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BAB II

TELAAH PUSTAKA

A. Pengertian Pembangunan

Pembangunan adalah hasil dari kegiatan dan program yang dibuat oleh

pemerintah yang perununtukan bagi masyarakat untuk menunjang pencapaian

kesejahteraan sosial, tujuan ekonomi sosial, demografi politik dan sebagainya

dengan cara meningkatkan pembangunan. Sedangkan pelaksanaan yaitu sebagai

cara atau strategi yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian kegiatan usaha

pertumbuhan dan perubahan yang terencana dan dilaksanakan secara sadar oleh

suatu bangsa dan Negara serta pemerintah dalam rangka pembinaan bangsa.

Pembangunan yang dilaksanakan haruslah diusahakan dan direncanakan secara

sadar artinya pemerintah baik pusat maupun daerah harus memperhatikan

pembangunan pedesaan demi tercapainya tujuan pembangunan nasional ( S.P.

Siagian 2005).

Pembangunan merupakan upaya yang secara sadar dilaksanakan oleh

suatu bangsa, Negara dan pemerintah dalam rangka pencapaian tujuan nasional

melalui pertumbuhan dan perubahan secara terencana menuju masyarakat modern

(S.P. Siagian : 2012). Dari defenisi tersebut terlihat bahwa tidak ada satu Negara

yang akan mencapai tujuan nasionalnya tanpa melakukan berbagai kegiatan

pembangunan. Juga terlihat bahwa proses pembangunan harus terus berlanjut

karena tingkat kemakmuran, keadilan dan kesejahteraan rakyat bersifat relative

dan tidak akan pernah tercapai secara absolute. Pembangunan dapat diartikan

sebagai upaya terencana dan terprogram yang dilakukan secara terus menerus oleh

11



2

sutau Negara untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik. Setiap individu

(society) atau Negara (state) akan selalu bekerja keras untuk melakukan

pembangunan demi kelangsungan hidupnya untuk masa ini dan masa yang akan

datang. Dan dan pembangunan merupakan proses dinamis untuk mencapai

kesejahtraan masyarakat. proses kegiatan yang dilakukan dalam rangka

pengembangan kegiatan ekonomi dan peningkatan taraf hidup masyarakat. Tiap-

tiap Negara selalu mengejar dengan yang namanya pembangunan.

Dari pendapat dari beberapa ahli dapat disimpulkan bahwa pembangunan

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

terencana kearah yang lebih baik. Sedangkan pelaksanaan adalah strategi yang

diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Tujuan utama dari pembangunan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah

adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.Beragam usaha dari berbagai

sector terus dikembangkan dalam usaha pencapaian tujuan tersebut.Namun

demikian, seringkali terjadi bahwa usaha dan niat baik tersebut tidak mencapai

seluruh masyarakat terutama masyarakat dipedesaan. Disamping itu banyak

terjadi kerusakan lingkungan karena pendayagunaan yang berlebihan dalam

mengejar target pembangunan tertentu dan juga terjadi pelanggaran norma-norma

kehidupan masyarakat dipedesaan.

Agar pembangunan dapat berhasil, maka diperlukan dukungan, perhatian

dan partisipasi masyarakat dalam segala hal.Dalam hal ini tidak terkecuali

masyarakat pedesaan.Pembangunan yang berdampak langsung kepada

peningkatan kesejahteraan warga desa, misalnya pembangunan jalan dan dan

gorong-gorong. Pembangunan yang dampaknya tidak langsung seperti
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pembangunan mesjid dan pengadaan labor pondok pasantren, memang secara

tidak secara langsung dampak tersebut terlihat, pada pembangunan mesjid

masyarakat bisa shalat berjamaah dan anak-anak bisa mengaji di mesjid tersebut,

kemudian pada pengadaan komputer membawa peningkatan kesejahteraan warga

desa dan anak-anak didik, karena dampaknya akan terlihat ketika mereka sudah

besar dan dewasa. Anak desa yang terdidik akan bisa lebih sejahtera dari anak

desa yang tidak terdidik (Samudra Wibawa : 2009).

Visi dari pembangunan secara umum adalah terwujudnya masyarakat yang

maju, mandiri, sejahtera, adil setia kepada pancasila dan UUD 1945

(Dwidjowito:2001).

B. Pembangunan dalam islam

Islam menempatkan manusia sebagai focus dalam pembangunan. Pemikiran

pembangunan menurut paradigm islam diantaranya berasadari Ibnu Khaldun dan

Syah Wali Allah, dua tokoh islam yang hidup pada periode waktu berbeda. Islam

menunjukkan jalan hidup yang menyeluruh bagi umat manusia, yang tidak

membedakan manusia menurut ras, kebangsaan maupun warna kulit. Manusia

dilihat hanya dari pengakuan manusia pada keesaan Allah dan kepatuhan manusia

pada kehendak dan bimbingan_Nya. Karena islam bersifat menyeluruh ( kaffah ),

ibadah juga bersifat menyeluruh. Oleh karena itu agar pembangunan dapat

dipandang sebagai ibadah, pembangunan harus dilaksanakan berdasarkan

petunjuk dari Tuham Yang Maha Esa. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan

spiritual dan materiil seharusnya tidak dipisah, tetapi dibangun secara

kebersamaan.
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Pembangunan dalam kerangka islam dikemukan pada pola nilai yang

melekap dalam Alqur’an dan sunnah. Kedua sumber tersebut membentuk

kerangka rujukan yang menjadi dasar dalam upaya pembangunan sehingga

menjadi titik awal dalam perumusan kebijakan pembangunan, proses pembuatan

keputusan, dan tujuan pada semua level.

