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BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Pengertian Pembangunan

Pendekatan admnistrasi pembangunan dewasa ini telah tumbuh pula

kearah disiplin ilmu pengetahuan tersendiri dengan memperkembangkan

peralatan analisis dan menyusun berbagai model, biarpun masih jauh

memadai. Menurut nation-building Sondang P. Siagian (2001:4) administrasi

pembangunan meliputi dua pengertian, yaitu tentang admnistrasi dan tentang

pembangunan. Administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan

keputusan-keputusan yang telah di ambil dan diselenggarakan dua orang atau

lebih untuk mencapai tujuan yang telah di tetapkan sebelumnya. Sedangkan

pembangunan adalah rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan

perubahan secara terencana dan sadar yang di tempuh oleh suatu negara

bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa.

Menurut Syamsi Yuswar Zainul Basri & Mulyadi Subri (2006:15)

pembangunan adalah proses perubahan sistem yang di rencanakan kearah

perbaikan yang orientasinya pada modernis pembangunan dan kemajuan

sosial ekonomis. Konsep pembangunan itu merupakan kunci pembuka bagi

pengertian baru tentang hakekat fungsi administrasi pada setiap negara dan

sifat dinamis. Pembangunan akan dapat berjalan lancar, apabila disertai

dengan admnistrasi yang baik.

Pembangunan merupakan suatu proses pembaharuan yang

berkelanjutan dan terus menerus dari suatu keadaan tertentu kepada suatu
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keadaan yang dianggap lebih baik. Sedangkan menurut sondang P.Siagian

(2008) pembangunan merupakan suatu rangkaian usaha untuk mewujudkan

pertumbuhan dan perubahan secara terencana serta sadar, yang di tempuh oleh

suatu negara menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa.

Pembangunan terdiri dari pembangunan fisik dan non fisik.

Pembangunan fisik adalalah pembanguan yang dapat di rasakan langsung oleh

Masyarakat atau pembangunan yang tampak oleh mata (kuncoro 2010:20)

pembangunan fisik misalnya berupa Infrastruktur, bangunan, fasilitas umum.

Sedangkan pembangunan non fisik adalah jenis pembangunan yang tercipta

oleh dorongan masyarakat setempat dan memiliki jangka waktu yang lama

(Wresniwiro,2012) contoh dari pembangunan non fisik adalah berupa

peningkatan perekonomian rakyat desa, peningkatan kesehatan masyarakat

(Wresniwiro, 2012).

Sedangkan menurut Saul M. Katz dalam Yuwono (2001 :47)

pembangunan sebagai perubahan sosial yang berasal dari suatu keadaan

tertentu keadaan yang dipandang lebih bernilai. Maka untuk mencapai

pembangunan nasional yang berkeadilan itu, berbagai usaha telah dilakukan

pemerintah. Pembangunan yang telah dicanangkan selama ini dapat berjalan

sesuai dengan bersama apabila mendapat tanggapan yang positif dari

masyarakat, seperti yang dikemukakan oleh Gran dalam Yumono (2001 : 54).

Bahwa peningkatan kesejahteraan manusia menjadi fokus sentral dari

Pembangunan dimana pembangunan masyarakat yang menentukan tujuan
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sumber-sumber pengawasan dan mengarahkan proses-proses pelaksanaan

pembangunan.

Contoh dari pembanguan fisik adalah:

a. Prasarana perhubungan yaitu: jalan, jembatan dll.

b. Prasarana pemasaran yaitu: gedung, pasar.

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

Puskesmas.

Pembangunan non fisik adalah pembangunan yang tidak terwujud

namun dapat di rasakan manfaatnya oleh masyarakat. Pembangunan ini sering

di sebut pembangunan masyarakat, yang berupa :

1. Pembangunan bidang keagamaan

2. Pembangunan bidang kesehatan dan keluarga berencana

3. Pembangunan bidang keamanan dan ketertiban

4. Pelayanan terhadap urusan masyarakat seperti pembuatan KTP,

pembuatan kartu keluarga, pembuatan surat kelahiran

5. Pembuatan surat keterangan berdomisili.

2.2 Pengertian Infrastruktur

Infrastruktur adalah sebuah sistem fasilitas publik, yang bersifat

fundamental di tujukan kepada masyarakt/khalayak ramai untuk melayani dan

memudahkan masyarakat (Hudson, et al:1997).

secara umum, Infrastruktur adalah istilah yang berhubungan maknanya

dengan struktur di bawah struktural (structure beneath a structureal).
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Definisi ini mengimplikasikan adanya perbedaan layer (lapisan) dari

stuktur yang ada, Ibaratnya menyediakan support atau layanan (service).

Dalam dunia fisik, terminologi infrastruktur kadang merujuk kepada

keperluan-keperluan publik, seperti air, listrik, gas, pembuangan air, dan

layanan telepon. di infrastruktur memiliki beberapa karakteristik tertentu,

termasuk:

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

ketimbang stuktur-struktur yang didukungnya.

2. Lebih statis dan permanen ketimbang struktur-struktur yang didukungnya.

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

orang-orang dan proses yang dilibatkan dalam support, lebih dari sekedar

sebuah struktur atau perlengkapan (device) fisik.

4. Terkadang terhubung secara fisik ke struktur yang didukungnya.

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

kepemilikannya dan orang-orang.

Sedangkan menurut para ahli yang lain Infrastruktur mengacu pada

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

lain yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia secara

ekonomi dan sosial (Socrates: 2001:20).

2.3 Pembangunan Desa

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-

batas wilayah yurisdiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat
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setempat yang diakui atau dibentuk dalam sistem pemerintahan nasional

berada di Kabupaten/Kota, Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Landasan pemikiran dalam

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

pemberdayaan masyarakat (Haw. Widja, 2005:148).

