembangunan Daerah 

Wedgewood-Oppenheim sebagaimana dikutip oleh Lawton dan Rose (1995) 

menyatakan bahwa planning can be seen as a process whereby aims, factual 

evidence and assumptions are translated by a process of logical argument into 

appropriate policies which are intended to achieve aims. Artinya, perencanaan 

dapat dilihat sebagai suatu proses dimana tujuan-tujuan, bukti-bukti factual, dan 

asumsi-asumsi diterjemahkan sebagai suatu proses argument logis ke dalam 

penerapan kebijaksanaan yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan-tujuan. 

Menurut pakar manajemen, Harold Koontz dan Cyril O’Donnel berpendapat 

bahwa, “planning is the function of manager which involves the section from 

alternatives objectives, policies, procedures, and programmes.” (Perencanaan 

adalah fungsi seorang manajer yang berhubungan dengan pemilihan tujuan-

tujuan, kebijaksanaan-keibjaksanaan, prosedur-prosedur, dan program-program 

dari beberapa alternative yang ada. (dalam Hasibuan, 1988) 

George R. Terry menyatakan bahwa “planning is the selecting and relating of 

facts and the making and using of assumptions regarding of future in the 

visualization and formulation of proposed activities believed necessary to achieve 

desired result.” Artinya, perencanaan adlah upaya untuk memilih dan 
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menghubungkan fakta-fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi 

mengemai masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan 

merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang 

diinginkan. (dalam Riyadi dan Bratakusumah, 2003:2). 

Sedangkan menurut Ginanjar Kartasasmita, “pada dasarnya perencanaan 

sebagai fungsi manajemen adalah proses pengambilan keputusan dari sejumlah 

pilihan untuk mencapai tujuan yang dikehendaki (1997: 48). 

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam perencanaan 

umumnya terkandung beberapa hal pokok yang dapat dikatakan sebgai unsure-

unsur perencanaan itu sendiri. Unsur-unsur dimaksud meliputi: 

a. Adanya asumsi-asumsi yang didasarkan fakta-fakta.ini berarti bahwa 

perencanaan hendaknya disusun dengan berdasarkan pada asumsi-

asumsi yang didukung dengan fakta-fakta atau bukti-bukti yang ada. 

Hal ini menjadi penting karena hasil perencanaan merupakan dasar 

bagi pelaksanaan suatu kegiatan atau aktivitas. 

b. Adanya alternatif-alternatif atau pilihan-pilihan sebagai dasar 

penentuan kegiatan yang akan dilakukan. Ini  berarti bahwa dalam 

menyusun rencana perlu mmeprhatikan berbagai alternative/pilihan 

sesuai dengan kegiatan yang akan dilaksanakan.  

c. Adanya tujuan yang akan dicapai. Dalam hal ini perencanaan 

merupakan suatu alat/sarana untuk mencapai tujuan melalui 

pelaksanan kegiatan. 
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d. Bersifat memprediksi sebagai langkah untuk mengantisipasi 

kemungkinan-kemungkinan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan 

perencanaan.  

e. Adanya kebijaksanaan sebagai hasil keptusan yang harus 

dilaksanakan. 

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-

tahapan kegiatan yang melibatkan beragai unsure di dalamnya, guna pemanfaatan 

dan pengalokasian sumber-sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan 

kesejahteraan sosial dalam lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu 

tertentu. (Riyadi dan Bratakusumah, 2004: 8) 

Sedangkan oleh Affandi Anwar dan Setia Hadi, perencanaan pembangunan 

wlayah diartikan sebagai suatu proses atau tahapan pengarahan kegitatan 

pembangunan di suatu wilayah tertentu yang melibatkan interaksi antsra sumber 

daya manusia dengan sumber daya lain, termasuk sumber daya alam dan 

lingkungan melalui investasi. (Prisma: 2006) 

2.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perncanaan Pembangunan Daerah 

Sebagaimana layaknya suatu aktivitas yang terkait dengan masalah sosial 

kemasyarakatan dan selalu bersifat dinamis, keberhasilan atau kegagalan program 

perencanaan pembangunan daerah selalu dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. 

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tersebut secara khusus dapat berbeda 

tergantung pada situasi dan kondisi yang sedang berlaku di daerah perencanaan. 
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Substansi permasalahan yang berbeda antara satu masalah dengan daerah lainnya 

dapat menyebabkan berbedanya faktor-faktor yang dimaksud. 

Adapun faktor-faktor pendukung program pembangunan daerah antara lain 

meliputi: 

a. Kestabilan politik dan keamanan dalam negeri 

b. Dilakukan oleh orang-orang yang ahli di bidangnya 

c. Realistis, sesuai dengan kemampan sumber daya dan pendanaan 

d. Koordinasi yang baik 

e. Top down dan bottom up planning 

f. Sistem pemantauan dan pengawasan yang terus menerus 

g. Transparansi dan dapat diterima oleh masyarakat. 

Namun secara umum, Riyadi (2003:54) mengemukakan faktor-faktor 

pendukung tingkat keberhasilan program pembangunan daerah dengan merujuk 

pada faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan yang antara lain meliputi: 

a. Faktor lingkungan 

Pertama adalah faktor lingkungan baik internal maupun eksternal, yang dapat 

mencakup bidang sosial, budaya, dan politik. Lingkungan memiliki pengaruh 

yang kuat terhadap berhasil tidaknya program perencanaan pembangunan 

daerah. 

Faktor-faktor lingkungan tersebut dapat berasal dari luar (eksternal) mapun 

dari dalam (internal). Faktor eksternal biasanya datang dari wilayah tetangga 
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atau pengaruh global yang berkembang dalam lingkup nasional maupun 

internasional. Sedangkan faktor internal merupakan pengaruh yang datang 

dari dalam wilayah perencanaan sendiri. Unsur-unsur yang berada dalam 

faktor lingkungan ini dapat dibgi menurut bidang: 

i. Sosial 

Hampir di setiap negara berkembang, perencanaan pembangunan 

daerah selalu diarahkan pada upaya-upaya untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. Dalam kondisi yang ideal, masyarakat dapat 

menjadi tujuan/objek dari sebuah perencanaan sekaligus juga menjadi 

aktor atau subjek perencanaan. Dalam konteks perencanaan sosial, 

Schoorl (1984) menyatakan bahwa “perencanaan sosial memiliki 

tujuan-tujuan sosial yang khas dalam suatu strategi pembangunan 

dimana masyarakat harus bisa menerimanya sebagai upaya untuk 

mencapai kondisi ideal yang diharapkan. 