Pembangunan yang meliputi segala bidang seperti politik, ekonomi,

budaya itu akan berhasil apabila merupakan kegiatan yang melibatkan partisipasi

dari seluruh rakyat di dalam suatu Negara. Sesuai dengan firman Allah dalam Al-

Qur’an ( Qs. Al-ma’idah ayat 2) yaitu :















Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar

syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan

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

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

mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu Telah

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

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

dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-
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menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-

menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada

Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.

Dari ayat diatas jelas bahwa kita sebagai umat manusia harus saling tolong

menolong dalam pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, dan kita ikutserta

dalam berpartisipasi agar proses pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah

dapat berjalan dengan lancer dan manfaat pembangunan dapat kit rasakan dan

yang sesuai dengan yang kita harapkan.

C. Otonomi Daerah

Otonomi secara sederhana dapat diartikan sebagai hak untuk mengatur dan

mengurus rumah tangga sendiri oleh satuan organisasi pemerintahan di daerah.

Otonomi yang diberikan pemerintah pusat kepada daerah inilah yang disebut

dengan otonomi daerah (Garna : 2000).

Otonomi adalah proses peralihan dari sistem dekonsentrasi ke system

sentralisasi disebut pemerintah daerah dengan otonomi. Otonomi daerah adalah

penyerahan urusan pemerintah kepada pemerintah daerah yang bersifat

operasional dalam rangka sistem birokrasi pemerintahan dengan tujuan mencapai

efektifitas dan efisiensi dalam pelayanan kepada masyarakat ( Haw Widjaja :

2005).

Pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas

penyelenggaraan otonomi daerah, perlu memperhatikan hubungan antar susunan

peerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman

daerah.Aspek hubungan wewenang memperhatikan kekhususan dalam Negara

kesatuan republik Indonesia.Aspek keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan
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sumber daya alam dan sumber daya lainnya dilaksanakan secara adil dan

selaras.Disamping itu perlu dilihat pula peluang dan tantangan dalam persaingan

global dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan

teknologi.Agar mampu menjalankan perannya tersebut, daerah diberikan

kewenangan yang seluas-luasnya disertai dengan pemberian hak dan kewajiban

menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan penyelenggaraan

pemerintahan Negara.

Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya

dalam arti daerah diberi kewenangan untuk mengurus dan mengatur semua urusan

pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam UU

No 32 tahun 2004.Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk

member pelayanan, peningkatan peranserta, prakarsa, dan pemberdayaan

masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yang

nyata dan bertanggung jawab.Prinsip otonomi nyata adalah prinsip bahwa untuk

menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan

kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan

berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Dengan demikian isi dan

jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya, adapun

yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggung jawab adalah otonomi yang

dalam penyelenggaraannya harus benar-benar memberdayakan daerah termasuk

kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari nasional.

Agar otonomi daerah dapat dilaksanakan sejalan dengan tujuan yang

hendak dicapai, pemerintah wajib melakukan pembinaan yang berupa pemberian
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pedoman seperti dalam penelitian, pengembangan, perencanaan, dan pengawasan.

Disamping itu diberi pula standar arahan, bimbingan, pelatihan, supervise,

pengendalian, koordinasi, pemantauan dan evaluasi. Disamping itu juga

memberikan bantuan dan dorongan kepada daerah agar otonomi dapat terlaksana

secara efektif dan efisien sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

D. Otonomi Desa

Otonomi desa adalah otonomi yang asli, bulat, dan utuh serta bukan

merupakan pemberian dari pemerintah.Sebaliknya pemerintah berkewajiban

menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh masyarakat.

Otonomi desa adalah kemandirian desa (Awang : 2010). Kemandirian desa

dengan arti kata masalah integral desa, rumah tangganya sendiri, yakni

kemampuan mengelola maupun membiayai pemerintah, pembangunan, dan

kemasyarakatan dengan bertumpu pada hasil sumber daya lokal, swadaya, dan

gotong royong masyarakat.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 mengakui otonomi yang dimiliki

desa ataupun dengan sebutan lainnya dan kepala desa melalui pemerintah desa

dapat diberi penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah daerah untuk

melaksanakan urusan pemerintah tertentu. Sedangkan terhadap desa diluar desa

genekologis yaitu dengan yang bersifat administratif ataupun alas an lain yang

warganya pluralistik, majemuk ataupun heterogen, maka otonomi desa akan

diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan

desa itu sendiri.