Undang-undang ini mengakui adanya otonomi yang dimilki oleh desa

dengan sebutan lainya dan kepala desa melalui pemerintah desa dapat di

berikan penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah daerah untuk

melaksanakan pemerintahan  daerah tertentu. Sementara itu, terhadap desa di

luar desa geonologis yaitu desa yang bersifat admnistaratif seperti desa yang

di bentuk karena pemekeran desa  ataupun karena transmigrasi ataupun karena

alasan yang lain yang warganya pluralitas, Majemuk atau heterogen, Maka

otonomi desa akan memberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang

mengikuti perkembangan dari desa itu sendiri.

Pengembangan dan pembangunan desa merupakan bagian yang tak

terpisahkan dari kebijakan umum pembangunan pemerintah kabupaten/ Kota,

Provinsi dan nasional yang telah di tuangkan dalam berbagai dokumen

perncanaan baik jangka panjang, jangka menengah maupun jangka pendek.

Karena otonomi desa merupakan otonomi yang berdasarkan asal usul dan adat

istiadat masyarakat setempat yang dihasilkan dari interaksi antar individu

dalam Masyarkat dalam kenyataanya pasti akan timbul keanekaragaman dari

penataan Desa, tata kehidupan, maupun tatanan pemerintahan yang sangat

dipengaruhi oleh keanekaragaman asal usul dan istiadat masyarakat. Undang-
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undang No 32 Tahun 2004, menetapakan desa adalah kesatuan masyarakat

hukum yang memilki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan

masyarakat.

Perencanaan adalah semua kegiatan (planning) yang dilakukan sebelum

melakukan suatu kegiatan, dari suatu program proyek, yakni menentukan

tujuan objective, tujuan antara, kebijakan, prosedur dan program.

Sukirno (1985) mengemukakan pendapatnya tentang konsep pembangunan,

mempunyai 3 sifat penting, yaitu : proses terjadinya perubahan secara terus

menerus, adanya usaha untuk menaikkan pendapatan perkapita masyarakat

dan kenaikan pendapatan masyarakat yang terjadi dalam jangka waktu yang

panjang.

Menurut Todaro (1998:22) pembangunan bukan hanya fenomena

semata, namun pada akhirnya pembangunan tersebut harus melampaui sisi

materi dan keuangan dari kehidupan manusia. Dengan demikian pembangunan

idealnya dipahami sebagai suatu proses yang berdimensi jamak, yang

melibatkan masalah pengorganisasian dan peninjauan kembali keseluruhan

sistem ekonomi dan sosial. Berdimensi jamak dalam hal ini artinya membahas

komponen-komponen ekonomi maupun non ekonomi.

Rostow (1971) juga menyatakan bahwa pengertian pembangunan tidak

hanya pada lebih banyak output yang dihasilkan tetapi juga lebih banyak

output daripada yang diproduksi sebelumnya. Dalam perkembangannya,

Pembangunan melalui tahapan-tahapan : masyarakat tradisional, pra kondisi

lepas landas, lepas landas, gerakan menuju kematangan dan masa konsumsi
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besar-besaran. Kunci diantara tahapan ini adalah tahap lepas landas yang

didorong oleh satu atau lebih.

Menurut Hanafiah (1892) pengertian pembangunan mengalami

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

menunjukkan bahwa pembangunan yang berorientasi pada kenaikan

pendapatan nasional tidak bisa memecahkan masalah pembangunan. Hal ini

terlihat dari taraf hidup sebagian besar masyarakat tidak mengalami perbaikan

kendatipun target kenaikan pendapatan nasional per tahun meningkat. Dengan

kata lain, ada tanda-tanda kesalahan besar dalam mengartikan istilah

pembangunan secara sempit.

Akhirnya disadari bahwa pengertian pembangunan itu sangat luas

bukan hanya sekedar bagaimana menaikkan pendapatan nasional saja.

Pembangunan ekonomi itu tidak bisa diartikan sebagai kegiatan-kegiatan yang

dilakukan negara untuk mengembangkan kegiatan ekonomi dan taraf hidup

masyarakatnya.

Berbagai sudut pandang dapat digunakan untuk menelaah

pembangunan pedesaan.

Menurut Haeruman ( 1997 ), ada dua sisi pandang untuk menelaah

pedesaan, yaitu:

1) Pembangunan pedesaan dipandang sebagai suatu proses alamiah yang

bertumpu pada potensi yang dimiliki dan kemampuan masyarakat desa itu

sendiri. Pendekatan ini meminimalkan campur tangan dari luar sehingga
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perubahan yang diharapkan berlangsung dalam rentang waktu yang

panjang.

2) Sisi yang lain memandang bahwa pembangunan pedesaan sebagai suatu

interaksi antar potensi yang dimiliki oleh masyarakat desa dan dorongan

dari luar untuk mempercepat pembangunan pedesaan.

Pembangunan desa adalah proses kegiatan pembangunan yang

berlangsung di Desa yang mencakup seluruh aspek kehidupan dan

penghidupan masyarakat. Menurut peraturan Pemerintah Republik Indonesia

no : 72 tahun 2005 tentang desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bahwa

perencanaan pembangunan desa disusun secara partisipatif oleh pemerintahan

desa sesuai dengan kewenangannya dan menurut ayat (3) bahwa dalam

menyusun perencanaan pembangunan desa wajib melibatkan lembaga

kemasyarakatan desa.

2.4 Jenis-Jenis Program Pembangunan Desa

Pembangunan desa akan semakin menantang di masa 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 yang besar bagi kota, namun tetap

saja desa masih dipandang rendah dalam hal ekonomi ataupun yang lainnya.

Oleh karena itu, sudah sewajarnya bila pembangunan pedesaan harus

menjadi prioritas utama dalam segenap rencana strategi dan kebijakan

pembangunan di Kabupaten Kampar. Jika tidak, maka jurang pemisah antara
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kota dan desa akan semakin tinggi terutama dalam hal perekonomian.