Kondisi sosial masyarakat juga sangat berpengaruh terhadap 

keberhasilan program perencanaan pembangunan daerah. Kondisi 

sosio-ekonomi masyarakat yang menjadi gambaran tentang kebiasaan-

kebiasaan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya; 

stratifikasi sosial yang membentuk hubungan hierarkis dalam proses 

kemasyarakatan, tingkat pendidikan, dan fakta-fakta sosial lainnya 

merupakan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam rangka menyusun 

perencanaan pembangunan daerah. 
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Proses perencanaan pembangunan daerah tidaklah mudah, dan oleh 

karena itu memerlukan keterlibatan masyarakat dalam proses 

pengambilan keputusan. Partisipasi aktif tersebut secara langsung 

maupun tidak langsung memberikan dampak yang positif terhadap 

perencanaan pembangunan daerah. Sebaliknya, apabila partisipasi 

masyarakat diabaikan sedangkan mobilisasi masyarakat 

dikembangkan, proses pembangunan mungkin terhambat atau bahkan 

mengalami kegagalan. 

ii. Budaya 

Masalah budaya (culture) yang turut mewarnai kebiasaan hidup 

masyarakat yang dalam suatu daerah tertentu juga mempunyai andil 

yang cukup besar terhadap peencanaan pembangunan daerah. Bila 

ingin mencapai sasaran yang diharapkan, perencanaan pembangunan 

daerah harus mempertimbangkan faktor budaya/culture yang berlaku 

di dalam masyarakat setempat. 

Faktor budaya yang ada dalam kelompok masyarakat tidak dapat 

diabaikan dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah yang 

akan diimplementasikan ke dalam bentuk proses pelaksanaan 

pembangunan. Pentingnya masalah ini sudah banyak sudah banyak 

dikemukakan oleh para administrasi pembangunan, karena hal ini 

sangat disadari sebagai salah satu faktor yang cukup urgen untuk 

diperhatikan oleh perencana pembangunan. 
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Dalam banyak hal, faktor budaya ini sering disatukan dengan faktor 

sosial, karena keterkaitan antara keduanya sangat erat dan bahkan 

sangat sulit untuk dipisahkan. Kehidupan sosial kemasyarakatan sangat 

dipengaruhi oleh kebiasaan-kebiasaan yang tumbuh dalam masyarakat, 

yang terus berkembang menjadi nilai-nilai budaya yang melekat dalam 

interaksi antar anggota masyarakat. Di pihak lain, nilai-nilai budaya 

budaya tumbuh karena adanya kebiasaan dalam masyarakat yang 

memiliki nilai-nilai dan terintegrasikan dalam proses interaksi yang 

terjalin melalui hubungan sosial kemasyarakatan. Interaksi antar 

masyarakat yang dinamis dan terus berkembang tidak hanya dalam 

lingkungan internal tetapi juga dengan lingkungan eksternal, telah 

mendorong masyarakat mengalami perubahan yang oleh para ahli 

disebut sebaai proses pembangunan. Karena itulah proses 

pembangunan tidak dapat dilepaskan dari pengaruh sosial budaya yang 

sedang tumbuh daam kehidupan masyarakat. 

Pandangan tentang perlunya perhatian terhadap unsur budaya dalam 

proses pembangunan ditegaskan oleh Bintoro (1988: 61) yang 

mengemukakan tentang pentingnya memperhatikan masalah sosial 

budaya dalam proses pembangunan, yakni “...proses pembangunan 

yang sebenarnya, haruslah merupakan perubahan sosial budaya. 

Pembangunan supaya menjadi suatu proses yang dapat bergerak maju 

sendiri (self sustaining process) tergantung pada manusia dan struktur 

sosialnya. Jadi bukan hanya yang dikonsepsikan sebagai usaha 
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pemerintah belaka, pembangunan tergantung dari suatu inner will, 

proses emansipasi diri. Dan bahwa partisipasi kreatif dalam proses 

pembangunan menjadi mungkin karena proses pendewasaan.” 

Nilai tambah (value added) yang dapat diperoleh perencana 

pembangunan apabila mmeperhatikan masalah sosial budya antara lain 

dapat mengetahui beberapa hal yang dalam konteks administrasi 

pembangunan dikemukakan oleh Bintoro (1988:62) sebagai berikut: 

Pertama, hambatan-hambatan cultural apakah yang sesuai dengan basis 

kultural tertentu suatu masyarakat yang merupakan hambatan bagi 

suatu proses pembangunan atau pembaharuan. Kedua, motivasi apakah 

yang diperlukan unutk pembaharuan atau pembangunan yang perlu 

perhatian. Ketiga, bagaimana sikap-sikap golongan dalam masyarakat 

terhadap usaha pembaharuan. Keempat, berbagai masalah sosial 

budaya yang menonjol dan memerlukan perhatian administrasi 

pembangunan. 

iii. Ekonomi 

Faktor ekonomi memiliki hubungan yang erat dengan masalah 

pembangunan disamping faktor-faktor lainnya. Para ahli studi 

pembangunan bahkan meyakini pentingnya faktor ini dalam proses 

pembangunan sebagai faktor yang mempengaruhi determinan tinggi. 

