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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Teori  Pembangunan Perdesaan 

Pembangunan menjadi perhatian yang paling utama untuk memajukan 

suatu negara, baik pembangunan dari bidang ekonomi, sosial dan lainnya. 

Menurut Adisasmita (2013) pembangunan secara nasional yang harus dicapai 

yaitu meliputi pembangunan perdesaan (rural development) dan pembangunan 

perkotaan (urban development) yang makin maju.  

 

2.1.1 Pembangunan Perdesaan  

Pembangunan perdesaan merupakan pembangunan dari bagian ruang 

lingkup terkecil untuk bisa dikembangkan. Menurut Muljaningsih (dalam 

Triyuwono dan Yustika, 2003)  pendekatan pembangunan pedesaan dari segi 

perencanaan lokal adalah untuk daerah- daerah “rural” unsur fisik yang 

mempengaruhi adalah struktur- struktur alamiah yang asli (natural structure), 

misalnya vegetasi, gunung- gunung, lembah sungai, persawahan, dan 

bangunan-bangunan dengan bahan lokal yang sederhana. Selain itu, menurut 

Adisasmita (2013) pembangunan perdesaan dilakukan melalui pengembangan 

lembaga – lembaga perdesaan, pembangunan infrastruktur pedesaan, kegiatan-

kegiatan ekonomi, sosial dan budaya. Sehingga hal tersebut terdapat beberapa 

pendekatan dalam pembangunan pedesaan yaitu 

a. Pendekatan natural resource based (berbasis sumber daya alam) melalui 

penyediaan infrastruktur untuk pengembangan agrobisnis dan industri kecil. 

b. Mempercepat perbaikan dalam perkonomian perdesaan, melalui 

perencanaan tata ruang (spasial), baik aspek fisik maupun aspek sosial 

ekonomi 
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c. Perencanaan partisipasi masyarakat dan pembangunan berkelanjutan. 

 

2.1.2 Masalah Pokok Pembangunan Perdesaan 

Pelaksanaan pembangunan perdesaan menjadi salah satu aspek penting, 

untuk dikaji lebih mendetail. Hal tersebut karena masih terdapat berbagai 

permasalahan dalam pembangunannya. Menurut Adisasmita (2013) mengenai 

permasalahan yang masih dihadapi pada pembangunan perdesaan sebagai 

berikut: 

1. Masalah terkait peningkatan produksi sektor pertanian (pertanian dan 

industri) hal tersebut dikarenakan rusaknya saluran/ tanggul irigasi akibat 

pendangkalan dan banjir dimusim hujan, keterbatasan traktor pengolah 

tanah, input biaya usaha tani yang tinggi seperti harga benih varietas unggul, 

pupuk dan pestisida 

2. Masalah lingkungan hidup 

Adalah penebangan hutan terutama pada daerah tangkapan air di hulu 

mengakibatkan erosi dan banjir yang berdampak pada penurunan kesuburan 

tanah dan produktivitas pertanian, disamping kegagalan panen dan kerugian 

material lainnya. 

3. Masalah pendidikan dan kesehatan 

Kurangnya memadai prasarana dan sarana fisik pendidikan kualits tenaga 

pengajar/guru, akan mempengaruhi kualitas keluaran yang dihasilkan,  

4. Masalah infrastruktur (prasarana)  

Prasarana fisik yang meliputi jalan darat desa, pembangkit listrik dan yang 

masih buruk, terlihat dari kondisi jalan desa masih banyak yang belum 

beraspal dan pengerasan yang menyebabkan desa kurang produktif.  

5. Masalah kelembagaan di dalam masyarakat 
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Keberdayaan lembaga ekonomi (KUD) dan kelompok tani, kelompok tani, 

masih perlu ditata dengan baik dari segi permodalan maupun pengelolaan 

usaha dan organisasinya. 

 

2.2 Konsep Pengembangan Ekonomi Lokal 

2.2.1 Definisi Pengembangan Ekonomi Lokal 

Pengembangan ekonomi juga meliputi ruang lingkup terkecil yaitu aspek 

lokal. Pengembangan ekonomi lokal tidak hanya memperhatikan sumber daya 

alam, manusia, dan teknologi pendukung juga penyertaan dari kontribusi secara 

berkessinambungan. Menurut Helming (2014)  Pengembangan Ekonomi Lokal 

(PEL) adalah  

“Suatu proses dimana kemitraan yang mapan antara pemerintah daerah, 
kelompok berbasis masyarakat, dan dunia usaha mengelola sumber daya 
yang ada untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan merangsang 
(pertumbuhan) ekonomi pada suatu wilayah tertentu. Menekankan pada 
kontrol lokal, dan penggunaan potensi sumber daya manusia, 
kelembagaan dan sumber daya fisik“. 
 
Sehingga PEL menurut Blakely dan Bradshaw (2002) bahwa 

pengembangan ekonomi lokal mengacu pada proses dimana pemerintah daerah 

(lokal) berbasis pada masyarakat (lingkungan) untuk terlibat dan berorganisasi 

dalam meningkatkan, mempertahankan dan atau menciptakan kesempatan 

kerja.   

 
2.2.2 Konsep Dasar Pengembangan Ekonomi Lokal 

 Menurut Tambunan (2010) adanya pengembangan ekonomi lokal 

didasari oleh keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh setiap daerah untuk 

mengembangkan suatu produk unggulan. Menurut Blakely dan Bradshaw (2002) 

terdapat beberapa faktor pendukung untuk pengembangan ekonomi lokal 

“Keterkaitan antara lokasi (kualitas lingkungan dan kuatnya komunitas 
dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi), basis ekonomi (situasi 
kluster yang kompetitif dan berhubungan dengan semua tipe perusahaan 
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untuk menciptakan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi) , sumber 
daya manusia atau tenaga kerja (antara skill dan penguasaan teknologi 
dalam mendapatkan upah yang lebih tinggi), dan komunitas (kolaborasi 
antara komunitas atau grup yang ingin menciptakan pondasi industry 
yang kompetitif) sehinga menjadi satu kesatuan (terkait) yang perlu 
diperhatikan”. 