Adapun sasaran pokok pembangunan pedesaan adalah terciptanya kondisi

ekonomi rakyat di pedesaan yang kukuh, dan mampu tumbuh secara mandiri.

Sasaran pembangunan pedesaan tersebut diupayakan secara bertahap

dengan langkah:

1. Peningkatan kualitas tenaga kerja di pedesaan

2. Peningkatan kemampuan aparatur pemerintah desa

3. Penguatan lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat desa

4. Pengembangan kemampuan sosial ekonomi masyarakat desa

5. Pengembangan sarana dan prasarana pedesaan

6. Pemantapan keterpaduan pembangunan desa berwawasan lingkungan.

Pembangunan Masyarakat Desa pada dasarnya adalah bertujuan untuk

mencapai suatu keadaan pertumbuhan dan peningkatan untuk jangka panjang

dan sifat peningkatan akan lebih bersifat kualitatif terhadap pola hidup warga

masyarakat, yaitu pola yang dapat mempengaruhi perkembangan aspek mental

(jiwa), fisik (raga), intelegensia (kecerdasan) dan kesadaran bermasyarakat

dan bernegara.

Akan tetapi pencapaian objektif dan target pembangunan desa pada

dasarnya banyak ditentukan oleh mekanisme dan struktur yang dipakai

sebagai sistem pembangunan desa. Konsep perencanaan pengembangan desa

mencakup 5 dimensi sebagai pilar utama yaitu menyangkut tata ruang desa,

perekonomian desa, sosial budaya desa, mitigasi bencana, lingkungan hidup.
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Target pembanguann desa yang obejktif adalah pembangunan yang

jelas dan nyata sehinggaa menjadikan masyarakat yang tinggal di pedesaan

akan semakin nyaman dan merasa tentram.

Program pembangunan desa misalnya adalah:

1. Pembangunan di bidang sarana dan prasarana desa (Infrastruktur)

Pembangunan dibidang infrastruktur ini dimaksudkan untuk

kelancaran segala bentuk aktifitas yang dilakukan oleh desa yang

bersangkutan. Pembangunan infrastruktur di desa tersebut harus di

dasarkan atau ditentukan oleh masyarakat itu sendiri. Sehingga

memungkinkan tumbuhnya partisipasi masyarakat dalam proses

pelaksanaanya. Di sisi lain infrastruktur yang di bangun juga dapat

menumbuhkan rasa memiliki dan tanggung jawab dalam mengelola dan

memelihara setelah proyek tersebut berakhir, dan di dalam membangun

infrastruktur desa hendaknya mempunyai sasaran yang tepat sehingga

sumber daya yang di milki oleh desa yang terbatas dapat di manfaatkan

secara efektif dan efisien (Suriadi, 2005:61)

2. Pemberdayaan masyarakat

Masyarakat adalah sekelompok orang yang memiliki perasaan

sama atau menyatu satu sama lain karena mereka saling berbagi identitas,

kepentingan-kepentingan yang sama, Perasaan memilki, dan biasanya satu

tempat yang sama (Suriadi, 2005:41). Menurut kodratnya, Manusia tidak

dapat hudup menyendiri, Tetapi harus hidup bersama atau berkelompok

dengan manusia yang lain yang dalam hubunganya saling membantu



22

untuk dapat mencapai tujuan hidup menurut kemampuan dan

kebutuhannya masing-masing atau dengan istilah lain adalah saling

berinteraksi.

2.5 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kesuksesan Pembangunan Desa

Pada hakekatnya pembangunan Nasional dilaksanakan dengan tujuan

untuk mewujudnya : (a) Masyarakat yang adil dan makmur; (b) Pemerataan

kesejahteraan material dan spiritual. Di mana ini semua dilakukan berdasarkan

atas filosofi Negara dalam kondisi yang merdeka, berdaulat, bersatu dan

berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa dan bernegara yang

aman, tentram, tertib dan dinamis serta dalam lingkungan pergaulan dunia

yang merdeka, bersahabat tertib dan damai. (Lemhanas, 1997:17-18).

Masyarakat itu adalah suatu system, kesatuan manusia yang memiliki

suatu interaksi, kebiasaan (adat-istiadat), tata cara hidup bersama yang hidup

dengan batasan-batasan (aturan-aturan)  dan mengangagap diri mereka suatu

kesatuan sosial yang bersifat berkelanjutan dan terikat. Karena itulah

partisipasi masyarakat sangat mempengaruhi kesuksesan pembangunan desa.

faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan pembangunan desa adalah:

1. Partisipasi masyarakat

Partisipasi masyarakat menurut Isbandi (2007:27) adalah

keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan

potensi yang ada di masyarakat, Pemilihan dan pengambilan keputusan

tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, Pelaksanaan upaya

mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses

mengevaluasi perubahan yang terjadi.
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Partisipasi sesuai dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004

tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (sebagai salah satu

tujuan SPPN Pasal 2 ayat 4 huruf d) memaknai “partisipasi masyarakat

adalah keikutsertaan masyarakat untuk mengakomodasikan kepentingan

mereka dalam proses penyusunan rencana pembangunan”.

Dari pengertian menurut para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa

partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan atau keikutsertaan

seseorang masyarakat dalam proses interaksi sosial, Pengidentifikasian

masalah dan potensi yang ada di masyarakat dalam situasi tertentu, baik

dalam pengambilan keputusan (solusi) menangani masalah, pelaksanaan

upaya mengatasi masalah, dan proses keterlibatan masyarakat di dalam

mengevaluasi perubahan yang terjadi.

2. Alokasi dana Desa (ADD)

Kinerja aparatur desa dalam penyelenggaraan pemerintah desa di

Desa Gobah didukung oleh beberapa faktor. Berdasarkan hasil penelitian,

faktor tersebut adalah dukungan dana dari pemerintah daerah yang

diberikan melalui Alokasi Dana Desa (ADD) dan kemudian peralatan

kantor yang sudah cukup lengkap.