Hal ini didasarkan pada suatu kenyataan yang banyak terjadi di negara-

negara berkembang, dimana pada umumnya mereka memberikan 

prioritas yang tinggi terhadap pembangunan ekonomi. Keadaan 
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ekonomi yang meningkat diharapkan dapat memberikan kesempatan 

yang lebih mencapai tujuan-tujuan pembangunan di bidag lainnya, 

sehingga lebih mengejar pertumbuhan ekonomi sebagai indikator 

keberhsilan pembangunan. Stabilitas ekonomi menjadi target ekonomi 

menjadi target utama yang harus diwujudkan melalui proses 

pembangunan, karena dengan adanya stabilitas ekonomi yang dinamis, 

proses pembangunan, akan berhasil dengan baik, walaupun hal itu 

tidak dapat dilepaskan dari adanya stabilitas di bidang lainnya. 

Dalam hubungan terebut, Bintoro (1988: 59) mengemukakan, 

“gejolak-gejolak ekonomis yang besar (atau juga gejolak-gejolak 

politik, dll) paling sedikit kurang memungkinkan suatu perencanaan 

pembangunan dan pelaksanaan pembangunan yang baik.” 

Pendapat tersebut menunjukkan bahwa pada dasarnya pembangunan 

akan dapat berjalan dengan baik, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, 

bahkan juga pada saat evaluasinya bila ditunjang oleh kondisi ekonomi 

yang stabil tanpa mengabaikan stabilitas bidang lain. Ini berarti 

menunjukkan bahwa keterkaitan antara satu faktor dengan faktor 

lainnya sangat erat dan mungkin tidak dapat dipisahkan dalam 

kerangka proses pembangunan.  

Pandangan lain yang mnggambarkan bahwa pembangunan lebih 

mengarah pada upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan 

ekonomi masyarakat memang banyak disampaikan oleh para ahli studi 

pembangunan. Kartasasmita (1997:32) menyatakan bahwa “dengan 
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tidak mengabaikan sumbangan disiplin ilmu sosial lain terhadap studi 

pembangunan, kajian bidang ekonomi memberikan dampak yang 

paling besar terhadap konsep-konsep pembangunan.” 

Dari berbagai pendapat di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor 

ekonomi memiliki dampak yang sangat besar terhadap proses 

pembangunan, yang dalam hal ini juga sangat berdampak terhadap 

proses-proses awal pembangunan yakni perencanaan pembangunan. 

iv. Politik 

Faktor politik merupakan faktor lain yang dipandang dapat 

mempengaruhi jalannya proses pembangunan. Keterkaitan tersebut 

oleh para ahli politik dan pembangunan terutama dapat dilihat dari 

adanya ideologi yang dianut oleh suatu negara. Ideologi sebagai 

falsafah negra dipandang sebagai unsur yang memberika pengaruh 

kuat terhadap pola, sistem dan kultur yang diterapkan dalam rangka 

pelaksanaan pembangunan suatu negara. 

Hubungan antara politik dan pembangunan dikemukakan oleh Bintoro 

(1988: 54) walaupun secara spesifik ia mengaitkannya dengan 

administrasi pembangunan. Adapun hubungan-hubungan tersebut 

dapat dilihat dalam beberapa hal seperti: 

a. Aspek politik yang mempunyai pengaruh timbal balik dengan 

administrasi pembangunan adalah filsafat hidup bangsa atau 

filsafat politik kemasyarakatan dari suatu negara tertentu. Hal 
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ini juga berhubungan dengan interdependensi antara sistem 

politik yang dianut dengan administrasi pembangunan. 

b. Komitmen dari elit kekuasaan atau elit pemerintahan terhadap 

proses pembangunan dan ketersediannya menerima pendekatan 

yang sungguh-sungguh terhadap usaha yang saling terkait 

antara berbagai segi kehidupan masyarakat. 

c. Masalah yang berhubungan dengan kestabilan politik. 

d. Perkembangan bidang politik ke arah pemberian iklim politik 

yang lebih menunjang usaha pembangunan. 

e. Hubungan antara proses politik dan proses administrasi serta 

kaum politik dengan birokrasi. 

f. Aspek hubungan politik luar negeri atau bahkan perkembangan 

politik di luar negeri yang sering kali merupakan aspek politik 

yang penting pengaruhnya terhadap administrasi pembangunan. 

v. Administrasi 

Meskipun merupakan aspek yang berbeda dengan aspek politik, aspek 

administrasi oleh para ahli cenderung tidak dipisahkan dari aspek 

politik. Dalam kesempatan ini yang penting dikemukakan bahwa aspek 

tersebut juga memiliki pengaruh yang besar terhadap jalannya proses 

pembangunan, dan secara keseluruhan berpengaruh pula terhadap 

proses perencanaan. 

Pendapat ini menjadi lebih tegas lagi dengan adanya pandangan yang 

hampir sama yang dikemukakan oleh Dwight Waldo (dalam Bintoro, 
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1988: 54) yang menyatakan, “...administration and policy 

development are interractive process. The function of public 

administration is helping political authorities to make police decision 

assume new important.” 

Siagian (1982: 116) secara tegas mengaitkan pentingnya administrasi 

dalam proses pembangunan dengan ungkapannya, “...sebagian besar 

kegiatan pembangunan menyangkut masalah-masalah administratif, 

karenanya dapat dikatakan bahwa sukses tidaknya proses 

pembangunan itu berlangsung sangat tergantung pada kemampuan 

administratifnya. Tanpa pembangunan administrasi (administrative 

development), administrasi pembangunan (development 

administrative) akan kacau balau.” 

Pemikiran yang dikemukakan oleh Siagian diatas didasarkan pada 

tujuh aspek proses pembangunan nasional yang masing-masing aspek 

menjadi suatu independent phase dari proses secara keseluruhan. 