 
Menurut Supriyadi (2007) mengenai pengembangan ekonomi lokal adalah 

sebagai berikut:  

“Pembangunan ekonomi lokal berupaya melakukan upaya pemanfaatan 
sumberdaya lokal yang ada yaitu sumber daya fisik, manusia, dan 
kelembagaannya. Selain itu, dalam istilah lainnya, pembangunan 
ekonomi lokal merupakan pemanfaatan factor – factor internal – lokal 
guna pengembangan ekonomi lokal (locally based development)”. 
 
Menurut Muljaningsih (dalam Triyuwono dan Yustika, 2003) mengenai 

potensi lokal dapat meliputi bidang sosial, ekonomi, maupun fisik suatu daerah 

yang menjadi potensi unggulan yang akan dikembangkan sehingga ada 

kekhasan tersendiri yang tidak ada di daerah lain, sehingga sekor unggulan 

dikatakan sebagai kegiatan basis.  

 

2.2.3 Tujuan Pengembangan Ekonomi lokal 

Pengembangan ekonomi lokal yang di tujukan baik pada masyarakat 

dengan mengkolaborasikan sumber daya yang dimiliki oleh suatu negara 

memiliki beberapa tujuan.  Menurut Supriyadi (2007) dalam penerapannya, 

pengembangan ekonomi lokal memiliki beberapa tujuan sebagai berikut: 

a. membentuk jaringan kerja kemitraan antar pelaku ekonomi untuk 

pemanfaatan potensi lokal dengan meningkatkan „kapasitas pasar‟ pada 

tingkat lokal, regional, dan global. 

b. Meningkatkan kapasitas lembaga lokal (pemerintah, swasta dan masyarakat) 

dalam pengelola PEL. 

c. Terjadinya kolaborasi antar aktor baik publik, bisnis dan masyarakat. 
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d. Secara kolektif mendorong kondisi nyaman bagi pertumbuhan dan 

ketenagakerjaan. 

 

2.2.4 Sasaran dan Indikator Keberhasilan Pengembangan Ekonomi Lokal  

Menurut Supriyadi (2007) sasaran pengembangan ekonomu lokal sebagai 

berikut: 

1. Tumbuh dan berkembangnya usaha masyarakat dan mengurangi 

kesenjangan antara masyarakat perkotaan dan pedesaan. 

2. Pro – poor policy. 

Selain adanya tujuan, juga terkait dengan sasaran dengan pelaksanaan 

Pengembangan Ekonomi Lokal. Menurut Blakely dan Bradshaw (2002) sasaran 

pembangunan ekonomi lokal adalah sebagai berikut 

1. Membangun kualitas penduduk dalam kesempatan kerja 

Pada perencanaan ekonomi dan kesempatan kerja adalah memperhatikan 

populasi penduduk yang berbeda – beda telah memiliki skill dan kapabilitas 

yang sesuai dengan permintaan lowongan pekerjaan. 

2. Mencapai stabilitas ekonomi lokal 

Pembangunan ekonomi akan tercapai jika masyarakat atau komunitas 

memiliki pendekatan spesifik yang digunakan perusahaan (tanah, 

keuangan, pekerja, infrastruktur, dan teknisi dalam pekerja) serta 

sosioekonomi.  

3. Membangun berbagai macam basis ekonomi dan pekerja 

Perusahaan bisa mengglobal dikarenakan sumber daya khususnya pekerja 

dapat terpenuhi dengan spesifikasi yang telah ditentukan. 

Selain itu, untuk mengetahui keberhasilan tujuan pengembangan ekonomi lokal 

dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut: 
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a. Adanya perluasan kesempatan bagi masyarakat kecil dalam kesempatan 

kerja dan berusaha. 

b. Adanya perluasan kesempatan bagi si miskin untuk meningkatkan 

pendapatan. 

c. Adanya keberdayaan lembaga usaha mikro dan kecil dalam proses 

produksi dan pemasaran. 

d. Adanya keberdayaan “kelembagaan jaringan kerja” kemitraan antara 

pemerintah, usaha swasta dan masyarakat lokal. 

 

2.3 PNPM Mandiri Perdesaan 

2.3.1  Komponen kegiatan PNPM Mandiri 

Terdapat beberapa komponen kegiatan pada PNPM mandiri menurut 

(www.pnpm-mandiri.com) sebagai berikut: 

a. Pengembangan masyarakat merupakan serangkaian kegiatan untuk 

membangun kesadaran kritis masyarakat.  

b. Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) berbentuk dana stimulan 

keswadayaan yang diberikan kepada kelompok masyarakat untuk 

membiayai sebagian kegiatan yang telah direncanakan. 

c. Peningkatan kapasitas pemerintah dan pelaku lokal merupakan 

serangkaian kegiatan untuk menciptakan sinergi positif bagi masyarakat 

terutama kelompok miskin dalam menjalani kehidupannya secara layak.  

d. Bantuan pengelolaan dan pengembangan merupakan program komponen 

bantuan pengelolaan dan pengembangan program meliputi kegiatan-

kegiatan untuk mendukung pemerintah dan berbagai kelompok peduli 

lainnya. 

