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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara keinginan masyarakat

bukan hanya terletak kepada pemenuhan kebutuhan pokok seperti sandang

pangan dan papan akan tetapi juga yang tak kalah pentingnya adalah

keinginan masyrakat dalam peningkatan infrastruktur yang dewasa ini sangat

di nantikan perubahan oleh masyarakat.

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek penting dan

vital untuk  mempercepat proses pembangunan nasional. Infrastruktur juga

memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan

ekonomi. Ini mengingat gerak laju dan pertumbuhan ekonomi suatu negara

tidak dapat dipisahkan dari ketersediaan infrastruktur seperti transportasi,

telekomunikasi, dan energi. Oleh karena itu, pembangunan sektor ini menjadi

fondasi dari pembangunan ekonomi selanjutnya.

Pembangunan infrastruktur suatu negara harus sejalan dengan kondisi

makro ekonomi negara yang bersangkutan. Dalam 30 tahun terakhir ditengarai

pembangunan ekonomi Indonesia tertinggal akibat lemahnya pembangunan

infrastruktur. Menurunnya pembangunan infrastruktur yang ada di Indonesia

dapat dilihat dari pengeluaran pembangunan infrastruktur yang terus menurun

dari 5,3% terhadap GDP (Gross Domestic Product) tahun 1993/1994 menjadi

sekitar 2,3% (2005 hingga sekarang). Padahal, dalam kondisi normal,

pengeluaran pembangunan untuk infrastruktur bagi negara berkembang adalah

sekitar 5-6 % dari GDP.
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Krisis ekonomi 1997-1998 membuat kondisi infrastruktur di Indonesia

menjadi sangat buruk. Bukan saja pada saat krisis, banyak proyek-proyek

infrastruktur baik yang didanai oleh swasta maupun dari APBN ditangguhkan,

tetapi setelah krisis, pengeluaran pemerintah pusat untuk pembangunan

infrastruktur berkurang drastis. Secara total, porsi dari APBN untuk sektor ini

telah turun sekitar 80% dari tingkat pra-krisis. Pada tahun 1994, pemerintah

pusat membelanjakan hampir 14 milyar dolar AS untuk pembangunan, 57%

diantaranya untuk infrastruktur. Pada tahun 2002 pengeluaran pembangunan

menjadi jauh lebih sedikit yakni kurang dari 5 milyar dolar AS, dan hanya

30%-nya untuk infrastruktur (Bapenas dan UNDP:2005).

Belanja infrastruktur di daerah juga dapat dikatakan sangat kecil,

walaupun sejak dilakukannya desentralisasi/otonomi daerah, pengeluaran

pemerintah daerah untuk infrastruktur meningkat, sementara pengeluaran

pemerintah pusat untuk infrastruktur mengalami penurunan yang drastis. Ini

merupakan suatu persoalan serius, karena walaupun pemerintah pusat

meningkatkan porsi pengeluarannya untuk pembangunan infrastruktur,

sementara pemerintah daerah tidak menambah pengeluaran mereka untuk

pembangunan infrastruktur di daerah masing-masing, maka akan terjadi

kepincangan pembangunan infrastruktur antara tingkat nasional dan daerah,

yang akhirnya akan menghambat kelancaran investasi dan pembangunan

ekonomi antar wilayah di dalam negeri.

Semakin kurangnya pengeluaran terhadap infrastruktur membuat

dengan sendirinya cakupan dan mutu pelayanan infrastruktur menjadi rendah.
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Contohnya, dalam hal jalan, jalan raya masih sangat terbatas yang hanya 1,7

km per 1000 penduduk, dan hampir 50% dalam kondisi buruk karena sangat

kurangnya pemeliharaan yang baik, terutama di jaringan jalan kabupaten. Hal

ini menambah kemacetan lalu lintas setiap tahun, sementara kapasitas jalan

yang ditambahkan sedikit. Pengeluaran pemerintah di subsektor ini terus

menurun, dari 22% tahun 1993 ke 11% dari anggaran pemerintah tahun 2000.