Ketujuh aspek tersebut meliputi: 

a. Adanya kebutuhan yang dirasakan (felt needs) untuk 

membangun. 

b. Keputusan-keputusan politik (political decision) sebagai 

landasan dari pemuasan kebutuhan yang dirasakan.  

c. Dasar hukum (legal basis) untuk tindakan-tindakan yang akan 

diambil. 
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d. Perumusan perencanaan pembangunan nasional (formulation of 

development plan). 

e. Perincian program kerja (detailed work program). 

f. Implementasi (implementation of activities). 

g. Penilaian hasil-hasil yang dicapai (evaluation of result 

obtained). 

b. Faktor Sumber Daya Manusia 

Kualitas perencanaan yang baik akan lebih memungkinkan tercipta oleh 

sumber daya manusia yang tepat dan berkualitas, sementara itu 

perencanaan yang baik juga lebih memungkinkan untuk dapat 

diimplementasikan dalam program-program pembangunan. Dengan 

demikian, kualitas perencanaan yang baik sangat bergantung pada 

kemampuan, keahlian, dan keluwesan oleh para perencananya disamping 

teknik dan metode yang digunakan 

Poppe (1995: 45) menyatakan, “peranan dan fungsi yang mesti dapat 

dilakukan oleh seorang perencana cukup luas dan kompleks. Si perencana 

daerah tidak hanya melaksanakan peranan seorang perencana ahli yang 

terampil dari segi teknik tapi juga peranan-peranan lain, seperti: agen 

perubahan, pendidikan non formal, koordinator pelayanan, penggerak 

sumber daya, manager program, negosiator, moderator, dan evaluator. 

Dalam hubungannya dengan perencanaan pembangunan daerah ini, 

seorang perencana bertugas untuk mengatur proses perencanaan di tingkat 

daerah, tugas ini bersifat komprehensif atau menyeluruh sehingga 
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membutuhkan pengetahuan intersektoral yang luas dan kemampuan 

merencanakan pada tiga bidang utama perencanaan pembangunan daerah, 

yang menurut Poppe meliputi: 

a. Perencanaan sumber daya alam 

b. Perencanaan sumber daya ekoonmi 

c. Perencanaan fisik dan infrastruktur 

 Disamping itu, ia juga menyatakan bahwa seorang perencana haryus 

memiliki kualifikasi yang berorientasi padam manajemen yang 

menyangkut empat tahap perencanaan utama, yaitu: 

a. Analisis wilayah 

b. Prospek pembangunan  

c. Perencanaan dan pembuatan program 

d. Pelaksanaan rencana 

e. Monitoring dan evaluasi 

Poppe secara keseluruhan mencerminkan pemikiran yang meyeluruh 

(holistic thinking) dimana ia memandang seorang perencana pembangunan 

daerah harus mengenal wilayahnya, masalah-masalah yang ada di 

dalamnya, kebutuhan masyarakat, memahami adanya kebijaksanaan 

pemerintah baik lokal maupun nasional, memprediksi berbagai 

kemungkinan secara multidimensional (sosial, ekonomi, politik, 

administrasi, dan sebagainya), merumuskan rancangan program, 

mengimplementasikannya serta mengevaluasinya. 
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Adapun Riyadi (2003: 28) berpendapat enam pokok hal yang harus 

dimiliki oleh seorang perencana pembangunan daerah, yaitu: 

a. Mengenal wilayah perencanaan dengan berbagai permasalahannya 

(known well the planning area). 

b. Memahami adanya kepentingan-kepentingan yang bersifat 

intersektoral, heterogen, dan bervariasi. 

c. Memadukan kepentingan antara masyarakat, pemerintah daerah, 

dan pemerintah pusat (interesting agregation). 

d. Merumuskan rencana aksi (action plan) dari hasil perencanaanya 

(operational design). 

e. Melaksanakan rencana aksi tersebut (implementation). 

f. Melakukan evaluasi perencanaan (monitoring dan evaluation). 

Menurut Riyadi (2003: 60) bila dianalisis berdasarkan tahapan pemikiran, 

poin a-c merupakan tahapan pemikiran (strategic thinking). Poin d-e 

merupakan suatu upaya yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan 

pembangunan tersebut. Tahapan ini dapat dikatakan sebagai tahapan 

langkah-langkah dan strategi yang akan dijadikan sebagai landasan 

operasional, sehingga tahapan ini disebit sebagai tahapan operational 

design. Selanjutnya poin e-f adalah tahapan implementasi atau 

pelaksanaan hasil-hasil perencanaan tersebut. 
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c. Faktor sistem yang digunakan 

Yang dimaksud dengan sistem perencanaan disini adalah aturan-aturan 

atau kebijakan-kebijakan yang digunakan oleh suatu daerah atau wilayah 

tertentu sebagai dasar atau landasan pelaksanaan perencanaan 

pembangunannya. 

Friedman (dalam Kartasamita, 1997: 65) mengemukakan bahwa ada 

berbagai jenis perencanaan pembangunan yang terbagi menurut sudut 

pandang yang berbeda, seperti: 

a. Berdasarkan ruang lingkup tujuan dan sasarannya, perencanaan 

pembangunan dapat terbagi menjadi perencanaan yang bersifat 

nasional, sektoral, dan spasial. Atau dapat juga bersifat agregatif 

atau komprehensif dan parsial. 

b. Berdasarkan jangkauan dan hierarkinya, dibagi menjadi 

perencanaan tingkat pusat dan daerah. 

c. Berdasrkan jangka waktu, dibagi menjadi jangka pendek, jangka 

menengah, dan jangka panjang. 

d. Berdasarkan arus informasi/proses hierarki penyusunannya, dapat 

dibagi menjadi perencanaan dari atas ke bawah (top down 

planning) dan perencanaan dari bawah ke atas (down top planning) 

atau kombinasi dari keduanya. 

e. Berdasarkan segi ketepatan atau keluwesan proyeksi ke depannya 

perencanaan dapat bersifat indikatif atau preskriptif. 
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f. Berdasarkan sistem politiknya, dapat dibagi menjadi perencanaan 

bersifat alokatif, inovatif, dan radikal. 

d. Faktor perkembangan ilmu dan teknologi 

Kita mengetahui betapa besar pengaruh perkembangan ilmu pengethuan 

dan teknologi terhadap proses pembangunan. Kita dapat mengatakan 

bahwa yang terjadi adalah proses saling mempengaruhi, yang akan terus 

berlanjut tanapa mengenal batas akhir. Ilmu pengetahuan dan teknologi 

dapat mendorong, dan pembangunan yang berhasil akan mendorong 

berkembangnya ilmu pengetahuan an teknologi. Bintoro (1988: 67) 

mengatakan “ilmu dan teknologi dapat merupakan sumber yang penting 

dalam proses perumusan kebijaksanaan dan pelaksanaan pembangunan.” 