 

 

http://www.pnpm-mandiri.com/
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2.3.2 Macam – Macam PNPM Mandiri 

 Menurut Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa (2013) 

bahwa PNPM Mandiri memiliki beberapa program pemberdayaan masyarakat 

yang telah disesuaikan dengan tujuan dan ruang lingkup sebagai berikut:  

a) PNPM Mandiri PISEW 

PNPM PISEW merupakan bagian dari PNPM inti yang ditujukan untuk 

mengatasi ketimpangan antar wilayah melalui Pengembangan Sosial 

Ekonomi Masyarakat. 

b) PNPM Mandiri Infrastruktur Perdesaan 

RIS PNPM ditujukan untuk peningkatan akses masyarakat miskin di 

perdesaan terhadap pelayanan infrastruktur dasar perdesaan yang masih 

rendah. 

c) PNPM Mandiri Perkotaan 

PNPM Mandiri Perkotaan, program tersebut dikembangkan dari Program 

Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) dengan dana Bantuan 

Langsung Masyarakat (BLM).  

d) PNPM Mandiri Perdesaan 

PNPM Mandiri Perdesaan ditujukan untuk pemberdayaan masyarakat di 

perdesaan, Program inidikembangkan dari Program Pengembangan 

Kecamatan (PPK). 

 

2.3.3 Tujuan dan Prinsip Pokok PNPM Mandiri Perdesaan 

Menurut Kementerian Dalam Negeri (2014) dalam pelaksanaan PNPM 

MP dibagi 2 (dua) tujuan yaitu tujuan umum dan khusus. Secara umum untuk 

meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara 

mandiri. Sementara tujuan khusus sebagai berikut 
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1. Meningkatnya partisipasi seluruh masyarakat (RTM, perempuan dan 

kelompok yang terabaikan dalam pembangunan) 

2. Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat yang mengakar, 

representatif, dan akuntabel. 

3. Meningkatnya kapasitas pemerintah melalui kebijakan program pro-poor 

4. Meningkatnya sinergi antar pelaku – pelaku PNPM MP untuk mengefektifkan 

upaya-upaya penanggulangan kemiskinan. 

5. Meningkatnya keberdayaan dan kemandirian masyarakat, 

6. Meningkatnya modal sosial masyarakat yang berkembang sesuai dengan 

potensi sosial dan budaya serta untuk melestarikan kearifan lokal. 

7. Meningkatnya inovasi dan pemanfaatan teknologi tepat guna, informasi dan 

komunikasi dalam pemberdayaan masyarakat.  

Dalam pelaksanaannya, PNPM Mandiri Perdesaan menekankan prinsip-

prinsip pokok SiKOMPAK yaitu transparansi dan akuntabilitas, desentralisasi, 

keberpihakan pada Orang/ Masyarakat Miskin, otonomi, partisipasi/ Pelibatan 

Masyarakat, prioritas Usulan, kesetaraan dan keadilan gender, kolaborasi, 

keberlanjutan.  

 

2.3.4  Pelaku PNPM Mandiri Perdesaan  

Pada PNPM Mandiri Perdesaan di desa terdapat beberapa pelaku yang 

menunjang terlaksananya program mulai dari persiapan sampai dengan 

implementasi yang memiliki peran dan fungsi masing – masing. Menurut 

Direktorat Jenderal Pemberdayaan masyarakat dan Desa (2009) dalam petunjuk 

teknis operasional sebagai berikut: 
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Tabel 2.1 Pelaku PNPM Mandiri Perdesaan di Desa 

Pelaku  Peran 

Kepala Desa 
sebagai pembina dan pengendali kelancaran serta 
keberhasilan pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di desa 

Badan 
Permusyawaratan 
Desa 

sebagai lembaga yang mengawasi  proses proses setiap 
tahapan PNPM Mandiri Perdesaan mulai dari sosialisasi, 
perencanaan, pelaksanaan,sampai pelestarian  di desa 

Tim Pengelola 
Kegiatan (TPK) 

secara umum mempunyai fungsi dan peran untuk mengelola 
dan melaksanakan PNPM Mandiri Perdesaan. 

Tim penulis usulan 
(TPU) 

menyiapkan dan menyusun gagasan kegiatan yang telah 
ditetapkan dalam musyawarah desa dan musyawarah desa 
khusus perempuan menjadi usulan desa 

Kader Pember 
dayaan Masyarakat 
Desa (KPMD) 

membantu dalam pengelolaan pembangunan di desa yang di 
harapkan tidak terikat waktu 

Sumber: Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, 2009 

Selain  pelaku yang mendukung pelaksanaan PNPM MP di desa, juga 

terdapat pelaku PNPM Mandiri Perdesaan di kecamatan  sebagai berikut:  

Tabel 2.2 Pelaku PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan 

Pelaku  Peran 

Camat  
Sebagai pembina pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan 
pada desa-desa di kecamatan 

Penanggung Jawab 
Operasional 
Kegiatan (PJOK) 

bertanggung jawab atas penyelenggaraan operasional 
kegiatan dan keberhasilan seluruh kegiatan PNPM Mandiri 
di Kecamatan 

Unit Pengelola 
Kegiatan (UPK) 

unit yang mengelola operasional kegiatan PNPM Mandiri 
Perdesaan di Kecamatan dan Membantu BKAD 
mengkoordinasi pertemuan - pertemuan di kecamatan 

Tim Verifikasi (TV) 

melakukan pemeriksaan serta penilaian usulan kegiatan 
semua desa peserta PNPM mandiri Perdesaan dan 
selanjutnya membuat rekomendasi kepada BKAD/MAD 
sebagai pertimbangan dasar pengambilan keputusan 

Tim Pengamat 
memantau dan mengamati jalannya proses diskusi MAD, 
serta memberikan masukan/saran agar dapat berlangsung 
secara partisipatif 

Pendamping Lokal 
(PL) 

membantu fasilitator kecamatan untuk memfasilitasi 
masyarakat dalam melaksanakan tahapan dan kegiatan 
PNPM Mandiri Perdesaan mulai dari perencanaan, 
pelaksanaan dan pelestarian 

Sumber: Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, 2009 
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2.3.5 Tahapan Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan 

Pada Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan terdapat beberapa 

pelaksanaan dalam implementasi program yang dimulai dari memberikan 

informasi pada masyarakat desa sampai dengan pada tahap implementasi serta 

evaluasi (pemeliharaan) sebagai berikut: 

1. Sosialisasi dan penyebaran informasi program.  

2. Proses partisipatif pemetaan rumahtangga miskin (RTM) dan pemetaan 

sosial.  