Jika hal ini terus berlangsung, tidak mustahil kondisi jalan raya yang buruk

atau kurangnya sarana jalan raya bisa menjadi penghambat serius

pertumbuhan investasi (Bapenas dan UNDP:2005).

Bagi pemerintah pusat maupun daerah, infrastruktur merupakan salah

satu pengeluaran pembangunan terbesar disamping pendidikan dan kesehatan.

Dengan demikian, pelaksanaannya harus dilakukan secara hati-hati, terencana,

transparan, dan bertanggung jawab. Alokasi belanja publik yang dilakukan

untuk infrastruktur harus mampu menstimulasi tumbuh dan terdistribusinya

ekonomi masyarakat serta mampu mendorong investasi serta ekspor sehingga

infrastruktur dapat dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Oleh karena itulah dipandang penting untuk dapat mengedepankan konsep

pengembangan dan manajemen infrastruktur Indonesia yang berkeadilan.

Untuk menyingkap judul tulisan ini, setidaknya ada seuntai pengertian

yang harus dikemukakan. (1) Kebijakan Menurut Werf (1997) adalah usaha

untuk mencapai tujuan tertentu dengan sasaran tertentu dan dalam urutan

tertentu. Kebijakan di sini artinya adalah segala sesuatu yang di keluarkan

oleh pemerintah untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. 2) Masyarakat
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adalah sistem yang merupakan hubungan antar status dalam masyarakat yang

saling mempengaruhi dalam pembentukan prilaku individu dalam satu

komunitas.Masyarakat di sini artinya orang-orang yang tinggal di desa yang

menilai dan melihat langsung dari sebuah kebijakan pemerintah tersebut. 3)

Sedangkan kebijakan pemerintah daerah mempunyai pengertian baku yaitu

suatu keputusan yang dibuat secara sistematik oleh pemerintah dengan

maksud dan tujuan tertentu yang menyangkut kepentingan umum.

Sesuai dengan sistem administrasi Negara Republik Indonesia

kebijakan dapat terbagi 2 (dua) yaitu :

1. Kebijakan internal (manajerial), yaitu kebijakan yang mempunyai

kekuatan mengikat aparatur dalam organisasi pemerintah sendiri.

2. Kebijakan eksternal (publik), suatu kebijakan yang mengikat masyarakat

umum. Sehingga dengan kebijakan demikian kebijakan harus tertulis.

Kebijakan yang di kelurkan oleh pemerintah daerah hendaknya benar-

benar di laksanakan untuk kemakmuran rakyat sendiri kebijakan yang

dikeluarkan oleh pemerintah daerah bukan hanya tertuju kepada masalah

pelayanan publik ketersediaan bahan logistik di daerah permasalahan sandang

pangan dan papan akan tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah peningkatan

dan pembangunan sarana-sarana infrastruktur di daerah pedesaan.

Pemerintah daerah sangat bertanggung jawab atas pembangunan serta

peningkatan infrastruktur dipedesaan meskipun desa tersebut memiliki akses

yang sulit dan terpencil karena selain pelayanan yang prima yang di harapkan
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oleh setiap lapisan masyarakat kenyamanan dalam melakukan kegiatan sehari-

hari juga sangat di dambakan oleh lapisan masyarakat.

Kenyaman dalam melakukan kegiatan sehari-hari tidak terlepas dari

infrastrukur-infrastuktur yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk

masyarkat contoh yang paling simple adalah jalan bagaimana masyarakat

tersebut bisa nyaman dengan kondisi jalan yang berlubang dan becek.

Ketersedian-ketersedian infrastruktur yang memadai sangat di nantikan

oleh masyarakat karena tidak akan mungkin kehidupan akan berjalan dengan

baik dan nyaman tanpa adanya infrastrukur yang memadai.