Pentingya memperhatikan dan mempertimbangkan ilmu pengetahuan dan 

teknologi dalam proses pembangunan ini juga dikemukakan oleh PBB 

yang menyatakan, “developing countries need to give more attention to the 

management of scientific and technological institutions as well as to the 

application of science and technology to public administration.”  

Implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi dalam perencanaan 

pembangunan daerah tidak dapat diseragamkan. Artinya hal itu tergantung 

dari apa yang dibutuhkan dan bagaimana hal itu digunakan. Letak dan 

kondisi geografis wilayah juga sangat menentukan penggunaan metode, 

teknik, dan peralatan perencanaan. Namun yang terpenting dari semua itu 

adalah sampai sejauh mana sumber daya manusia perencanaannya mampu 

mengimprovisasi perkembangan tersebut secara optimal. 
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Dengan melihat sudut pandang stratejik, Siagian (1995: 81) menyatakan, 

“...jika orientasi para pengambil keputusan stratejik semata-mata orientasi 

esiensi, pemanfaatan teknologi akan cenderung semakin meluas dan 

meliputi semakin banyak segi dan proses organisasional. Akan tetpi 

kiranya para pengambil keputusan stratejik harus menyadari pula bahwa 

dengan perkembangan teknologi yang secanggih apapun oreintasi manusia 

tetap sangat penting karena dengan kehadiran dan pemanfaatan teknologi 

yang paling canggih pun unsur manusia tetap paling penting.” 

e. Faktor pendanaan 

Faktor pendanaan pada dasarnya merupakan faktor yang sudah given. 

Artinya hal itu memang harus ada untuk melakukan suatu kegiatan atau 

aktivitas. Dalam proses perencanaan pembangunan daerah, hal ini harus 

benar-benar diperhatikan sebagai suatu hal yang sangat penting. 

Perencanaan pembangunan daerah adalah kegiatan yang mahal. Karena 

itu, pelaksanaannya harus benar-benar serius, dalam arti pihak-pihak yang 

terkait, termasuk para perencananya, harus tetap fokus pada tugasnya, 

punya komitmen terhadap tujuan yang ingin dicapai dan harus bekerja 

keras, teliti serta tidak terburu-buru dalam penyusunannya. 

Produk dari perencanaan pembangunan daerah berupa program-program 

pembangunan yang bersifat general, makro dan dari segi waktu menengah 

dan panjang. Produk dari perencanaan pembangunan daerah inilah yang 

akan menjadi bahan untuk menyusun rencana-rencana pembangunan 
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jangka pendek (1 tahun) yang dirinci secara lebih detil (formal) dan harus 

dilaksanakan dengan memperhatikan prioritasnya. 

Dengan kata lain ini berarti bahwa cost and benefits yang dihasilkan harus 

seimbang, sehingga tidak terjadi pemborosan apalagi menghasilkan 

rencana yang sia-sia (tidak akurat). Produk perencanaan pembangunan 

harus menjadi produk hukum, politik, dan ekonomi yang diwujudkan 

dalam bentuk keputusan atau kebijaksanaan pemerintah daerah sebagai 

landasan atau acuan pelaksanaan pembangunan di daerahnya. Selain itu 

dalam perencanaan pembangunan daerah harus sudah diperhitungkan 

pendanaannya mulai dari berapa jumlah anggaran yang dibutuhkan, 

sumber pendanaan, dan sistem pengelolaannya. Ini penting demi efisiensi 

dan efektivitas perencanaan pembangunan daerah.  

2.4 Infrastruktur 

Menurut Grigg (1988) infrastruktur merupakan sistem fisik yang 

menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan gedung dan fasilitas 

publik lainnya, yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia baik 

kebutuhan sosial maupun kebutuhan ekonomi. Pengertian ini merujuk pada 

infrastruktur sebagai suatu sistem. Dimana infrastruktur dalam sebuah sistem 

adalah bagian-bagian berupa sarana dan prasarana (jaringan) yang tidak 

terpisahkan satu sama lain. Infrastruktur sendiri dalam sebuah sistem menopang 

sistem sosial dan sistem ekonomi sekaligus menjadi penghubung dengan sistem 

lingkungan. Ketersediaan infrastruktur memberikan dampak terhadap sistem 
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sosial dan sistem ekonomi yang ada di masyarakat. Oleh karenanya, infrastruktur 

perlu dipahami sebagai dasar-dasar dalam mengambil kebijakan (Kodoatie, 2005). 

Pembangunan infrastruktur dalam sebuah sistem menjadi penopang kegiatan-

kegiatan yang ada dalam suatu ruang. Infrastruktur merupakan wadah sekaligus 

katalisator dalam sebuah pembangunan. Ketersediaan infrastruktur meningkatkan 

akses masyarakat terhadap sumberdaya sehingga dapat meningkatkan efisiensi 

dan produktivitas yang menuju pada perkembangan ekonomi suatu kawasan atau 

wilayah. Oleh karenanya penting bagaimana sistem rekayasa dan manajemen 

infrastruktur dapat diarahkan untuk mendukung perkembangan ekonomi suatu 

kawasan wilayah. 

Sistem rekayasa dan manajemen infrastruktur berpengaruh terhadap sistem 

tata guna lahan yang pada akhirnya membangun suatu kegiatan. Rekayasa dan 

Manajemen Infrastruktur dalam memanfaatkan sumberdaya dalam rangka 

pemanfaatan untuk transportasi, infrastruktur keairan, limbah, energi, serta 

bangunan dan struktur membentuk dan mempengaruhi sistem ekonomi, sosial-

budaya, kesehatan dan kesejahteraan. 