3. Masyarakat kemudian bersama-sama membahas kebutuhan dan prioritas 

pembangunan di desa dan bermusyawarah untuk menentukan kegiatan  

4. Seleksi/ Prioritas Kegiatan di Tingkat Desa dan Kecamatan.  

5. Pilihan kegiatan adalah open menu untuk semua investasi produktif, kecuali 

yang tercantum dalam daftar larangan (negative list).  

6. Masyarakat melaksanakan kegiatan mereka dengan memilih anggota untuk 

menjadi Tim pelaksana Kegiatan (TPK) yang bertugas untuk mengelola dan 

dan kegiatan program.  

7. Akuntabilitas dan laporan perkembangan kegiatan yang dilaksanakan 

 

2.3.6 Kelembagaan PNPM Mandiri Perdesaan 

 Menurut Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa (2009) 

pada PNPM Mandiri Perdesaan terdapat ciri utama pada kelembagaannya yaitu 

fungsi pengambilan keputusan kolektif, organisasi kerjasama antar desa, 

lembaga kemasyarakatan, kader pemberdayaan masyarakat desa, dan badan 

badan usaha milik desa. Pada ciri utama tersebut telah memadukan aspek 

kelembagaan lokal dikaitkan dengan kebijakan dan peraturan perundangan yang 

ada. Dalam kelembagaan di PNPM MP terdapat 4 (empat) pola sebagai berikut 

a. Bentuk dan pola kesepakatan/ konsensus 
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Bentuk – bentuk kesepakatan bisa dilihat dari sifat dan cakupan 

perikatannya, model pemberian mandat dan delegasi yang dipilih, dan pilihan 

terhadap sanksi bagi pelanggaran yang ada.  

b. Mengembangkan pola pembiasaan/ Habitus 

Struktur mental kolektif dalam menghadapi kehidupan sosial yang 

membedakan kesadaran mekanis-teknis dengan habitus adalah masuknya 

dimensi nilai yang mendasari tindakan kolektif yang dilakukan 

c. Mengembangkan aturan main di masyarakat 

Adanya penguatan kesepakatan bersifat formal dan informal yang memasuki 

ranah hukum formal atau daerah. Penguatan bersifat informal jika terdapat 

masuknya nilai dan sebaran perikatan yang lebih besar, bisa karena 

meningkatnya pemahaman partisipan atau bertambahnya anggota.  

d. Memperkuat komitmen sosial 

Merupakan bentuk ketaatan kolektif terhadap tujuan bersama yang telah 

dirumuskan oleh masyarakat/komunitas. Komitmen sosial ini bertumpu pada 

habitus masyarakat atau aturan yang telah dibentuk 

 

2.4 Konsep Jaringan Irigasi 

2.4.1 Definisi Jaringan Irigasi 

 Menurut peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 20 tahun 2006 

tentang Irigasi pasal 1 ayat 3 dan 12 bahwa Irigasi merupakan usaha 

penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian 

yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasiair bawah tanah, 

irigasi pompa, dan irigasi tambak. Selain itu, pada ayat 12 dijelaskan bahwa 

jaringan irigasi merupakan saluran, bangunan, dan bangunan pelengkapnya 

yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, 

pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi. 



21 
 

 

 

2.4.2 Jenis – Jenis Jaringan Irigasi 

 Menurut peraturan pemerintah RI nomor 20 tahun 2006 tentang Irigasi 

pasal 1 ayat 13, 14, dan 19 terdapat 3 jenis jaringan Irigasi yaitu 

a. Pasal 1 ayat 13 bahwa Jaringan irigasi primer adalah bagian dari jaringan 

irigasi yang terdiri dari bangunan utama, saluran induk/primer, saluran 

pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagisadap, bangunan sadap, 

dan bangunan pelengkapnya. 

b. Pasal 1ayat 14 bahwa Jaringan irigasi sekunder adalah bagian dari jaringan 

irigasi yang terdiri dari saluran sekunder, saluran pembuangannya, 

bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan 

pelengkapnya. 

c. pasal 1 ayat 19 bahwa Jaringan irigasi tersier adalah jaringan irigasi yang 

berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang 

terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks 

tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkapnya. 

 

2.4.3 Fungsi dan Pengembangan Pengelolaan Sistem Irigasi 

 Menurut peraturan pemerintah RI nomor 20 tahun 2006 tentang irigasi 

pasal 2 ayat 1 bahwa irigasi berfungsi mendukung produktivitas usaha tani guna 

meningkatkan produksi pertanian dalam rangka ketahanan pangan nasional dan 

kesejahteraan masyarakat, khususnya petani, yang diwujudkan melalui 

keberlanjutan sistem irigasi. Sementara pada pasal 5 yang menyebutkan bahwa 

Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang dilaksanakan oleh 

Pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten / kota melibatkan 

semua pihak yang berkepentingan dengan mengutamakan kepentingan dan 

peran serta masyarakat petani.  
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2.5 Konsep Evaluasi Proyek 

2.5.1 Definisi Proyek 

Salah satu tujuan utama pembangunan ekonomi dan oleh karenanya juga 

menjadi tujuan evaluasi proyek (di mana evaluasi proyek merupakan salah satu 

perwujudan langsung dari pembangunan ekonomi adalah mencapai penggunaan 

sumber –sumber daya ekonomi yang optimal atau optimal allocation of economic 

resource (Sutrisno,1982). Menurut Chase et al (dalam Santosa, 2009) proyek 

didefinisikan sebagai sebuah rangkaian aktifitas untuk terkait untuk mencapai 

suatu hasil tertentu pula. Menurut Soekartawi (1996) proyek juga harus memiliki 

goals dan objectives dimana sifatnya yang ideal dan untuk mencapai diperlukan 

tujuan operasional merupakan penjabaran dari tujuan utama yang harus dicapai. 