Segala seluk beluk kehidupan memerlukan perubahan yang positif

tidak tertutup kemungkinan dalam hal infrastruktur yang dibangun oleh

pemerintah daerah harus selalu ada penigkatan di dalam pembangunannya.

Maka dengan itu pemerintah kabupaten kampar dalam menjalankan

roda pemerintahanya agar menjadi baik ada 5 pilar yang di buat oleh

pemerintah kabupaten kampar yaitu:

1. Peningkatan akhlak dan moral

2. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat

3. Peningkatan infrastruktur

Dari lima pilar program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah

kabupaten kampar, di dalamnya terdapat peningkatan infrastruktur yang di

tujukan juga terhadap pemerintah desa.

Pemerintahan Kabupaten Kampar selalu mengupayakan pelaksanaan

pembangunan terutama di Desa yang tertinggal serta melakukan perbaikan-
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perbaikan disegala bidang terutama dibidang peningkatan infrastruktur,

Ekonomi, sosial dan pelayanan publik. Pemerintah Kabupaten Kampar

membina kerja sama dengan pihak Desa tentang segala pelaksanaan

kewenangan yang diberikan kepada Desa tentang pengaturan dan pelaksanaan

pembangunan serta dengan memperhatikan kewenangan-kewenangan yang

dimiliki Desa (Otonomi Desa).

Sebagai masyarakat adat yang memilki otonomi maka desa merupakan

subyek hukum. Taliziduhu Ndhara (Nurcholis Hanif, 21:2011) menjelaskan

bahwa desa yang otonom adalah desa yang merupakan subyek hukum, artinya

dapat melakukan tindakan-tindakan hukum.tindakan hukum yang dapat

dilakukan antara lain:

1. Mengambil keputusan membuat peraturan yang dapat mengikat segenap

warga.

2. Menjalankan pemerintahan desa.

3. Memilih kepala desa.

4. Memilih harta benda dari kekayaan sendiri.

5. Memiliki tanah sendiri.

6. Menggali dan menetapkan sumber-sumber keuangan sendiri.

7. Menyusun APPKD (anggaran pendapatan dan pengeluaran keuangan desa)

8. Menyelenggarakan gotong royong.

9. Menyelenggarakan peradilan desa.

10. Menyelenggarakan usaha lain demi kesejateraan masyarakat desa.

Desa Gobah Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar mempunyai

tujuan program kerja yang telah di tetapkan:
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1. Meningkatkan pelayanan kepadaa masyarakat.

2. Meningkatkan sarana dan prasarana jalan yang handal.

3. Meningkatakan pengelolaan dalam lingkungan yang sehat dan nyaman

serta berwawasan lingkungan.

4. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan meningkatkan

derajat kesehatan masyarakat.

5. Melakukan pembinaan ketentaraman dan ketertiban.

6. Meningkatkan ekonomi masyarkat

7. Membangun infrastruktur untuk meningkatkan pelayanan pada

masyarakat.

8. Pencatatan dan penyelenggaraan buku administrasi perturan desa Gobah.

Program kerja desa Gobah Kec.Tambang.

Tabel 1.1:
Program Kerja (Pembangunan Infrastruktur)

Desa Gobah tahun 2013.

No Bidang Kegiatan Target Realisasi Persentase Keterangan
1. 1. Jalan desa

2. Jembatan Desa

3. Pasar Desa

4. Masjid Desa

5. Gedung sekolah
MDA/SD

850mx15m/buah

3 unit(13m/buah)

1 unit(35m/buah)

4 Unit (200m/
buah)

4 Lokal

350mx15m

2 unit

1 unit

2 unit

3 Lokal

65 %

50%

100%

85%

60%

Sebagian
rusak
Masih dalam
pengerjaan.

Sudah layak
beroperasi

Sudah layak
beroperasi
Masih dalam
pengerjaan.