Dalam Keputusan Presiden RI No. 81 Tahun 2001 Tentang Komite 

Kebijakan Percepatan Pembangunan Infrastruktur, disebutkan dalam Pasal 2, 

bahwa pembangunan infrastruktur mencakup :  

a. Prasarana dan sarana perhubungan : jalan, jembatan, jalan kereta api, 

dermaga, pelabuhan laut, pelabuhan udara, penyeberangan sungai dan 

danau;  
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b. Prasarana dan sarana pengairan: bendungan, jaringan pengairan, bangunan 

pengendalian banjir, pengamanan pantai, dan bangunan pembangkit listrik 

tenaga air;  

c. Prasarana dan sarana permukiman, industri dan perdagangan: bangunan 

gedung, kawasan industri dan perdagangan, kawasan perumahan skala 

besar, reklamasi lahan, jaringan dan instalasi air bersih, jaringan dan 

pengolahan air limbah, pengelolaan sampah, dan sistem drainase;  

d. Bangunan dan jaringan utilitas umum: gas, listrik, dan telekomunikasi.  

2.5 Konsep Program Pembangunan 

Program adalah unsur pertama yang harus ada demi terciptanya suatu 

kegiatan. Di dalam program dibuat beberapa aspek, disebutkan dalam setiap 

program dijelaskan mengenai: 

a. Tujuan kegiatan yang akan dicapai. 

b. Kegiatan yang diambil dlam mencapai tujuan. 

c. Aturan yang harus dipegang dan prosedur yang harus dilalui. 

d. Perkiraan anggaran yang dibutuhkan. 

e. Strategi pelaksanaan. 

Melalui program maka segala bentuk rencana akan lebih terorganisir dan 

leibh mudah untuk dioperasionalkan. Hal ini sesuai dengan pengertian program 

yang diuraikan: 
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“A programme is collection of interrelated project desingned to harmonize 

aand integrated various action an activities for achieving averral policy 

subjective.” (suatu program adalah kumpulan proyek-proyek yang berhubungan 

telah dirancang untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang harmonis dan secara 

integral untuk mencapai sasaran kebijakan tersebut secara keseluruhan. 

Menurut Charles O. Jones, pengertian program adalah cara yag disahkan 

untuk mencapai tujuan, beberapa karakteristik tertentu yang dapat membantu 

seseorang untuk mengidentifikasi suatu aktivitas sebagai program atau tidak yaitu: 

a. Program cenderung memerlukan staf, misalnya untuk melaksanakan 

atau sebagai pelaku program.  

b. Program biasanya memiliki anggaran tersendiri, program kadag 

biasanya juga diidentifiksikan dengan anggaran. 

c. Program memiliki identitas sendiri, yang bila berjalan secara efektif 

dapat diakui oleh publik. 

Program terbaik di dunia adalah program yang didasarkan pada model teoritis 

yang jelas, yakni: sebelum menentukan masalah sosial yang ingin diatasi dan 

memulai melakukan intervensi, maka sebelumnya harus ada pemikiran yang 

serius terhadap bagaimana dan mengapa masalah itu terjdi dan apa yang menjadi 

solusi terbaik (Jones, 1996: 295). 
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2.6 Konsep Kota Metropolitan Madani 

2.6.1 Konsep Kota Metropolitan 

Kota (city) adalah wilayah perkotaan yang telah mempunyai status 

administrasi sebagai sebuah kota, baik kota kecil, kotamadya maupun kota 

metropolitan. Adisasmita (2006) juga menyatakan bahwa pada umumnya kota 

diartikan sebagai wilayah dimana terdapat pemusatan (konsentrasi) penduduk 

dengan berbagai jenis kegiatan ekonomi, sosial, budaya, dan administrasi 

pemerintahan. 

Di dalam UU No. 26 Tahun 2007 disebutkan bahwa kawasan perkotaan 

adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian, dengan 

susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perkotaan, pemusatan dan 

distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. 

Perkotaan adalah suatu pemukiman yang relatif besar, padat dan permanen, terdiri 

dari kelompok individu-individu heterogen dari segi sosial, yang dijabarkan dalam 

10 kriteria yang lebih spesifik untuk merumuskan kota. Menurut Restina (2009), 

10 kriteria tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Ukuran dan jumlah penduduk yang besar terhadap massa dan tempat; 

b. Bersifat permanen; 

c. Kepadatan minimum terhadap jumlah penduduk dan luas wilayah; 

d. Struktur dan tata ruang perkotaan seperti yang ditunjukkan jalur jalan dan 

ruang perkotaan yang nyata; 

e. Tempat dimana masyarakat tinggal dan bekerja; 
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f. Fungsi perkotaan minimum meliputi pasar, pusat administrasi atau 

pemerintahan, pusat militer, pusat keagamaan, atau pusat aktivitas 

intelektual; 

g. Heterogenitas dan pembedaan yang bersifat hirarki pada masyarakat; 

h. Pusat ekonomi yang menghubungkan sebuah daerah pertanian di tepi kota 

dan memproses bahan mentah untuk pemasaran yang lebih luas; 

i. Pusat pelayanan bagi daerah-daerah lingkungan setempat; 

j. dan pusat penyebaran. 

Metropolitan merupakan istilah untuk menjelaskan suatu daerah perkotaan 

yang besar dari ukuran wilayah, jumlah penduduk, dan skala aktivitas ekonomi 

dan sosial. Secara etimologi, kata metropolitan atau metropolis berasal dari bahasa 

Yunani Kuno meter, yang berarti ibu dan polis, yang berarti kota. Pada masa itu, 

metropolitan memiliki makna sebagai “kota ibu” yang memiliki kota-kota satelit 

sebagai anak, namun dapat juga berarti pusat dari sebuah kota, sebuah kota negara 

(city-state), atau sebuah propinsi yang terletak di kawasan Mediterania. Definisi 

kawasan metropolitan yang relevan dalam konteks negara Indonesia, yaitu 

berdasarkan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. 