Bantuan Langsung Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut

ADD adalah dana bantuan langsung yang dialokasikan kepada Pemerintah

Desa digunakan untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat,

kelembagaan dan prasarana desa yang diperlukan serta diprioritaskan oleh
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masyarakat, yang pemanfaatan dan administrasi pengelolaannya di

lakukan dan dipertanggung jawabkan oleh Kepala Desa.

Bantuan Langsung Alokasi Dana Desa (ADD) di maksudkan

sebagai bantuan stimulant atau dana perangsang untuk mendorong dalam

membiayai program pemerintah desa yang ditunjang dengan partisipasi

swadaya gotong-royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan

pemerintahan dan pemberdayaan.

Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa. Seluruh kegiatan yang

didanai Alokasi Dana Desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi

secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di desa.

Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggung jawabkan secara administrasi,

teknis dan hukum. Dimana Alokasi Dana Desa (ADD) dilaksanakan

dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nmor 73 Tahun 2008 Tentang

Alokasi Dana Desa, adapun tujuan dari ADD adalah:

a) Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;

b) Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat

desa dan pemberdayaan masyarakat;

c) Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan;

d) Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam

rangka mewujudkan peningkatan sosial;

e) Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
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f) Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka

pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;

g) Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat;

h) Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan

Usaha Milik Desa (BUMDes).

Kemudian adapun rumusan yang dipergunakan untuk menghitung

besaran ADD untuk setiap desa dalam ADD adalah :

a. Azas merata adalah besarnya bagian ADD yang sama untuk setiap

desa, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM);

b. Azas adil adalah besarnya bagian ADD berdasarkan Nilai Bobot Desa

(BDx) yang dihitung dengan rumus dan variabel independen utama

dan variabel independen tambahan, yang selanjutnya disebut Alokasi

Dana Desa Proporsional (ADDP);

c. Variabel independen utama terdiri: dari jumlah penduduk miskin,

jumlah penduduk, kesehatan, pendidikan, keterjangkauan jarak desa ke

Kabupaten;

d. Variabel independen tambahan terdiri dari: luas wilayah desa, unit

komunitas (jumlah RT), potensi desa (PADes).

Dengan besarnya prosentase perbandingan antara azas merata dan

azas adil adalah:

1) Besarnya  ADDM adalah 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah

ADD;

2) Besarnya ADDP adalah 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah

ADD.
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Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) dari bank rekening Kas

Daerah  langsung ke bank rekening Kas Desa. Bank rekening Kas Desa

sebelum ditetapkan harus memenuhi syarat utama, yaitu:

a. Bank Pemerintah yang terpercaya;

b. Lokasi Bank Pemerintah yang terdekat dengan Kantor Desa.

3. Bantuan Perusahaan

Salah satu perusahaan yang berhasil melakukan eksplorasi di Desa

Gobah adalah PT Kelapa sawit (PKS) yang bergerak di bidang pengolahan

minyak kelapa sawit yang bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit.

4. Sumber Daya Manusia (SDM)

Kondisi pendidikan  masyarakat akan berhubungan erat terhadap

kualitas pola fikir masyarakat di dalam mengolah sumber-sumber

pendapatan yang ada di daerahnya, tanpa adanya penguasaan teknologi,

dan kinerja pemerintah desa yang memiliki kapabalitas, Kredibilitas dan

responsibilitas yang memadai.

5. Faktor Alam (SDA)

Keadaaan desa Gobah yang memiliki lahan pertanian yang cukup

luas dan memadai sangat mempengaruhi program pembangunan, Keadaan

lingkungan yang hampir terdiri dari sedikit wilayah teritorial hutan dan

pepohonan kayu, Menjadikan program pembangunan semakin menjadi

maju dan terarah.

2.6 Peningkatan dan Pembangunan Infrastruktur

Peningkatan dan pembangunan infrastruktur adalah yang hal yang

sangat rumit dan kompleks dalam kehidupan bernegara, peningkatan dan
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pembangunan infrastruktur di tujukan untuk keamakmuran dan kesejahteraan

masyarakat. Mengapa masalah infrastruktur adalah masalah yang amat rumit,

karena dari sektor pembangunan yang ada di indonesia belum adanya

pemerataan yang mengakar sampai ke pelosok negeri ini. Sehingga ini

menjadi hal yang perlu diperhatikan di dalam kehidupan bernegara. Kita

mengetahui betapa banyak kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah

daerah dalam hal ini akan tetapi belum memberikan kepuasan yang tersendiri

di masyarakat. peningkatan serta pembangunan infrastruktur yang merata

sangat di nantikan kehadiranya oleh masyarakat ramai. Karena kesejahteraan

masyarakat, ketenangan dalam kehidupan bernegara sangat di idamkan oleh

setiap lapisan 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 di pisahkan dari ketersediaan infrastruktur

seperti transportasi, telekomunikasi, saintasi, dan energi. Oleh karena itu,

pembangunan sektor ini menjadi fondasi dari pembangunan ekonomi

selanjutnya.

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
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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.

2.7 Manfaat dari Pembangunan Infrastruktur

Secara garis besar manfaat dari pembangunan infrastruktur adalah

untuk kemashalatan dan kemakmuran rakyat yang mana menjadi prioritas

dalam pembangunan di desa ataupun di setiap daerah. Hal ini sangat sesuai

dengan apa yang di inginkan dari otonomi daerah itu sendri yang

menginginkan pembangunan yang lebih baik dan terarah.