Sumber: Kantor Kepala Desa Gobah

Dari Tabel di atas bisa terlihat bahwa masih banyak program kerja

yang belum terealisasi sesuai dengan target yang telah direncanakan,
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khususnya bisa dilihat pada urusan pembangunan infrastruktur yang

merupakan kebutuhan pokok bagi masyarakat, namun kenyataanya belum

terlaksana secara optimal. dalam menata sistem pemerintahan terendah di

indonesia, termasuk salah satunya desa Gobah kecamatan Tambang kabupaten

kampar dari sistem sentralisasi kembali ke otonomi desa dengan tujuan untuk

meletakkan kerangka pemerintahan yang kuat dan mampu menjadi

pengayoman masyarakat pada tingkat terendah.

Dari program di atas masih ada yang belum terealisasi dengan baik,

bahkan jauh dari kesempurnaan penyebab dari program tersebut belum

sempurna bisa di sebabkan karena:

1. Minimnya anggaran Alokasi Dana Desa(ADD) yang di milki oleh desa

2. Kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk membangun desa nya sendiri.

3. Akses yang menghubungkan ke desa gobah yang cukup sulit

Desa Gobah yang berada di kecamatan Tambang Kabupaten Kampar

sangat memiliki potensi jika di dandingkan dengan dengan desa-desa yang ada

di sekitarnya, sehingga pembangunan dan peningkatan infrastrukur sangat-

sangat di perlukan adapun potensi-potensi yang di miliki Desa Gobah

misalnya sebagai berikut :

1. Jumlah penduduk minimal 1.672 jiwa atau 436 Kepala Keluarga (KK)

2. Luas wilayah 10.000 Ha.

3. Memiliki perkebunan karet dan kelapa sawit yang memadai

4. Penghubung jalur akses dengan desa lain (Desa Padang luas, Desa

Hangtuah)
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5. Terdiri dari beragam suku

Dari uraian diatas sudah didapat gambaran bahwa Desa Gobah Kec.

Tambang cukup potensial untuk dibangun serta ditingkatkan Infrastrukturnya

karena cukup memiliki potensi-potensi yang ada di masyarakat untuk

kelangsungan hidup di masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas maka Penulis tertarik untuk mengadakan

Penelitian dengan Judul : “ANALISIS PROGRAM PEMBANGUNAN

INFRASTRUKTUR DI DESA GOBAH KECAMATAN TAMBANG

KABUBAPATEB KAMPAR”.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini ialah Bagaimanakah

Program pembangunan Infrastruktur di Desa Gobah Kecamatan Tambang

Kabupaten Kampar?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pembangunan serta peningkatan

infrastruktur Desa Gobah.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Membantu memberikan informasi kepada Masyarakat tentang kebijakan-

kebijakan yang di lakukan oleh pemerintah kabupaten kampar

2. Memberikan sumbangan terhadap khasanah ilmu pengetahuan umumnya

dan ilmu Administrasi negara khususnya.
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3. Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat guna mendapatkan gelar

Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan ilmu sosial Universitas Islam Negeri

Sultan Syarif Kasim Riau.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan

penelitian, manfaat penelitian, daan sistematika penulisan

BAB II : TELAAH PUSTAKA

Berisikan beberapa pengertian yang menunjang terhadap

penelitian ini seperti teori Kebijakan Publik, kesejahteraan

masyarakat, dan penjelasan tentang kebijakan pemerintah

kabupaten kampar dalam menigkatkan infrstruktur, juga berisi

hipotesis variable penelitian, defenisi konsep dan konsep

operasional.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Berisikan tentang metodologi penelitian yang meliputi lokasi

penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, metode

pengumpulan data, dan analisa data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Terdiri dari gambaran umum desa Gobah yang meliputi: sejarah

desa Gobah, letak geografis desa Gobah, jumlah penduduk di

desa gobah.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
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Terdiri dari identitas responden, tanggapan responden terhadap

pelakasanaan program pembangunan infrastruktur di desa

Gobah di Kecamatan Tambang.

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN

Terdiri dari kesimpulan dan saran.