Undang-Undang tersebut mendefinisikan kawasan metropolitan sebagai kawasan 

perkotaan yang berdiri sendiri atau kawasan perkotaan inti dengan kawasan 

perkotaan di sekitarnya yang saling memiliki keterkaitan fungsional yang 

dihubungkan dengan sistem jaringan prasarana wilayah yang terintegraasi dengan 

jumlah penduduk secara keseluruhan sekurang-kurangya 1.000.000 (satu juta) 

jiwa. 
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Secara umum, metropolitan dapat juga didefinisikan sebagai suatu pusat 

permukiman besar yang terdiri dari satu kota besar dan beberapa kawasan yang 

berbeda di sekitarnya dengan satu atau lebih kota besar melayani sebagai titik 

hubung dengan kota-kota di sekitarnya tersebut. Suatu kawasan metropolitan 

merupakan aglomerasi dari beberapa kawasan permukiman, tidak harus kawasan 

permukiman yang bersifat kota, namun secara keseluruhan membentuk suatu 

kesatuan dalam aktivitas bersifat kota dan bermuara kepada pusat (kota besar yang 

merupakan inti) yang dapat dilihat dari aliran tenaga kerja dan aktivitas komersial. 

2.6.2 Konsep Madani 

Kata madani pertama kali diperkenalkan oleh mantan Timbalan Perdana 

Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dalam ceramah pada Simposium Nasional 

dalam rangka Forum Ilmiah pada Festival I Istiqlal pada tanggal 26 September 

1995. Istilah itu diterjemahkan dari bahasa Arab “mujtama’ madani”, yang 

diperkenalkan oleh Prof. Naquib Attas, seorang ahli sejarah dan peradaban Islam 

dari Malaysia, pendiri ISTAC. Kata “madani” berarti civil atau civilized (beradab). 

Madani berarti juga peradaban, sebagaimana kata Arab lainnya dari hadlari, 

tsaqafi, atau tamaddun. Konsep “madani” bagi orang Arab memang mengacu 

pada hal-hal yang ideal dalam kehidupan. 

Secara lughawy (bahasa) kata madani bermakna membangun kota, 

membudayakan, atau memanusiakan, yang bermakna peradaban ungkapan 

masyarakat madani dapat diberi makna masyarakat yang beradab, masyarakat 
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yang berperadaban, atau masyarakat yang berbudaya, yang didalamnya manusia 

benar-benar diperlakukan sebagai manusia. 

Dari kata inilah kemudian dibentuk kata madinah yang berarti kota atau 

tempat tinggal sekelompok orang, sehingga lawan kata al-madinah adalah al-

badiyah yang berarti kehidupan yag masih nomaden. Bentuk jamaknya adalah 

madain atau mudun.Kata madani merupakan bentuk dari masdharshina’iy, yang 

menunjukkan arti sifat yang dimiliki orang kota (min ahlil madinah). 

Secara istilah, Anwar Ibrahim mengartikan masyarakat madani sebagai sistem 

sosial yang subur yang diasaskan kepada prinsip moral yang menjamin 

keseimbangan antara kebebasan perseorangan dengan kestabilan masyarakat. 

Pelaksanaannya antara lain pelaksanaan pemerintah yang tunduk pada undang-

undang dan terselenggaranya sistem yang transparan. Nurcholis Madjid 

mengartikan masyarakat madani sebagai masyarakat yang berperadaban, ber- 

“madaniyah” karena tunduk dan patuh (dana-yadinu) kepada ajaran kepatuhan 

(din) yang dinyatakan dalam supremasi hukum dan peraturan. (Firdaus, 2015:30). 

2.7 Program Pembangunan dalam Tinjauan Islam 

Pembangunan dalam islam dapat diartikan sebagai menerima pembangunan 

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

apa-apa yang berbahaya berteraskan kepada nilai-nilai hidup Islam. 

Muhammad Akhir dan Hailani menyatakan definisi pembangunan dalam 

Islam adalah berlandaskan kepada orientasi nilai dengan perhatian untuk 

meningkatkan kebajikan umat islam dari semua aspek (moral,kebendaan dan 



46 
 

kerohanian) untuk mencapai keselamatan dan kedamaian hidup di dunia dan di 

akhirat. Definisi pembangunan: mewujudkan kehidupan yang tentram dan 

sejahtera kepada manusia, yaitu kehidupan yang memenuhikeperluan rohani dan 

jasmani manusia. 

Pembangunan Islam adalah pembangunan insaniah manusia itu 

sendiri.Pembangunan yang diketengahkan Islam adalah pembangunan yang 

datangnya daripada kesedaran yang tinggi dari umatnya yang saling bekerjasama 

dan bukannya datang daripada satu kelompok yang kecil. 

Konsep pembangunan Islam ialah : 

a. Pembangunan adalah sebahagian daripada Islam itu sendiri. 

b. Pembangunan dalam Islam adalah keupayaan bersama untuk 

c. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. 

d. Pembangunan haruslah mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat. 

Di dalam Alqur’an sendiri allah menerangkan tentang pembangunan ini 

adalah mengenai bagaimana kita membangun desa dalam hal tolongmenolong, 

yang sangat di anjurkan dalam islam.karena dengan tolong menolong maka 

pekerjaan yang sangat sulit akan dapat terlaksana dengan baikdan dapat di 

kerjakan dengan mudah. sebagaimana di tegaskan dalam Al-Qur’anmengenai 

tolong menolong ini dalam Surat Al-Maidah ayat 2 : 

Artinya : "…..tolong menolonglah daiam berbuat kebaikan dan takwa, dan 

janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan " (Al-Maidah: 

2). 
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Sungguhpun Islam memberikan ruang kepada manusia mencapai kesenangan 

dan kejayaan di dunia, usaha mengejar kemewahan dunia tidak boleh dipisahkan 

dari aspek akhlak yang bertindak selaku mengawas, demi mengelakkan kerusakan 

kepada manusia itu sendiri. 

Garis panduan untuk melaksanakan pembangunan dalam islam : 

1. Kita tidak boleh melupakan tugas yang telah diwajibkan ke atas kita oleh 

Allah. 

a. Tidak meninggalkan perintah yang telah diwajibkan seperti solat dan 

mengeluarkan zakat dan membelanja harta pada jalan Allah. 

b.  Melaksanakan nahi mungkar dan amar makruf. 

c. Ibadah lain yang umum dan khusus. 