Menurut Soekartawi (1996) terdapat 3 (tiga) macam pernyataan dalam 

mengidentifikasi proyek sebagai berikut: 

a. Apakah proyek secara teknis dapat dilaksanakan (technically feasible)? 

b. Apakah proyek secara ekonomis menguntungkan (economically profitable)? 

c. Apakah proyek  secara sosial dapat diterima oleh masyarakat (socially 

acceptable)?  

 

2.5.2 Aspek – Aspek Persiapan Proyek 

Hal – hal yang perlu diperhatikan dalam proyek dalam persiapan proyek 

adalah  beberapa aspek – aspek yang terkait baik ditinjau dari sosial dan 

ekonomi.  

1.  Aspek Sosial 

Menurut Gittinger (1986) analis perlu mempertimbangkan adanya 

kebiasaan – kebiasaan sosial dari pihak yang dilayani oleh proyek. Selain itu, 

seringkali para analis proyek juga diharapkan untuk meneliti secara cermat 

mengenai implikasi sosial secara luas terhadap proyek yang diusulkan. Pada 
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aspek sosial merupakan aspek yang perlu dipertimbangkan, hal tersebut akan 

menentukan apakah dalam suatu proyek yang diusulkan tanggap (responsive) 

terhadap keadaan sosial.  

2. Aspek Ekonomi 

Menurut Gittinger (1986) analis proyek membutuhkan pengetahuan tentang  

“Proyek yang diusulkan akan memberikan kontribusi yang nyata 
terhadap pembangunan perekonomian secara keseluruhan. Selain itu, 
analisa finansial pada aspek ekonomi merupakan aspek penunjang 
atau mengestimasi hasil (returns) atau yang akan diterima peserta 
proyek dan digunakan untuk analisa ekonomi untuk estimasi besarnya 
hasil yang akan diterima oleh masyarakat”. 

 
Selain itu menurut Blakely dan Bradshaw (2002) dalam mempersiapkan 

proyek harus memperhatikan beberapa hal yang terkait yaitu: 

a. Mempersiapkan secara rinci rencana proyek  

Secara umum dalam pengembangan proyek adalah mengambil ide proyek 

lebih menarik, dan menentukan komponen – komponen secara tepat. 

Sehingga dalam proyek, persiapan sangat dibutuhkan untuk mencapai visi 

proyek itu sendiri. Menurut Malizia (dalam Blakely dan Bradshaw, 2002) pada 

pengembangan proyek ,kelangsungan hidup ditentukan dalam kaitannya 

dengan empat hal yang saling berhubungan yaitu  

1. Viabilitas masyarakat / komunitas 

Pada proses proyek, dibutuhkan perencana yang mampu mencari 

masalah dan komitmen dari komunitas yang merupakan kunci untuk 

mendukung terlaksananya proyek. 

2. Viabilitas lokasional 

Menilai lokasional dengan mengidentifikasi adanya sumber daya, dan 

ketersediaan lainnya yang dibutuhkan pada proyek, apakah telah selaras 

telah selaras dengan proyek yang diusulkan atau perlu dipertimbangkan. 

3. Viabilitas komersial 
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Pada aspek ini memperhatikan adanya relasi atau tender/ sponsor yang 

ikut serta dalam proyek, apakah proyek yang didanai tersebut memiliki 

manfaat yang lebih jika dinilai dari biaya. 

4. Viabilitas implementasi 

Pada tahap implementasi diperlukan adanya kemampuan dan kapasitas 

yang dimiliki masyarakat dalam melaksanakan proyek, termasuk 

memperhatikan bagaimana barang dan jasa yang diproduksi dapat 

mendukung pelaksanaan proyek. 

b. Menilai kelayakan secara rinci 

Tujuan menilai kelayakan proyek adalah untuk mengidentifikasi faktor – faktor 

penting yang mempengaruhi potensi dan kelemahan agar proyek dapat 

berhasil. Terdapat 3 (tiga) hal yang diperhatikan yaitu analisis pasar , analisis 

finansial dan penilaian biaya manfaat. 

c. Desain kelembagaan 

Desain kelembagaan proyek meliputi beberapa aspek yaitu tujuan 

pembangunan ekonomi, mengontrol jumlah pada organisasi proyek, 

manajemen internal dan kapasitas anggota, dampak potensial dari 

pembangunan lokal, memperhatikan sumber daya modal dari publik dan 

individu. 

d. Mengembangkan monitoring dan evaluasi program 

Evaluasi proyek dapat menilai secara sistematis apakah proyek yang 

dilakukan efisien dan efektif sebagai konsekuensi dari biaya yang 

dikeluarkan. Terdapat beberapa kriteria dalam mengidentifikasi secara 

eksplisit sebagai berikut: 

1) Kriteria yang digunakan pasca evaluasi 
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Pokok kelayakan proyek adalah waktu pelaksanaan, biaya dan budget 

limit dan target output produktivitas, serta menentukan manfaat akhir atau 

efek proyek yang ingin dicapai baik secara implisit dan eksplisit. 

2) Teknik evaluasi 

Teknik evaluasi termasuk penggunaan kontrol kelompok untuk analisis 

komparatif, langkah-langkah awal, pengambilan sampel, dan berbagai 

metode pengumpulan data seperti survei lapangan, kuesioner, dan 

wawancara.  