Sebagai perwujudan demokrasi, dalam penyelenggaraan pemerintahan

dibentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau sebutan lain yang sesuai
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dengan budaya yang berkembang didesa bersangkutan, yang berfungsi sebagai

lembaga pengaturan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, seperti dalam

pembuatan dan pelaksanaan peraturan desa, anggaran pendapatan dan belanja

desa, dan keputusan kepala desa. Di desa dibentuk lembaga kemasyarakatan yang

berkedudukan sebagai mitra kerja pemerintah desa dalam memberdayakan

masyarakat desa.

Otonomi tidak bisa dilepaskan dari konteks hubungan pemerintah desa

dengan tingkat atasnya, sebab desa menjadi bagian integral dari Negara yang

menjalankan sejumlah kewajiban.Otonomi desa bukan hanya sekedar swadaya

masyarakat, tetapi juga persoalan pemerataan dan keadilan hubungan antara

pemerintah tingkat atas dengan pemerintah tingkat desa.

Desa adalah suatu wilayah yang ditempati sejumlah penduduk

sebagaimana sebagai kesatuan masyarakat termasuk dudalamnya satuan

masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah dibawa

camat dan berhak menyelenggarakan rumahtangganya sendiri dalam ikatan

Negara Kesatuan Republik Indonesia (Haw Widjaja : 2002). Desa merupakan

satuan administrasi pemerintahan dengan hak otonomi berbasis asal usul dan adat

istiadatnya (Hanif Nurcholas : 2011).

Undang-undang No 32 tahun 2004 menetapkan bahwa desa adalah

kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan

mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasar asal usul dan adat istiadat

setempat yang diakui dalam sistem pemerintah Nasional dan berada didaerah

kabupaten.
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Mengatur diatas mengandung arti bahwa kemenangan membuat kebijakan

yang bersifat mengatur, sedangkan mengurus artinya kewenangan membuat

aturan pelaksanaan. Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan

mengurus dan mengatur kepentingan sendiri berarti kesatuan masyarakat hukum

tersebut memiliki otonomi. Hanya saja desa bukan otonomi formal seperti yang

dimiliki pemerintah propinsi atau kabupaten kota, tapi otonomi berdasarkan asal-

usul dan adat istiadat. Otonomi berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat

adalah otonomi yang telah dimiliki sejak dulu kala dan telah terjadi adat istiadat

yang melekat dalam masyarakat desa yang bersangkutan (Hanif Nurcholis :

2011).

Kepala desa pada dasarnya bertanggung jawab kepada rakyat desa yang

dalam tata cara dan prosedurnya pertanggungjawabannya disampaikan kepada

bupati atau walikota melalui camat. Kepala Badan Permusyawaratan Desa (BPD),

kepala desa wajib memberikan keterangan laporang pertanggungjawabannya

kepada rakyat, menyampaikan informasi pokok-pokok pertanggungjawabannya,

namun harus tetap member peluang kepada masyarakat melalui BPD untuk

menanyakan dan atau menerima keterangan lebih lanjut terhadap hal-hal yang

bertalian dengan pertanggungjawaban yang dimaksud.

Pengaturan lebih lanjut mengenai desa seperti pembentukan, penghapusan,

penggabungan, perangkat pemerintahan desa, keuangan desa, dan lain-lain

sebagaiman dilakukan oleh kabupaten dan kota yang ditetapkan dalam peraturan

daerah mengacu pada pedoman peraturan yang telah ditetapkan pemerintah.
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E. Perencanaan Desa

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa disusun perencanaan

pembangunan desa sebagai satu kesatuan dalam system perencanaan

pembangunan daerah Kabuaten/Kota(Hanif Nurcholis : 2011). Perencanaan

pembangunan desa disusun secara partisipatif yaitu melibatkan semua unsure

masyarakat desa yang terdiri atas ketua RT/RW, tokoh masyarakat, pemangku

adat, ketua organisasi kemasyarakatan, ketua organisasi perempuan, LSM dan

lain-lain.

Perencanaan pembangunan desa terdiri atas :

1. Rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDes)

RPJMDesa adalah suatu dokumen perencanaan untuk periode 5 tahun

yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, kebijakan umum, dan program

perangkat desa, dan program prioritas kewilayahan, disertai dengan rencana kerja.

2. Rencana kerja pembangunan desa (RKPDes)

RKPDes adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 tahun, merupakan

penjabaran RPJMDesa yang memuat yang memuat rancangan kerangka ekonomi

desa, yang mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan,

program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta

prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun

yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu

kepada Rencana Kerja pemerintah Daerah dan RPJMDesa. RPJD Desa ditetapkan

dengan peraturan desa dan RKP Desa dan ditetapkan dalam keputusan kepala

desa dengan berpedoman pada peraturan daerah.
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Penyusunan perencanaan pembangunan desa harus didasarkan pada data dan

informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Data dan informasi

yang diperlukan dalam penyusunan perencanaan pembangunan mencakup :

1. Penyelenggaraan pemerintahan desa

2. Organisasi dan tata laksana pemerintahan desa

3. Keuangan desa

4. Profil desa

5. Informasi lain yang terkait degan penyelenggaraan pemerintahan desa dan

pemberdayaan masyarakat

Perencanaan desa disusun oleh kepala desa dan perangkatnya.Kepala desa

bertanggung jawab dalam penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa.Setelah kepalsa

desa membuat rancangan pembangunan desa, rancangan ini dibawa dalam forum

Musrenbang Desa.Dalam forum inilah rencana pembangunan desa dimatangkan

sehingga menjadi Rencana Pembangunan Desa.