2. Tidak boleh melupakan kedudukan kita sebagai khalifah Allah 

dimukabumi. 

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

adalah amanah. 

b. Tidak mentadbir melainkan dengan cara yang telah ditetapkan oleh 

Allah. 

3. Menanamkan nilai-nilai agama dan akhlak. 

a. Melaksanakan tugas tersebut bukan dengan cara yang buruk dan 

tercela. 

b. Menjauhkan perbuatan penganiayaan dan kezaliman atau penipuan. 

4.  Menjadikan pembangunan sebagai sumber kekuatan dan bukan sebagai 

sumber kelemahan. 
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a.  Contoh pembangunan yang dibawa orang asing dengan pembangunan 

tersebut mereka boleh memperhambakan kita seperti kerbau dicucuk 

hidung. 

b. Jangan sebab pembangunan kita sanggup jual agama dan maruah. 

5. Memastikan pembangunan tersebut mencapai tujuan dan matlamat yang 

berdasarkan hukum-hukum syarak dan nilai-nilai akhlak yang 

diperintahkan oleh Allah s.w.t. 

a. Kepimpinan mestilah berada dalam tangan orang memenuhi syarat 

iaitu mempunyai ilmu dan pengalaman yang diperlukan 

b. Selain taat kepada Allah, memahami hukum hakam dan segala 

tuntutan syariat, bertaqwa, jujur, wara' adil dan lain-lain sifat yang 

tidak menyalahgunakan kuasa. 

2.8 Definisi Konsep 

Untuk memudahkan peneliti dalam menganalisa data guna mendapatkan 

pengertian serta permasalahan yang jelas, maka diperlukan definisi konsep. 

Pembangunan menurut Ginanjar Kertasasmita adalah suatu proses perubahan 

ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana. (Riyadi 

dan Baratakusumah, 2005:4). 

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-

tahapan kegiatan yang melibatkan beragai unsure di dalamnya, guna pemanfaatan 

dan pengalokasian sumber-sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan 
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kesejahteraan sosial dalam lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu 

tertentu. (Riyadi dan Bratakusumah, 2004: 8) 

Infrastruktur menurut Grigg (1988) merupakan sistem fisik yang 

menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan gedung dan fasilitas 

publik lainnya, yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia baik 

kebutuhan sosial maupun kebutuhan ekonomi. Pengertian ini merujuk pada 

infrastruktur sebagai suatu sistem. Dimana infrastruktur dalam sebuah sistem 

adalah bagian-bagian berupa sarana dan prasarana (jaringan) yang tidak 

terpisahkan satu sama lain. Infrastruktur sendiri dalam sebuah sistem menopang 

sistem sosial dan sistem ekonomi sekaligus menjadi penghubung dengan sistem 

lingkungan. Ketersediaan infrastruktur memberikan dampak terhadap sistem 

sosial dan sistem ekonomi yang ada di masyarakat. Oleh karenanya, infrastruktur 

perlu dipahami sebagai dasar-dasar dalam mengambil kebijakan (Kodoatie, 2005). 

2.9 Konsep Operasional 

Konsep operasional adalah unsur-unsur yang memberikan bagaimana cara 

mengukur suatu variabel sehingga dengan pengukuran tersebut dapat diketahui 

indikator apa saja sebagai pendukung untuk menganalisis dari variabel tersebut. 

Untuk mempermudah serta memperjelas istilah yang digunakan dalam penelitian 

ini, maka dioperasionalkan konsep yang terkait dalam analisis factor-faktor yang 

mempengaruhi perencanaan pembangunan daerah. 
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Tabel 2.1 Konsep Operasional Penelitian 
Variabel Indikator Sub. Indikator 

Faktor-Faktor yang 

Mempengaruhi 

Perencanaan 

Pembangunan Daerah 
(Riyadi dan 

Bratakusumah, 2004: 

15-39)  

1. Faktor Lingkungan 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

2. Faktor Sumber Daya 

Manusia 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
3. Faktor Perkembangan Ilmu 

dan Teknologi 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
4. Faktor Pendanaan 

a. Adanya partisipasi 

masyarakat dalam proses 

pembangunan. 

b. Adanya peningkatan 
kesejahteraan ekonomi 

masyarakat dalam proses 

pembangunan 

c. Adanya komitmen dari elite 
kekuasaan/elite 

pemerintahan terhadap 

proses pembangunan  

d. Adanya hubungan antara 
proses politik dan proses 

administrasi serta kaum 

politik dengan birokrasi. 

 

a. Mengenal wilayah 

perencanaan dengan 

berbagai permasalahannya 

(known well the planning 
area). 

b. Memahami adanya 

kepentingan-kepentingan 

yang bersifat intersektoral, 
heterogen, dan bervariasi. 

c. Memadukan kepentingan 

antara masyarakat, 

pemerintah daerah, dan 
pemerintah pusat 

(interesting agregation). 

d. Merumuskan   agun aksi 

(action plan) dari hasil 
perencanaanya (operational 

design). 

e. Melaksanakan rencana aksi 

tersebut (implementation). 
f. Melakukan evaluasi 

perencanaan (monitoring 

dan evaluation). 

 
 

a. Menggunakan e-

government dalam 

merumuskan kebijakan 
terkait perencanaan 

pembangunan daerah. 

b. Adanya inovasi atau 

modernisasi terhadap 
perencanaan pembangunan 

daerah.  

 

 
a. Adanya efisiensi dan 

efektivitas dana dalam 

mendukung proses 
perencanaan pembangunan 

daerah 
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2.10 Kerangka Pemikiran Penelitian 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faktor-Faktor yang 

Mempengaruhi Keberhasilan 

Pembangunan 

Faktor 

Lingkungan 

Faktor 

Sumber Daya 

Manusia 

Faktor Ilmu 

Pengetahuan 

dan Teknologi 

Faktor 

Pendanaan 

Terwujudnya visi dan misi dari 

Kota Pekanbaru yaitu 

Terwujudnya Kota Pekanbaru 

sebagai Kota Metropolitan 

Madani 