Manfaar dari pembangunan infrastruktur itu sendiri menurut grig

(2005:27) misalnya adalah:

1. Infrastruktur di bidang ekonomi:

a. Pasar

Pasar adalah salah satu dari berbagai sistem, institusi, prosedur,

hubungan sosial dan infrastruktur dimana usaha menjual barang, jasa

dan tenaga kerja untuk orang-orang dengan imbalan uang. Barang dan

jasa yang dijual menggunakan alat pembayaran yang sah seperti uang

fiat. Kegiatan ini merupakan bagian dari perekonomian. Ini adalah

pengaturan yang memungkinkan pembeli dan penjual untuk item

pertukaran. Persaingan sangat penting dalam pasar, dan memisahkan

pasar dari perdagangan. Dua orang mungkin melakukan perdagangan,

tetapi dibutuhkan setidaknya tiga orang untuk memiliki pasar, sehingga
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ada persaingan pada setidaknya satu dari dua belah pihak. Pasar

bervariasi dalam ukuran, jangkauan, skala geografis, lokasi jenis dan

berbagai komunitas manusia, serta jenis barang dan jasa yang

diperdagangkan. Beberapa contoh termasuk pasar petani lokal yang

diadakan di alun-alun kota atau tempat parkir, pusat perbelanjaan dan

pusat perbelanjaan, mata uang internasional dan pasar komoditas,

hukum menciptakan pasar seperti untuk izin polusi, dan pasar ilegal

seperti pasar untuk obat-obatan terlarang.

2. Infrastruktur di bidang pendidikan.

a. Sekolah

Sekolah adalah organisasi kerja sebagai wadah kerja sama

kelompok orang untuk mencapai tujuan. sebagai organisasi wadah

tersebut merupakan alat dan bukan tujuan. dengan kata lain sekolah

adalah suatu bentuk ikatan kerja sama sekelompok orang yang

bermaksud mencapai suatu tujuan.

Secara umum segala upaya yang direncanakan untuk

mempengaruhi orang lain baik individu, kelompok, atau masyarakat

sehingga mereka melakukan apa yang diharapkan oleh pelaku

pendidikan.

1) Unsur-unsur pendidikan:

Manfaat dari pembangunan infrastruktur sekolah adalah

untuk pengubahan sikap  dan tatalaku seseorang atau kelompok

orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya
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pengajaran dan pelatihan, proses, cara, perbuatan mendidik, (Pusat

Bahasa Departmen Pendidikan Nasional 2002 :263)

2) Manfaat dan fungsi pendidikan adalah:

3) Melatih Kemampuan kemampuan akademis diri.

Dengan melatih serta mengasah kemampuan menganalisa,

memecahkan masalah, logika, dan lain sebagainya maka

diharapkan seseorang akan memilki kemampuan akademis yang

baik.

4) Memperkenalkan tanggung jawab

Tanggung jawab seorang anak adalah belajar di mana orang tua.

3. Infrastruktur di bidang Ibadah.

a. Masjid

Masjid adalah rumah tempat ibadah umat  muslim, masjid

artinya tempat sujud, yang mana untuk penyempurnaan akhlak dan

mental dalam diri manusia sehingga menjadikan kehidupan yang lebih

tentram di dalam kehidupan. Masjid adalah pusat tempat di mana di

jadikan Sarana ibadah yang notulen nya bisa juga di jadikan tempat

musyawarah.

2.8 Masyarakat Desa

Menurut Suharto (2005:47) Masyarakat adalah sekelompok orang

yang memiliki perasaan sama, menyatu satu sama lain karena mereka saling

berbagi identitas, kepentingan-kepentingan yang sama, perasaan memiliki, dan

biasanya satu tempat yang sama.
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Mac Iver dan Page dalam bukunya Soekanto (1999:26) Masyarakat

adalah suatu sistem dari kebiasaan dan tata cara dari wewenang dan kerja

sama antara berbagai kelompok dan pengolahan dari pengawasan tingkah laku

serta kebebasan manusia.

Kemudian menurut Soekanto (2006:26) masyarakat merupakan setiap

kelompok manusia yang telah hidup dan berkerja cukup lama sehingga

meraka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka suatu

kesatuan sosial dengan batasan-batasan yang dirumuskan.

Pembantu Gubernur Jendral Inggris) seorang belanda. Desa muncul

dalam laporan kepada pemerintahnya tanggal 14 juli 1817 menyebutkan

tentang adanya desa-desa di daerah pesisir utara Pulau Jawa.  Kemudian

ditemukan juga desa-desa di luar jawa yang kurang lebih sama dengan desa di

Jawa (Soetarjo, dalam Wasistiono, 2007:7).

Selanjutnya menurut Adisasmita (2006:20) Pembangunan Desa yang di

lakukan dengan pendekatan multisektoral, partisipatif, berlandaskan

berdasarkan kemandirian, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan serta

melaksanakan pemanfaatan sumberdaya pembangunan secara serasi, selaras,

dan sinergis sehingga tercapai optimalitas. Berdasarkan hal tersebut ada (3)

tiga prinsip pokok pembangunan desa.

Kebijaksanaan dan langkah-langkah penbangunan di setiap desa

mengacu kepada pencapaian  sasaran pembangunan berdasarkan trilogy

pembangunan yaitu:

a. Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya.
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b. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi.

c. Stablitas yang cukup tinggi dan dinamis.

2.9 Konsep Pembangunan dalam Islam (Masyarkat Madani)

Pembangunan dalam islam Boleh 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 ialah

Pembangunan dalam Islam adalah berlandaskan kepada orientasi nilai dengan

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

kebendaan dan 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 memenuhi

keperluan 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 :

1. Pembangunan adalah sebahagian daripada Islam itu sendiri.

2. Pembangunan dalam Islam adalah keupayaan bersama untuk

3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

4. Pembangunan haruslah mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat.
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Di dalam Alqur’an sendiri allah menerangkan tentang pembangunan ini

adalah mengenai bagaimana kita membangun desa dalam hal tolong

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

menolong maka pekerjaan yang sangat sulit akan dapat terlaksana dengan baik

dan dapat di kerjakan dengan mudah. sebagaimana di tegaskan dalam alkur’an

mengenai tolong menolong ini adalah,dalam Surat al-maidah ayat: 2 :



























Artinya : "…..Bergotong royonglah daiam berbuat kebaikan dan takwa, dan

janganlah bergotong royong dalam berbuat dosa dan perusuhan " (Al
maidah : 2).