Perencanaan desa yang sudah disepakati ditetapkan dalam peraturan desa

untuk RPJM Desa dan dalam peraturan kepala desa untuk RKP Desa. Kepala desa

melaporkan RPJM Desa dan RKP Desa kepada Bupati /wali kota melalui camat.

Laporan RPJM Desa dan RKP Desa disampaikan paling lambat 1 bulan di

tetapkan.Setelah dinyatakan resmi oleh bupati /walikota RPMDesa dan RKP Desa

dilaksanakan oleh kepala desa.

Sebagaimana layaknya suatu aktivitas yang terkait dengan masalah social

kemasyarakatan dan selalu bersifat dinamis, keberhasilan atau kegagalan program

pembangunan daerah selalu dipengaruhi oleh berbagai macam factor. Factor-

faktor yang dapat mempengaruhi tersebut secara khusus dapat berbeda tergantung
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pada situasi dan kondisi yang sedang berlaku didaerah tersebut.Substansi

permasalahan yang berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya dapat

menyebabkan berbedanya faktor-faktor yang dimaksud.

F. Perencanaan Pembangunan

Perencanaan adalah menetapkan tujua organisasi dan menentukan cara

terbaik untuk dicapai (Griffin : 2004).

Perencanaan pembangunan adalah suatu pengarahan pengguanaan sumber-

sumber pembangunan yang terbatas adanya, untuk mencapai tujuan-tujuan

keadaan social ekonomi yang lebih baik, lebih efisien dan efektif

(Affifuddin:2010).

Dan mekanisme perencanaan dan penganggaran pembangunan antara

pusat dan daerah dilakukan melalui forum yang dinamakan musrenbang (

Musyawarah Perencanaan Pembangunan). Musrenbang merupakan forum dalam

rangka menyusun rencana pembangunan mulai dari tingkat desa, kecamatan,

kabupaten, propinsi sampai ditingkat pusat. Musrenbang bertujuan untuk :

a. Mengoptimalkan dan mengefektifkan proses koordinasi perencanaan dan

pengendalian pembangunan

b. Mengefektifkan pemanfaatan sumber daya yang ada untuk mensinergikan

upaya-upaya perubahan sosial yang diinginkan secara berkelanjutan

c. Mensinergikan pembangunan antarsektor dan antar daerah untuk mencapai

tujuan dan sasaran bersama

d. Menjamin pelaksanaan pembangunan nasional yang lebih mantap dan

berkesinambungan
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Didaerah pedesaan dan kelurahan dalam pembuatan dan pelaksanaan

sebuah program kerja dalam bidang pembangunan, maka dalam hal pembuatan

perencanaan pembangunan desa dan kelurahan akan diserahkan pada sebuah

lembaga yang dibentuk oleh masyarakat desa yang memiliki statement dari

masyarakat, oleh masyarakat, untuk masyarakat.

Peraturan pemerintah PP No. 73 tahun 2005 tentang Kelurahan menyatakan hal-

hal yang diperlukan dalam perencanaan pembangunan desa adalah :

1. Tersedianya data dan informasi selengkapnya yang akurat dan dapat

dipertanggungjawabkan tentang desa yang bersangkutan yang mencakup

tentang :

a. Penyelenggaraan pemerintah desa

b. Organisasi tata laksana pemerintahan desa

c. Keuangan desa

d. Profil desaadalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang

meliputi datadasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya

manusia, kelembagaan,prasarana dan sarana, serta perkembangan

kemajuan dan permasalahan yangdihadapi desa.

e. Informasi lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintah

pembangunan dan kemasyarakatan desa

2. Tersedianya peta desa yang lengkap yang menggambarkan desa dari segi :

a. Wilayah administrasi pemerintahan desa

b. Peta potensial desa

c. Peta prasarana

d. Peta yang menggambarkan kondisi kependudukan
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e. Analisa data, keadaan desa dan permasalahan desa

f. Tokoh pemuda / masyarakat, tenaga ahli/terdidik, kader pembangunan

desa dan sebagainya

Adapun yang dilakukan dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan

pembangunan di Kelurahan Batu Bersurat adalah melakukan musyawarah

bersama masyarakat yang diprakarsai oleh Lurah diikuti oleh lembaga

kemasyarakatan Kelurahan Batu Bersurat dan badan perwakilan desa dalam

membahas usulan yang telah ditetapkan serta menetapkan keputusan perencanaan

pembangunan desa secara menyeluruh untuk diusulkan ketingkat kecamatan.