3) Jadwal untuk pelaksanaan evaluasi 

Jadwal (Timeline) kesesuaian pelaksanaan yang di mulai pada awal, 

proses sampai akhir pelaksanaan proyek  

4) Anggaran untuk pasca evaluasi 

Hal ini merupakan penilaian berapa jumlah total dan program yang telah 

dilaksanakan apakah sesuai dengan timeline  dan budget. 

5) Memeriksa organisasi dan anggota untuk dievaluasi 

Keberhasilan determinan dari pengukuran pencapaian secara objektif. 

Hal tersebut dapat dinilai dari manajemen tim dalam melaksanakan 

proyek. 

6) Evaluasi konsistensi dari petunjuk teknis organisasi  

Konsistensi termasuk pada pelaksanaan prosedur proyek maupun 

dokumen – dokumen penunjang yang menentukan  

 

2.5.3 Prosedur Proyek 

Menurut Purba (1997) dalam suatu proyek yang dibangun akan 

memberikan gambaran atas 2 faktor penting sebagai pedoman untuk mengambil 

keputusan apakah pembangunan proyek dilaksanakan atau tidak yaitu 
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a. Benefit Cost Ratio (B/C Ratio) 

Jika benefit cost ratio lebih besar dari 1, berarti manfaat lebih besar dari biaya 

yang digunakan untuk memperoleh benefit itu.  

b. Payback Period (PP) 

Payback  period sesingkat mungkin dapat diperoleh yang bersangkutan. 

Pengembalian modal sesuai dengan kemampuan benefit yang dihasilkan. 

Selain itu, menurut Santosa (2009) terdapat beberapa kriteria untuk memilih dan 

menilai sebuah proyek sebagai berikut:  

a. Payback period (PP) 

Adalah periode waktu dimana investasi yang dilakukan perusahaan sudah 

bisa pulih atau kembali melalui cash flow yang masuk ke perusahaan. 

b. Net Present Value (NPV) 

Adalah nilai sekarang dari uang atau cash flow dimasa mendatang dengan 

mempertimbangkan faktor bunga atau interest rate. 

c. Internal rate of return (IRR) 

IRR, dalam persen muncul ketika NPV = 0. Belaku aturan, IRR yang 

dihasilkan suatu proyek harus lebih besar dari biaya dari sumber daya. 

 

2.6 Konsep Analisis Manfaat 

2.6.1 Definisi Manfaat (Benefit) 

Menurut Purba (1997) bahwa manfaat merupakan atau faedah yang di 

perolah atau dihasilkan dari suatu kegiatan yang produktif, misalnya 

pembangunan atau rehabilitas atau perluasan sehingga diperoleh hasil yang 

lebih besar. Terdapat beberapa manfaat (benefit) dan anggaran (budget) yang 

akan dihasilkan dalam periode yaitu 

a. Fixed Budget  merupakan budget dengan data yang sama besarnya untuk 

tiap – tiap periode budget itu. 
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b. Fixed Benefit merupakan benefit dengan data yang sama besarnya untuk tiap 

– tiap periode selama umur teknis proyek dibangun. 

c. Variable budget merupakan budget dengan dat yang berbeda besarnya untuk 

setiap periode selama periode budget. 

d. Variable benefit merupakan benefit dengan data yang berbeda besarnya 

untuk tiap-tiap periode selama umur teknis proyek yang dibangun itu. 

Sementara Real Benefit  menurut Musgrave (dalam Sutrisno, 1982) 

adalah benefit yang dinikmati oleh konsumen terakhir barang – barang publik 

atau proyek bersangkutan yaitu yang merupakan peningkatan kesejahteraan 

yaitu yang merupakan peningkatan kesejateraan masyarakat. 

 

2.6.2 Klasifikasi Manfaat (Benefit) 

Selain itu, menurut Purba (1997) terdapat 2 macam manfaat (benefit) 

yang menjadi tujuan utama yaitu manfaat langsung dan manfaat tambahan atau 

sampingan yaitu manfaat tidak langsung yang merupakan bukan tujuan utama 

sebagai berikut: 

a. Manfaat Langsung 

Merupakan manfaat yang diperoleh sebagi manfaat tak langsung dari 

proyek yang bersangkutan (tujuan utama). 

b. Manfaat Tidak langsung 

Merupakan manfaat yang diperoleh sebagai manfaat tak langsung dari 

proyek bersangkutan (manfaat) 

 

2.6.3 Nett Benefit 

Menurut Purba (1997) bahwa Nett benefit merupakan selisih antara 

benefit dan cost. Oleh karena dalam hal ini mengenai nett benefit, maka didalam 

cost turut diperhitungkan depresiasi (penyusutan). Sehingga dengan demikian, 
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NB = B – ( C + D ). Jika ditinjau dari segi present value of benefit dan present 

value of cost serta present value of nett benefit yaitu NB – B – ( D + D ) 

 

2.7 Analisis Biaya (Cost) 

2.7.1 Definisi Biaya (cost) 

Pada proyek terdapat biaya (pengeluaran), menurut Soeharto (1999) 

biaya merupakan pengeluaran untuk pelaksanaan proyek, operasi, serta 

pemeliharaan instalasi hasil proyek. Selain itu, menurut Gittinger (1968) biaya 

adalah segala sesuatu yang mengurangi tujuan. 