Ketika Rasulullah tiba di Madinah saat berhijrah, hal pertama yang

beliau lakukan adalah membangun masjid, yaitu Masjid Nabawi. adapun

tempat yang dipilih untuk membangun masjid itu merupakan pilihan unta

beliau saat pertama kali berhenti di Madinah.
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Masjid tersebut menjadi tempat shalat bagi seluruh kaum Muslimin

Madinah. Sebelumnya, lokasi itu merupakan lahan kosong yang ditumbuhi

beberapa pohon kurma dan dijadikan kuburan beberapa orang musyrik.

Rasulullah membeli tanah itu dari pemiliknya, yaitu dua orang anak

yatim dari Bani Najjar. Beliau pun mengajak para sahabat untuk meratakan

dan memfungsikan lahan tersebut. Pembangunan masjid pun dimulai.

Rasulullah sendiri yang memimpin pembangunannya.

Masjid tersebut dibangun menggunakan bebatuan, lumpur, batang

kurma, dan dedaunan pohon kurma. Awalnya, luas masjid itu sekitar 60 x 70

hasta (sekitar 30 x 35 meter). Rasulullah menghadapkan masjid itu ke arah

Baitul Maqdis sebagai kiblat pertama orang Islam. Pembangunan masjid ini

selesai dalam waktu yang cukup singkat. Setelah itu, kaum Muslimin pun

melaksanakan shalat di dalamnya dan diimami langsung oleh Rasulullah.

rasulallah membangun masjid adalah bentuk dari pembangunan infrastruktur

pada masa itu, yang mana bisa saja di aplikasikan dalam kehidupan sekarang.

Masyarakat kita membanguna masjid di pedesaaan adalah bentuk dari

pembangunan infrastruktur di desa. begitu juga dengan hal lain, misalnya

pasar yang di bangun pada masa rasulalallah adalah salah satu bentuk dari

pembangunan infrastruktur di masyarakat.

Perencanaan dan kerjasama atau gotong royong untuk memecahkan

berbagai macam problema, maka mereka akan memperoleh pengalaman bahwa

dengan bergotong royong itu akan dapat menggarap hal-hal yang lebih banyak

dan lebih efektif daripada cara perseorangan. Hal yang perlu sekarang adalah
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menolong orang-orang desa itu untuk belajar memperoleh pengalaman yang

berhasil dalam kerja bergotong royong untuk pembangunan.

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 peda jalan Allah.

b. Melaksanakan nahi mungkar dan amar makruf.

c. lain-lain ibadah sama ada umum atau khusus.

2. Tidak boleh melupakan kedudukan kita sebagai khalifah Allah dimuka

bumi.

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. Mesti menanam 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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4. Menjadikan pembangunan sebagai sumber kekuatan dan bukan sebagai

sumber kelemahan.

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 lain2 sifat yang tidak

menyalahgunakan kuasa.

2.10 Pembangunan Masyarakat Madani di Zaman Rasulullah SAW

Misi utama dari dakawh Rasulallah adalah tauhid atau mengesakan

Allah, dengan tidaka ada yang setara dengan nya. tetapi seiring dengan

perjalanan dan tugas yang di emban oleh nabi maka ada aspek-aspek lain yang

di lakukan oleh rasulallah, bukan hanya masalah katauhidan atau keimanan

yang di pupuk oleh Rasulallh akan tetapi persaudaraan yang kuat antar sesama

yang tidak kalah pentingnya yang dilakukan oleh nabi (Ar-Razy  742:2008).

Di dalam urusan pemerintahan beliau telah memberikan semacam

terobosan baru yang tidak kalah pentingnya saat ini, beliau sangat mengerti
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akan urusan pemerintahan, beliau melakukan perubahan-perubahan yang

belum pernah dilakukan sebelumnya.

Secara etimologis (bahasa), masyarakat madani jika dielaborasi terdiri

dari dua kata “masyarakat” yang artinya sekumpulan orang, dan “madani”

yang berarti peradaban, sehingga masyarakat madani adalah sekumpulan

orang (masyarakat) yang beradab. Secara tidak langsung hal ini merupakan

penyederhaaan dan transfer bahasa dari kata civil dan civilized (beradab) dan

society (masyarakat/sosial). Walaupun dalam arkeologi istilah ilmiah,

terjemahan civil society untuk masyarakat madani, adalah kebetulan dan tepat.

Tetapi yang jelas ada dua kutub yang berbeda dalam segi bahasa antara

masyarakat madani dan civil society.

Masyarakat Madani merupakan konstruksi bahasa yang “Islami” yang

mengacu pada kata ad-din, yang umumnya diterjemahkan sebagai agama,

berkaitan dengan makna al-tamadun, atau peradaban. Keduanya menyatu ke

dalam pengertian al-Madinah yang berarti kota.

Dengan dmikian, maka terjemahan masyarakat madani mengandung

tiga hal, yakni agama, peradaban dan perkotaan. Di sini agama merupakan

sumber, peradaban adalah prosesnya, dan masyarakat kota adalah hasilnya.

Sebagaimana dimaklumi, konsep tentang Masyarakat Madani muncul

ke permukaan dan menjadi perbincangan hangat di kalangan akademisi dan

politisi adalah sekitar tahun 1980-an, dan hal itu di ilhami dan dipicu dengan

jatuhnya hampir seluruh rezim di Eropa Timur. Istilah ini menjadi buah bibir
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dan ramai di kalangan intelektual Indonesia, setelah jatuhnya rezim Soeharto

dan bebasnya Indonesia dari cengkeraman orde baru.