Langkah-langkah perencanaan :

1.Adanya penyusunan rencana

2.Adanya tujuan rencana kerja

3.Adanya penetapan sasaran rencana kerja

Perencanaan merupakan keputusan untuk waktu yang akan dating

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

akan melakukan? (Affifuddin:2010) Perencanaan pembangunan merupakan tugas

pokok dalam administrasi atau manajemen pembangunan. Perencanaan diperlukan

karena kebutuhan pembangunan lebih besar daripada sumber daya yang tersedia,

sehingga dalam proses pelaksanaan pembangunan bias mencapai tujuan

pembangunan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana tang telah

ditentukan sebelumnya. Melalui perencanaan ingin dirumuskan kegiatan

pembangunan secara efisien dan efektif yang dapat diberikan hasil optimal dalam

memanfaatkan sumber daya yang tersedia dan mengembangkan potensi yang ada.
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1. Proses perencanaan

Untuk membuat rencana ada beberapa tindakan yang harus dilalui

(Mannulang : 2004) yaitu:

1.Menetapkan tugas dan tujuan

2.Mengobservasi dan menganalisis

3.Mengadakan kemungkinan-kemungkinan

4.Membuat sintesi

5.Menyusun rencana

Proses dariperencanaanA.M.Williams :1966 dalam Affifuddin meliputi:

a. Menentukan/menetapkan dengan jelas maksud dan tujuan

Berarti menentukan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang akan dilakukan.

Maksud dan tujuan itu adalah sasaran yang ingin dicapai, dan dengan

menentukan kebijaksanaan terhadap apa yang akan ditempuh untuk

menyelesaikan tujuan tersebut.

b. Menentukan alternatif

Artinya bahwa pimpinan atau manajer harus memperhitungkan factor-

faktor yang dihadapi, yaitu kejadian-kejadian yang akan dating. Begitu juga

mengenai factor waktu harus diperhitungkan

c. Mengatur sumber-sumber yang diperlukan

Antara lain tenaga kerja, biaya, peralatan, bahan-bahan atau perlengkapan,

waktu yang diperlukan.Hal tersebut harus sudah tersedia bila diperlukan.

d. Menentukan organisasi, metode dan prosedur
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Maksudnya bahwa dalam pelaksanaan rencana ini diperlukan adanya suatu

organisasi, metode atau tata kerja, termasuk juga bimbingan dan

pengawasan yang diperlukan dalam kegiatan tersebut.

Sedangkan metode dan prosedur yang diperlukan terhadap pelaksanaan

rencana adalah : jadwal waktu, standar yang akan dicapai, system pelaporan

atau umpan balik yaitu dengan memberikan bahan-bahan sebagai laporan

tang telah dikerjakan, mengenai tata kerja dan prosedur kerjanya.

e. Menentukan atau menetapkan rencana itu sendiri

1) Hal-hal yang mencakup penentuan tujuan dan sasaran

2) Target yang akan dicapai, dan yang akan mempunyai pengaruh

terhadap pekerjaan organisasi

3) Sumber-sumber yang diperlukan berupa tenaga manusia, alat,

bahan, dan termasuk waktu penyelesaian rencana

4) Metode dan prosedur pelaksanaan rencana

2. Fungsi perencanaan

Fungsi perencanaan yaitu perencanaan ( planing) sering kali merupakan

pokok dasar tercapainya suatu tujuan. Dan dalam hal membuat suatu rencana ini,

haruslah diberikan kepada pihak yang lebih mengetahui konsep tujuan yang akan

dicapai. Perencanaan dapat dikatakan sebagai usaha untuk menemukan jawaban

terhadap pertanyaan-pertanyaan :

1) Apa yang akan dilakukan pada suatu kurun waktu tertentu dimasa depan

2) Siapa yang akan bertanggung jawab untuk melakukan apa dan kepada siapa

ia bertanggung jawab dalam melakukan berbagai kegiatan yang menjadi

tanggung jawabnya untuk melaksanakan
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3) Prosedur, mekanisme dan tata kerja yang bagaimana yang akan

diberlakukan dalam pelaksanaan berbagai kegiatan secara terintegrasi

4) Ada tidaknya penjadwalan kegiatan secra jelas

5)Apa alasan yang benar-benar dapat dipertanggung jawabkan tentang

mengapa berbagai kegiatan mutlak dilaksanakan.