 

2.7.2 Macam – Macam Biaya (Cost) 

Pada proyek terdapat pengeluaran atau biaya – biaya untuk membiayai 

proyek yang dilakukan. Menurut Soeharto (1999) terdapat 2 (dua) biaya yang 

dikeluarkan dalam proyek yaitu biaya langsung dan tidak langsung  

a. Biaya langsung (direct cost) 

b. Biaya tidak langsung (indirect cost) 

Terdapat beberapa biaya yang termasuk biaya tidak langsung yaitu 

1) Gaji dan pengeluaran lain bagi tenaga kerja administrasi, tim penyelia, 

dan manajemen proyek 

2) Biaya pengadaan fasilitas sementara untuk pekerja misalnya asrama 

3) Menyewa atau membeli alat – alat berat untuk konstruksi 

4) Ongkos menyewa kantor termasuk keperluan utility seperli listrik dan air 

Selain itu, menurut Gittinger (1986) terdapat beberapa biaya yang dikeluarkan 

pada proyek pertanian sebagai berikut: 
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Tabel 2.3 Biaya Proyek Pertanian 

Biaya Uraian 

Barang - barang fisik  

merupakan barang - barang yang berwujud seperti 
saluran irigasi, pupuk, obat-obatanuntuk meningkat 
produksi, atau bahan - bahan bangunan rumah untuk 
proyek pemukiman. 

tenaga Kerja 
merupakan tenaga kerja yang turut serta dalam 
meningkatkan produksi seperti pimpinan sampai 
petani 

Tanah penentuan lokasi penilaian proyek  

Cadangan tak 
terduga 

 biaya yang dikeluarkan karena adanya pencegahan 
pada hal-hal yang tidak diinginkan dimasa depan. hal 
ini dibedakan menjadi 2 yaitu biaya tak terduga fisik  
dan biaya tak terduga harga  

Sumber: Gittinger 1986, diolah 

 

2.7.3 Net Present Value (NPV) 

Menurut Tarigan (2004) NPV adalah nilai tunai proyek. Menurut Santosa 

(2009) NPV adalah nilai sekarang dari uang atau cash flow dimasa mendatang 

dengan pertimbangan faktor bunga atau interest rate. Selain itu, menurut Purba 

(1997) bahwa Nett Present Value merupakan selisih antara benefit dengan cost 

+ investment, yang dihitung sebagai sebagai berikut: NPV = B – (C=1/n) (n = 

unsur teknis ekonomis proyek tersebut).  Menurut Soeharto (1999) adapun 

kelebihan dalam metode NPV sebagai berikut: 

a. Memasukkan faktor nilai waktu dan uang 

b. Mempertimbangkan semua aliran kas proyek 

c. Mengukur besaran absolut dan bukan relatif, sehingga mudah mengikuti 

kontribusinya terhadap usaha meningkatkan kekayaan perusahaan atau 

pemegang saham. 

 

 

 



30 
 

 

2.8 Analisis Biaya Manfaat atau Cost Benefit Analysis (CBA) 

2.8.1 Konsep Analisis Biaya Manfaat 

Konsep analisis biaya manfaat merupakan suatu analisis yang dilakukan 

dengan membandingkan antara pengeluaran biaya dan manfaat yang dapat 

dihasilkan pada suatu kegiatan atau proyek. Analisis Biaya Manfaat (CBA) 

merupakan alat untuk membandingkan biaya dan manfaat dari kegiatan 

pemerintah, proyek, atau peraturan selama periode waktu yang relevan (Ward, 

2006). Menurut Waluya (2011) analisis biaya manfaat merupakan alat yang 

digunakan untuk menganalisis semua proyek atau kegiatan yang berhubungan 

dengan ekonomi untuk menjaga kestabilan dan kualitas lingkungan). Menurut 

Tienberg (dalam Waluya, 2011) terdapat 3 (tiga) aturan dalam analisis biaya – 

manfaat sebagai berikut:  

1. Kriteria maksimun nilai bersih sekarang (net-present-value). Kriteria ini 

menyatakan agar sumber daya seharusnya bisa digunakan untuk 

memaksimumkan manfaat bersih yang diterima dari nilai sekarang sumber 

daya itu sendiri.  

2. Kriteria rasio manfaat-biaya (benefit-cost). Apabila kriteria yang pertama tidak 

dapat mencapai suatu efisiensi dan nilai sekarang (present value) dari 

manfaat-biaya (benefit-cost) mengalami kelebihan, maka penggunaan rasio 

manfaat-biaya diperlukan untuk mengatasinya.  

3.  Kriteria positif nilai bersih sekarang (net-present-value). Kriteria yang ketiga 

digunakan ketika nilai sekarang (present value) dari manfaat bersih (net 

benefit) lebih besar dari nol. 

 

2.8.2 Benefit Cost Ratio (BCR)  

Menurut Tarigan (2004) benefit cost ratio (BCR) merupakan 

perbandingan antara nilai tunai manfaat proyek dengan nilai tunai biaya proyek. 
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Menurut Soeharto (1999) Cost Benefit Ratio (CBR)  merupakan kriteria untuk 

mengkaji kelayakan proyek dan penggunaannya dikenal dalam mengevaluasi 

proyek – proyek untuk kepentingan umum atau sektor publik. Adapun rumus 

yang digunakan sebagai berikut: 

BCR = nilai sekarang benefit  =   (PV)B 

  nilai sekarang biaya        (PV)C 

Pada biaya (C) yang terdapat pada rumus diatas dianggap sebagai biaya 

pertama (Cf) sehingga rumusnya menjadi: 

BCR =  (PV) B 

     Cf 

Dimana,   BCR  : perbandingan manfaat terhadap biaya (benefit cost ratio) 

     (PV)B : Nilai sekarang benefit 

     (PV)C : Nilai sekarang biaya 

Sementara menurut Gittinger (1986) bahwa suatu keuntungan dari B/C ratio 

adalah bahwa ukuran tersebut secara langsung dapat mencatat berapa besar 

tambahan biaya tanpa mengakibatkan proyek secara ekonomis tidak menarik. 