Skripsi ini tidak berpretensi untuk membahas konsep msyarakat

madani di kaitkan dengan Negara Indonesia, bukan pula pencarian akar dari

kelahiran Masyarakat madani yang oleh mayoritas ilmuwan di yakini lahir

pertama kali pada masyarakat Islam awal melalui bimbingan langsung dari

Rasulullah SAW. Namun mencoba memperhatikan gerakan dan usaha apa

saja yang dilakukan Rasul dalam membentuk masyarkat madani tersebut.

Selain itu juga perilaku dan sepak terjang para penerusnya untuk

mengembangkan dan memajukan masyarakat yang telah dibangun Rasul

tersebut.

2.10.1 Konsep Madani

Kata Madani berasal dari bahasa Arab m-d-n yang artinya menempati

suatu tempat (Ar-Raziy dalam Mukhtar as-Shihah hal.742). 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 yang masih nomaden. Bentuk jamaknya adalah madain

atau mudun. Kata madani merupakan bentuk dari mashdar shina’iy, yang

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

Hanya saja dalam perkembangan berikutnya, kata madani –juga kata

hadharah–, ini digunakan oleh orang Arab untuk menerjemahkan istilah

bahasa Inggris civilization. Justru pada akhirnya kata madani yang berarti

civilization yang sering dipakai dalam perbincangan kehidupan masyarakat
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dan negara. Dalam konteks perangkat negara, madani memiliki arti sipil

(bukan militer), sedangkan dalam konteks hukum, madani berarti bukan

pidana. Sehingga, hukum perdata sering disebut qanun madani, seperti

undang-undang sipil perkawinan disebut dengan qanun al-zawaj al-madani.

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 berupa pelaksanaan pemerintahan yang tunduk

pada undang-undang dan terselenggaranya sistem yang transparan.

Nurcholis Madjid mengartikan masyarakat madani sebagai masyarakat

yang berperadaban (ber-“madaniyyah”) karena tunduk dan patuh (dana-

yadinu) kepada ajaran kepatuhan (din) yang dinyatakan dalam supremasi

hukum dan peraturan. Ia pada hakikatnya adalah reformasi total terhadap

masyarakat tak kenal hukum (lawless) Arab jahiliyah, dan terhadap supremasi

kekuasaan pribadi seorang penguasa seperti yang selama ini menjadi

pengertian umum tentang negara.

BJ Habibie pernah memerintahkan LIPI dan BP7 untuk merumuskan

makna masyarakat madani yang lebih tepat untuk konteks Indonesia. Menurut

Dr Alfitra Salamm, peneliti pada LIPI dan BP7 yang mendapat tugas

menginventarisasikan konsep masyarakat madani dari para cendekiawan se-

Indonesia, konsep masyarakat madani tidak terlalu jauh berbeda dengan

konsep civil society, yakni berintikan demokrasi dan kedaulatan rakyat. Tapi
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kalau civil society melulu bicara dalam paradigma politik, konsep masyarakat

madani juga mengandung unsur keagamaan.

Cendekiawan Malaysia Profesor Naquib Al-Attas-yang pernah

mengadakan diskusi bertema “Masyarakat Madanior Civil Society“– berusaha

mempresentasikan bahwa paradigma masyarakat madani lebih relevan untuk

masyarakat ideal masa depan daripada konsep civil society. Menurut Hatta,

istilah masyarakat madani yang dipopulerkan oleh Al-Attas ini merupakan

terjemahan dari kosa kata bahasa Arab, mujtama’ madani, yang secara

etimologis mempunyai dua arti. Pertama, “masyarakat kota”, karena madani

adalah turunan dari kata bahasa Arab, madinah, yang berarti kota. Kedua,

masyarakat yang berperadaban, karena madani adalah juga turunan dari kata

bahasa Arab, tamaddun atau madaniyyah yang berarti peradaban dalam

bahasa Inggris ini dikenal sebagai civility atau civilization. Maka dari nama

ini, masyarakat madani bisa berarti sama dengan civil society, yaitu

masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai peradaban.

Namun bagi Ahmad Hatta, secara terminologis, masyarakat madani

adalah komunitas muslim pertama di kota Madinah yang dipimpin langsung

oleh Rasulullah SAW dan diikuti oleh keempat Khulafaur-Rasyidin.

Masyarakat yang dibangun pada zaman Rasul tersebut identik dengan civil

society, karena secara sosio-kultural mengandung substansi keadaban

(civility). Karena itu model masyarakat ini sering dijadikan model sebuah

masyarakat modern, sebagaimana yang juga diakui oleh seorang sosiolog

kenamaan, Robert N Bellah dalam bukunya Beyond Belief (1976). Bellah

mengakui, dalam buku hasil penelitiannya terhadap agama-agama besar di
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dunia itu, bahwa masyarakat yang dipimpin Rasulullah itu merupakan

masyarakat yang sangat modern untuk zaman dan tempatnya. Masyarakat ini

telah melakukan lompatan jauh ke depan dalam kecanggihan tata sosial dan

pembangunan sistem politiknya.

Upaya Ahmad Hatta merujuk pada komunitas zaman Nabi itu tentu

bukan sekedar mengada-ada serta bukan sebuah sikap pembelaan yang tanpa

alasan. Sebab kecanggihan masyarakat yang pernah dibangun Nabi itu juga

masih bisa dirunut jejaknya melalui sebuah piagam tertulis yang disebut

dengan Piagam Madinah (Mitsaqul Madinah).