Perencanaan merupakan system dalam melaksanakan dan mengevaluasi

setiap kegiatan karena pada dasarnya perencanaan mempunyai beberapa

fungsi(Affifuddin :2010) yaitu:

a. Dikaitkan dengan pelaksanaan kegiatan-kegiatan operasional, rencana

merupakan alat efisiensi dan efektifitas untuk menghindari

pemborosan berkat keteterahan kegiatan untuk mencapai tujuan

b. Dengan rencana yang matang dilakukan perkiraan keadaan mengenai

hal-hal dan prospek perkembangan masa depan yang pada gilirannya

dapat mengurangi ketidakpastian yang akan dihadapi

c. Perencanaan memberikan kesempatan untuk memilih berbagai

alternaif tentang cara yang diduga merupakan cara terbaik, setelah

melalui pengkajian mendalam, dapat memberi petunjuk tentang ciri-

ciri setiap alternative yang ada, baik sifatnya positif maupun negative

d. Dengan adanya rencana tergambar pula jenis dan bentuk satuan-

satuan kerja penyelenggara semua kegiatan yang sifatnya

berkelanjutan dan oleh karenanya melembaga

e. Dengan rencana dapat ditetapkan standar prestasi yang baku yang

antara lain berfungsi sebagai tolak ukur keberhasilan usaha
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f. Rencana dapat dijadikan sebagai dasar utama untuk penjabaran

program kerja secara sistematik

g. Dengan adanya rencana, jumlah, jenis keahlian dan keterampilan

tenaga kerja yang diperlukan dapat ditetapkan dengan lebih akurat

h. Rencana menjadi dasar untuk melakukan pengawasan, pengendalian

bahkan penilaian

i. Implikasi pembiayaan pun dapat terlihat dengan jelas dalam suatu

rencana

j. Dengan rencana yang jelas sarana dan prasarana kerja yang mutlak

diperlukan dapat disediakan sesuai dengan kebutuhan yang

sebenarnya.

Didalam melakukan pembangunan, setiap pemerintah Daerah memerlukan

perencanaan yang akurat serta diharapkan dapat melakukan evaluasi terhadap

pembangunan yang dilakukannya. Seiring dengan semakin pesatnya

pembangunan bidang ekonomi, maka terjadi peningkatan data dan indikator-

indikator yang menghendaki ketersediaan data sampai tingkat Kabupaten / Kota.

Data dan indikator-indikator pembangunan yang diperlukan adalah yang sesuai

dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

G. Pelaksanaan Pembangunan

Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintahbiasanya dituangkan dalam

mekanisme proyek-proyek pembangunan. Proyek proyek pembangunan harus

memuat dengan :

a. jelas tujuannya

b. sasaran yang akan dicapai
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c. cara mengukur keberhasilannya

d. jangka waktu pelaksanaanya

e. tempat pelaksanaanya

H. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintah desa harus

mampu mewujudkan peran aktif masyarakat memiliki dan turut bertanggung

jawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai warga desa.

Partisipasi adalah keikut sertaan secara aktif warga Negara atau kelompok

masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, perumusan, pelaksanaan, dan

pengawasan kebijakan daerah dalam penyelenggaraan pemerintah, perencanaan

dan pelaksanaan pembangunan serta pembinaan masyarakat ( Wibowo : 2004).

Partisipasi adalah suatu hal yang sangat penting dalam pemerintahan demi

kratis, terutamanya dalam praktek pemerintahan daerah (Hernandes dalam yusran

: 2007).

Partisipasi masyarakat dapat didefenisikan sebagai keterlibatan anggota

masyarakat dalam pembangunan, meliputi kegiatan dalam perencanaan dan

pelaksanaan program pembangunan (Adisasmita : 2006).

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan dianggap sebagai hal yang

sangat penting, sebab masyarakat sebagai objek pembangunan berate masyarakat

terkena langsung atas kebijakan dan kegiatan pembangunan. Oleh karena itu maka

masyarakat perlu ikut terlibat baik dari segi formulasi kebijakan maupun aplikasi

kebijakan tersebut, sebab merekalah yang dianggap lebih tahu kondisi

lingkungannya.
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Didalam suatu masyarakat yang sudah berkembang, maka tingkat

partisipasi masyarakat tersebut boleh dikatakan cukup baik, tingkat ini tergantung

dari kesadaran masyarakat adalah tanggung jawabnya terhadap pembangunan,

rasa tanggung jawab dan kesadaran ini harus muncul apabila mereka dapat

menyetujui suatu hal atau dapat menyerap suatu nilai. Untuk itulah diperlukan

adanya perubahan sikap mental kearah yang lebih baik yang dapat mendukung

pembangunan.

Tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi akan memunculkan

kemandirian masyarakat baik dalam bidang ekonomi, sosial, agama dan budaya

yang secara bertahap akan menimbulkan jati diri, harkat dan martabat masyarakat

tersebut secara maksimal.