 

2.8.3 Internal Rate of Return (IRR) 

Internal Rate of Return atau tingkat pengembalian merupakan suatu 

tingkat bunga, hasil balik, discount factor, keuntungan dan lain – lain di mana 

jumlah penerimaan, net cash flow , hasil – baik, net benefit dan sebagai persis 

sama atau identik dengan ongkos proyek, ongkos investasi, ongkos permulaan 

dan lain – lain (Sutrisno, 1982). Tingkat pengembalian adalah tingkat bunga 

maksimum yang dapat dibayar oleh proyek untuk sumber daya yang digunakan 

karena proyek membutuhkan dana lagi untuk biaya – biaya operasi dan investasi 

dan proyek baru sampai pada tingkat pulang modal (Gittinger, 1986).  
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2.8.4 Analisis Sensitivitas 

Analisis sensitivitas ini penting karena kondisi perekonomian yang sering 

tidak menenentu, misalnya karena pengaruh inflasi, pengaruh perekonomian 

dunia yang tidak stabil atau pengaruh distorsi pasar lainnya. Analisis sensitivitas 

bekerja dengan memberlakukan variabel tertentu pada lebih dari satu patokan, 

misalnya untuk proyek – proyek pertanian, pemakaian variabel harga dan 

produksi per hektar sering dipakai sebagai dasar analisis sensitivitas 

(Soekartawi, 1996). Selain itu, analisis sensitivitas merupakan satu cara untuk 

menarik perhatian kepada masalah utama dari analisa proyek yaitu proyeksi 

selalu menghadapi ketidaktentuan yang dapat saja terjadi pada keadaan yang 

telah kita ramalkan dan rencanakan (Gittinger, 1986) 

 

2.8.5 Analisis Incremental (Incremental Analysis) 

Analisis Incremental merupakan sebagai alat analisis dalam mengetahui 

nilai marginal adanya proyek. Incremental (marginal) manfaat merupakan 

kontribusi dari satu unit yang lainnya yang digunakan dalam efisiensi ekonomi, 

selain itu konsep marginal manfaat adalah penting dalam menganalisis kebijakan 

sumber daya alam dan lingkungan untuk mencapai efisiensi (Ward, 2006). 

Perbedaan antara manfaat dan biaya, yakni daya manfaat neto tambahan (the 

incremental net benefit steam) merupakan suatu gambaran yang akurat dari 

kapasitas peningkatan pendapatan dari suatu proyekdan ini merupakan suatu 

suatu kontribusi neto kepada pendapatan nasional secara nyata (Gittinger, 

1986). 
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2.9 Penelitian Terdahulu 

Terdapat beberapa penelitian terdahulu untuk menunjang penelitian 

proyek pembangunan saluran Irigasi tersier melalui PNPM MP dalam 

peningkatan pengembangan ekonomi lokal yang ditunjukan sebagai berikut:  

Tabel 2.4 Penelitian Terdahulu 

 
No 

 
Nama Peneliti 

/ Tahun 

 
Judul Penelitian 

 
Hasil Penelitian 

1. David H. 
Greenberg  & 
Philip K. 
Robins / 2008 

Incorporating 
nonmarket time 
into benefit–cost 
analyses of social 
programs: An 
application to the 
self-sufficiency 
project 
 

Pada penelitian ini cost benefit analysis 

digunakan secara ekstensif meng- 

evaluasi gagal atau suksesnya program 

sosial yang dinilai dari nett benefit antara 

positif dan negatif. Sementara itu, hasil 

tersebut sebagian besar dihitung dari 

seberapa besar keuntungan bersih 

partisipan pada program sosial tersebut 

yang dinilai dari peningkatan jam kerja dan 

meningkat pula pendapatan (surplus 

keuntungan). 

2 Nantarat 
Tangvitoontha
m & Papusson 
Chaiwat/ 2012 

Economic 
Feasibility 
Evaluation of 
Government 
Investment 
Project by Using 
Cost Benefit 
Analysis: A Case 
Study of 
Domestic Port A), 
Laem-Chabang 
Port, Chonburi 
Province 
 

Penelitian ini bertujuan untuk membuat 

pilihan keputusan dan menilai proyek 

pembangunan infrastruktur di pelabuhan 

Laem Chabang provinsi Chonburi 

Thailand. Hasil penelitian tersebut adalah 

NPV sebesar 618.705 miliar Bath, (EIRR) 

sama dengan 16.81%, benefit-cost ratio 

(B/C) sebesar 1.27. Sehingga berdasarkan 

analisis cost benefit yang dilakukan 

tersebut adalah  feasible (layak) untuk 

investasi di Pelabuhan Laem Chabang. 

3 Andrés 
Rodríguez 
Pose, & 
Eduardo 
I.Palavicini 
Corona / 2013 
 

Does local 
economic 
development 
really work? 
Assessing LED 
across 
Mexican 
municipalities 
 

Pengembangan ekonomi lokal pada 

penelitian ini bertujuan untuk 

meningkatkan atau sebagai alternatif 

dalam strategi pengembangan secara 

tradisional di Mexico. Hal tersebut dapat 

meningkatkan pembangunan manusia 

(produktivitas) pada masyarakat lokal yang 

di hubungkan dengan pembangunan 

kapasitas dan strategi pembangunan di 

Mexico. 

Sumber: Berbagai Sumber, diolah (2014) 
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2.10 Kerangka Pikir 

Diawali akibat belum optimalnya pemanfaatan potensi ekonomi lokal 

didesa, khususnya pada sektor pertanian yang disebabkan kerusakan tanggul 

pada saluran irigasi. Hal tersebut menyebabkan petani sulit dalam mengairi lahan 

sawah. Adanya PNPM Mandiri Perdesaan menjadi solusi yaitu dengan 

dilaksanakan perbaikan dan pengembalian fungsi saluran irigasi tersier, yang 

akan mempengaruhi produksi pertanian bagi petani dan secara langsung akan 

meningkatkan pengembangan ekonomi lokal. Sehingga hal inilah yang akan 

dinilai dari analisis biaya manfaat untuk mengetahi direct indirect benefit yang 

ditunjukan sebagai berikut: 

Gambar 2.1 Skema Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Ilustrasi Peneliti, 2014 
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