2.10.2 Ciri-ciri Masyarakat Madani

Ketika masyarakat madani disejajarkan dengan istilah civil socity,

maka beberapa ilmuwan kemudian merangkum ciri-ciri umum masyarakat

madani yang terdiri dari:

a. Free public sphere (ruang publik yang bebas), yaitu masyarakat memiliki

akses penuh terhadap setiap kegiatan publik, yaitu berhak dalam

menyampaikan pendapat, berserikat, berkumpul, serta mempublikasikan

informasi kepada publik

b. Demokratisasi, yaitu proses di mana para anggotanya menyadari akan hak-

hak dan kewajibannya dalam menyuarakan pendapat dan mewujudkan

kepentingan-kepentingannya

c. Toleransi, yaitu sikap saling menghargai dan menghormati pendapat serta

aktivitas yang dilakukan oleh orang/kelompok lain.

d. Pluralitas, yaitu sikap mengakui dan menerima kenyataan mayarakat yang

majemuk disertai dengan sikap tulus,
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e. Keadilan sosial (social justice), yaitu keseimbangan dan pembagian antara

hak dan kewajiban, serta tanggung jawab individu terhadap

lingkungannya.

f. Partisipasi sosial, yaitu partisipasi masyarakat yang benar-benar bersih

dari rekayasa, intimidasi, ataupun intervensi penguasa/pihak lain.

g. Supremasi hukum, yaitu upaya untuk memberikan jaminan terciptanya

keadilan

Ciri-ciri tersebut muncul ketika masyarakat madani disejajarkan

dengan civil socity yang tercerabut dari akar agama. Maka yang tampak adalah

identitas-identitas sosial yang sangat antroposentris tanpa ruh agama,

akibatnya terdapat paradoks pemahaman dan aplikasi dalam kehidupan

bermasyarakat. Islam yang berwatak rahmatan lil alamin yang dilahirkan dari

ruh tauhid itulah yang memberikan “makna” pada masyarakat madani.

Masyarakat yang secara vertical-transedental mendapatkan kasih sayang dari

Tuhan yang Rahmah dan secara horizontal-humanistik menebarkan kasih

sayang kepada sesama.

2.11 Penelitian Terdahulu

Menurut Ali akbar (2006:34) Pembangunan masyarakat desa di

tentukan oleh tipe dan gaya kepemimpinan kepala desa untuk menjadikan desa

yang lebih maju dan jaya, meliputi kegiatan dalam perencanaan dan

pelaksanaan (implementasi) program/proyek pembangunan yang dikerjakan di

dalam masyarakat.
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Sedangkan menurut Slamet (2001:124) Partisipasi masyarakat dalam

pembangunan di desa lubuk dalam sangat diperlukan untuk menjadikan

masyarakt yang lebih makmur.

Riyadi (2004:4) bahwa pembangunan masyarakat desa sangat

berpengaruh pada tingkat pendidikan dan pendapatan desa tersebut.

Menurut mustafa kamal, bahwa pembangunan yang di desa pulau

lawas (2009) bergantung kepada dan kucuran yang di berikan oleh pemerintah

daerah terhadap desa-desa yang akan di bangun.

Dari jurnal atau penelitian terdahulu dapat dikatakan bahwa

pembangunan yang ada di desa sangat banyak faktor yang mempengaruhinya

yang menyebabkan apakah pembangunan desa semakin bagus atau

pembangunan desa semakin jelek.

2.12 Defenisi Konsep

Konsep-konsep yang telah dikemukakan di atas masih bersifat abstrak,

maka agar tercapai kesatuan pengetahuan dan untuk  memudahkan penelitian

maka dimasukan berberapa batasan yang berpedoman pada teori yang

dikemukakan pada telaah pustaka. defensisi konsep merupakan batasan dalam

penelitian yang merupakan pokok batasan pada bagian berikutnya,

dimaksudkan agar memberikan arah dalam penulisan bagian berikitnya, yaitu

dengan mendefenisikan sebagai berikut.

1. Pembangunan adalah proses perubahan sistem yang di rencanakan kearah

perbaikan yang orientasinya pada modernis pembangunan dan kemajuan

sosial ekonomis
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2. Pembangunan infrastruktur fisik adalalah pembanguan yang dapat di

rasakan langsung oleh masyarakat atau pembangunan yang tampak oleh

mata (Kuncoro 20:2010) pembangunan fisik misalnya berupa

infrastruktur, bangunan, fasilitas umum

3. Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas

wilayah yurisdiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan

masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang

di akui atau dibentuk dalam sistem pemertintahan nasional berada

dikabupaten atau kota

4. Masyarakat adalah sekelompok orang yang memilki perasaan sama atau

menyatu satu sama lain karena mereka saling berbagi

identitas,kepentingan-kepentingan yang sama, perasaan memilki,dan

biasanya satu tempat yang sama (Suriadi, 2005:41)

5. Menurut Hanafiah (1892) pengertian pembangunan mengalami perubahan

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

menunjukkan bahwa pembangunan yang berorientasi pada kenaikan

pendapatan nasional.
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2.13 Konsep Operasional

Tabel 2.1
Konsep Operasional

No. Variabel Indikator Sub Indikator
1. Program Pembangunan

Infrastruktur di Desa
Gobah Kecamatan
Tambang

1. Pembangunan
Infrastruktur di
bidang pendidikan

2. Pembangunan
Infrastruktur di
bidang Sarana dan
Prasarana Desa

3. Pembangunan di
bidang
kemashalatan
Masyarakat

1. Pemerataan
Pembangunan
Infrastruktur dibidang
pendidikan

2. Peningkatan dan
pembangunan
Infrastruktur.

1. Membuat jalan utama
desa

2. Membuat jembatan desa
3. Membuat jalan setapak

desa

1. Membangun Masjid
2. Membangun Mushalla
3. Membangun Pasar.

2.14 Kerangka Pemikiran

Analisis Program Pembangunan

Infrastruktur  di Desa Gobah

Kecamatan Tambang kabupaten

kampar

Pembangunan
Infrastruktur di bidang

pendidikan

Pembangunan
Infrastruktur di bidang
Sarana dan Prasarana

Desa

Pembangunan di
bidang kemashalatan

Masyarakat

1. Perataan Pembangunan
Infrastruktur dibidang
pendidikan

2. Peningkatan dan
pembangunan Infrastruktur

1. Membuat jalan utama desa
2. Membuat jembatan desa
3. Membuat jalan setapak desa

1. Membangun Masjid
2. Membangun Mushalla
3. Membangun Pasar.
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