Partisipasimasyarakatdalampembangunandibagiatastigatahapan

(TjokromidjojodalamSafi’I : 2007) yaitu :

1. Partisipasi atau keterlibatan dalam proses penentuan arah, strategi dan

kebijakan pembangunan yang dilakukan pemerintah

2. Keterlibatan dalam memikul beban dan tanggung jawab dalam

pelaksanaan kegiatan pembangunan

3. Keterlibatan dalam memetik dan memanfaatkan pembangunan secara

berkeadilan

Sedangkan jenis partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan seperti

yang dikemukan oleh( Hamidjojo : 1978) yaitu :

1. Partisipasi buah pikiran merupakan kemampuan menambah pengetahuan

dan pengalaman untuk mencapai mufakat atas berbagai masalah melalui
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musyawarah untuk mengawasi perencanaan dan penyelenggaraan

pembangunan

2. Partisipasi keterampilan yang merupakan kemampuan masyarakat untuk

mengarahkan keterampilan dalam memanfaatkan sumber kekayaan alam

dan nilai-nilai sosial dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat

3. Partisipasitenaga yang merupakan kemampuan masyarakat untuk

menyumbangkan tenaganya khususnya tenaga kasar yang bersifat hastawi

bagi proyek pembangunan seperti gotong royong, kerja bakti dan lain

sebagainya

4. Partisipasi harta benda yang merupakan kemampuan masyarakat untuk

memberikan dan menyumbangkan harta benda terhadap usaha-usaha yang

diserahkan oleh masyarakat akan meringankan beban hidup bersama dan

sesamanya

5. Partisipasi uang yaitu kemampuan masyarakat untuk memberikan swadaya

gotong royong dalam pelaksanaan pembangunan

Dari jenispartisipasi yang dikemukakan dapat disimpulkan bahwa

keterlibatan masyarakat dalam partisipasi pembangunan dapat berupa sumbangan

pemikiran, keterampilan, tenaga, harta, danuang yang dapat digunakan untuk

pembangunan yang dilaksanakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat baik

secara swadaya maupun dengan bantuan pemerintah.

Ada empat macam kegiatan yang menunjukkan partisipasi masyarakat

didalam kegiatan pembangunan (Mardikanto :2013) yaitu :

1.Partisipasi dalam pengambilan keputusan

2.Partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan
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3.Partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi pembangunan

4.Partisipasi dalam pemanfaatan hasil-hasil pembangunan

5.Partisipasi dalam penyerahan hasil pembangunan

Sehubungan dengan adanya pemimpin desa dengan partisipasi masyarakat

desa dalam menjalankan pembangunan desa. Meningkatnya partisipasi

masyarakat desa dalam pelaksanaan pembangunan desa ternyata disebabkan

intensif dari kepala desa memberikan dorongan, arahan, bimbingan, komunikasi

dua arah dan diberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut serta dalam

pengambilan bagian untuk pembuatan keputusan desa dan masing-masing aspek

untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, sebab yang paling diinginkan oleh

masyarakat adalah tindakan, pembuatan yang nyata dari pemimpin pemerintah

desa.

Pemimpin dilahirkan (leader born), bahwa seorang yang jadi pemimpin,

karena ia dilahirkan dengan bakat-bakat kepemimpinan, tidak jarang pendapat ini

diwarnai oleh filsafat hidup yang adanya keyakinan para penganutnya bahwa jika

seorang ditakdirkan menjadi seorang pemimpin, terlepas daripada itu perjalanan

hidup tak terlepas dari peran pemimpin, apabila seseorang itu tidak dilahirkan

dengan bakat kepemimpinan maka yang bersangkutan tersebut tidak akan pernah

bisa menjadi pemimpin yang secara efektif (Siagian :2001).

Kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain,

keberhasilan seorang pemimpin tergantung dari kemampuan untuk mempengaruhi

orang lain melalui komunikasi yang baik langsung dengan menggerakkan orang-

orang agar dengan penuh pengertian, kesadaran dan senang hati mengikuti

keinginan pemimpin ( Anogara :2003).
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I. Defenisi Konsep

Agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap istilah-istilah yang digunakan

dan memudahkan dalam menganalisa data guna mendapatkan pengertian yang

jelas dan permasalahan tidak menjadi kabur, maka diperlukan konsep

Operasional.

Pentingnya definisi konsep ditegaskan pula oleh Kuntjaraningrat yang

mengemukakan bahwa definisi konsepsional adalah merupakan definisi yang

perlu diamati, konsep menentukan adanya hubungan empiris.

Berikut ini akan dijelaskan dari masing-masing konsep tersebut:

1. Pelaksanaan adalah suatu kegiatan atau upaya penghulu serta masyarakat

dalam melaksanakan pembangunan sesuai apa yang dicita-citakan.

2. Pembangunan adalah usaha-usaha yang dilakukan dengan tujuan untuk

meningkatkan taraf hidup serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3. Perencanaan adalah perencanaan penyusunan program kegiatan atau

program kerja dan target sasaran yang ingin dicapai dan penerapan jadwal

pelaksanaan pembangunan

4. Perencanaan pembangunan adalah suatu pengarahan pengguanaan sumber-

sumber pembangunan yang terbatas adanya, untuk mencapai tujuan-tujuan

keadaan social ekonomi yang lebih baik, lebih efisien dan efektif.

5. Pembangunan desa merupakan suatu tugas yang merupakan tanggung

jawab pemerintah kelurahan dengan mengikutsertakan masyarakat dalam

pelaksanaan pembangunan desa dan dilaksanakan dalam memenuhi

kebutuhan masyarakat secara bertahap dan berkesinambungan.
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6. Partisipasi masyarakat adalah keikutsrtaan masyarakat dalam kegiatan

perencanaan, perumusan, pengambilan keputusan, pelaksanaan dan

pengawasan dalam pelaksanaan pembangunan.

J. Defenisi Operasional

Defenisi operasional adalah unsure penelitian yang memberitahukan

bagaimana caranya mengukur suatu variabel ( Singarimbum : 1995). Defenisi

operasional berisi tentang indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur

variabel.Yang menjadi variable dalam penelitian adalah pelaksanaan

pembangunan. Untuk lebih jelas mengenai variabel penelitian dapat dilihat tabel

berikut :

Tabel 2.1 konsep operasional variabel penelitian tentang pelaksanaan
pembangunan di Kelurahan Batu Bersurat

Variabel Indikator Sub indicator Skala
Pengukuran

Pelaksanaan
pembangunan

Pembangunan
adalah upaya
yang
dilakukan
secara sadar
ditetapkan
sebagai
sesuatu untuk
dilaksanakan
(Affifuddin
:2010).

1. Perencanaan
(Affifuddin
:2010)

2. Pelaksanaan
(Affifuddin
:2010)

3. Partisipasi
masyarakat
(Mardikanto
:2013)

a. Tenaga Kerja
b. Biaya
c. Peralatan
d. Bahan-bahan yang digunakan
e. Waktu yang diperlukan

(Affifuddin :2010)

a. Tempat pelaksanaanya
b. Jangka waktu pelaksanaannya
c. Pengawasan
d. Sasaran yang akan dicapai
e. Cara mengukur keberhasilannya

(Affifuddin :2010)

a. Partisipasi dalam pengambilan
keputusan

b. Partisipasi dalam pelaksanaan
pembangunan

c. Partisipasi dalam pemantauan dan
evaluasi

d. Partisipasi dalam pemanfaatan
hasil-hasil pembangunan

e. Partisipasi dalam penyerahan hasil
pembangunan
(Mardikanto :2013)

a. Baik
b. kurang

baik
c. Tidak

baik

Sumber : data olahan 2013
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G. Teknik Pengukuran

Berdasarkan Variabel diatas, pengukuran dari masing-masing indicator-

indikatornya adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan merupakan yang terdiri dari tenaga kerja, biaya, peralatan,

bahan-bahan, waktu yang diperlukan.

Baik : Apabila ada ketepatan Perencanaan tenaga kerja, biaya,

peralatan, bahan-bahan, waktu yang diperlukan.

Kurang Baik : Apabila kurang sesuai perencanaan tenaga kerja, biaya,

peralatan, bahan-bahan, waktu yang diperlukan.

Tidak Baik : Apabila tidak sesuai perencanaan tenaga kerja, biaya,

peralatan, bahan-bahan, waktu yang diperlukan.

2. Pelaksanaan merupakan terdiri dari pengawasan pembangunan, sasaran yang

akan dicapai, cara mengukur keberhasilannya, jangka waktu pelaksanaannya,

tempat pelaksanaanya.

Baik : Apabila ada ketepatan pengawasan pembangunan,

sasaran yang akan dicapai, cara mengukur

keberhasilannya, jangka waktu pelaksanaannya, tempat

pelaksanaanya.

Kurang Baik : Apabila kurang sesuai dengan pengawasan

pembangunan, sasaran yang akan dicapai, cara mengukur

keberhasilannya, jangka waktu pelaksanaannya, tempat

pelaksanaanya.

Tidak Baik : Apabila tidak sesuai dengan pengawasan pembangunan,

sasaran yang akan dicapai, cara mengukur
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keberhasilannya, jangka waktu pelaksanaannya, tempat

pelaksanaanya.

3. Partisipasi masyarakat merupakan dalam pelaksanaan pembangunan yang

terdiri dari Partisipasi dalam pengambilan keputusan, Partisipasi dalam

pelaksanaan pembangunan, Partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi dan

Partisipasi dalam pemanfaatan hasil-hasil pembangunan, Partisipasi dalam

penyerahan hasil pembangunan.

Baik : Apabila ada ketepatan Partisipasi dalam pengambilan

keputusan, Partisipasi dalam pelaksanaan pembangunan.

Partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi dan Partisipasi

dalam pemanfaatan hasil-hasil pembangunan, Partisipasi

dalam penyerahan hasil pembangunan.

Kurang Baik : Apabila Partisipasi dalam pengambilan keputusan,

Partisipasi dalam pelaksanaan pembangunan. Partisipasi

dalam pemantauan dan evaluasi dan Partisipasi dalam

pemanfaatan hasil-hasil pembangunan kurang baik,

Partisipasi dalam penyerahan hasil pembangunan.

Tidak Baik : Apabila Partisipasi dalam pengambilan keputusan,

Partisipasi dalam pelaksanaan pembangunan. Partisipasi

dalam pemantauan dan evaluasi dan Partisipasi dalam

pemanfaatan hasil-hasil pembangunan tidak baik,

Partisipasi dalam penyerahan hasil pembangunan.


