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BAB II 

TELAAH PUSTAKA 

 

2.1 Otonomi Daerah 

Menurut Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Otonomi Daerah adalah hak, 

wewenang, dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri 

urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Otonomi daerah dapat diartikan 

sebagai hak, wewenang dan kewajiban daerah  yang dibebankan pemerintah pusat 

kepada  pemerintah daerah untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Otonomi adalah penyerahan urusan pemerintah pusat kepada pemerintah 

daerah yang bersifat operasional dalam rangka sistem birokrasi pemerintahan. 

Tujuan Otonomi adalah mencapai efisiensi dan efektivitas dalam pelayanan 

kepada masyarakat. 

Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas 

daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat 

setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah daerah dengan otonomi adalah 

proses peralihan dari sistem dekonsentrasi ke sistem desentralisasi. Tujuan yang 

hendak dicapai dalam penyerahan urusan antara lain: menumbuh kembangkan 

dalam berbagai bidang,meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, 

menumbuhkan kemandirian daerah, dan meningkatkan daya saing daerah dalam 

proses pertumbuhan. 
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Sejalan dengan penyerahan urusan, apabila urusan tersebut akan menjadi 

beban daerah maka akan dilaksanakan melalui asas pembantuan. Proses dari 

sentralisasi ke desentralisai ini pada dasarnya tidak semata-mata desentralisasi 

administratif tetapi juga dibidang politik, dan sosial budaya, ini berarti  otonomi 

tidak hanya berdampak pada suatu lembaga pemerintahan saja, tapi juga 

berdampak pada masyarakat dan lembaga swasta. 

Menurut Widjaja (2011:76) Otonomi daerah adalah kewenangan daerah 

otonom untuk mengatur  dan mengurus kepentingan masyarakat setempat 

menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan.  

Adapun asas-asas penyelenggaraan pemerintahan yaitu: 

a. Umum 

Sebagai konsekuensi  dari pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 yang 

kemudian diperjelas dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara, pemerintah 

diwajibkan melaksanakan asas desentralisasi dan dekonsentrasi dalam 

menyelenggarakan pemerintahan didaerah. Selain itu  juga digunakan asas 

pembantuan. 

b. Desentralisasi  

Urusan-urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepada daerah dalam 

rangka pelaksanaan asas desentralisasi pada dasarnya menjadi wewenang dan 

tanggung jawab daerah sepenuhnya. 

c. Dekonsentrasi 
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Menurut asas desentralisasi semua urusan pemerintahan dapat diserahkan 

kepada daerah, maka penyelenggaraaan  berbagai urusan pemerintahan didaerah 

dilaksanakan oleh perangkat pemerintah didaerah. Namun urusan-urusan yang 

dilimpahkan pemerintah kepada pejabat-pejabatnya didaerah menurut asas 

dekonsentrasi tetap menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. 

d. Tugas pembantuan  

Diatas telah disebutkan bahwa tidak semua urusan pemerintah dapat 

diserahkan kepada daerah menjadi urusan rumah tangganya. Beberapa urusan 

pemerintahan masih tetap merupakan urusan pemerintah pusat. Akan tetapi adalah 

berat sekali bagi pemerintahan pusat untuk menyelenggarakan seluruh urusan 

pemerintahan didaerah yang masih menjadi wewenang dan tanggung jawabnya itu 

atas dasar dekonsentrasi, mengingat terbatasnya kemampuan perangkat pusat 

didaerah. Maka atas dasar pertimbangan  Undang-Undang memberikan asas 

pembantunya yaitu dilaksanakannya berbagai urusan pemerintahan didaerah. 

2.2 Otonomi Desa 

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

merupakan pemberian dari pemerintah sebaliknya pemerintah berkewajiban 

menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Sebagai kesatuan 

masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa 

dapat melakukan perbuatan hukum, baik hukum publik maupun hukum perdata, 

memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dimuka pengadilan. 

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 menunjuk tiga pola 

Otonomi, yaitu: otonomi Provinsi sebagai otonomi terbatas, otonomi 
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Kabupaten/Kota sebagai otonomi luas dan Desa sebagai otonomi asli. Desa 

sebagai otonomi asli adalah kewenangan pemerintah desa dalam mengatur dan 

mengurus kepentingan masyarakat setempat didasarkan pada hak asal-usul dan 

nila-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat setempat, namun harus 

diselenggarakan dalam prosfektif administrasi modern. 

Untuk memperkuat pelaksanaan otonomi desa pemerintah Kabupaten 

secara intensif dan terpadu harus mengupayakan kebijakan sebagai berikut: 

a. Memberi akses dan kesempatan kepada desa untuk menggali potensi 

sumber daya alam yang ada dalam wilayahnya untuk dimamfaatkan 

sebagai sumber pendapatan desa tanpa mengabaikan  fungsi kelestarian, 

konservasi dan pembangunan yang berkelanjutan. 

b. Memprogramkan pemberian bantuan kepada desa sesuai dengan ketentuan 

yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

c. Memfasilitasi upaya peningkatan kapasitas pemerintahan,lembaga-

lembaga  kemasyarakatan serta komponen masyarakat lainnya didesa 

melalui pembinaan dan pengawasan, pemberian pedoman, bimbingan, 

pelatihan, arahan dan supervisi. 

2.3 Kebijakan   

Menurut Harbani Pasolong (2014:38) Kebijakan merupakan suatu hasil 

analisis yang mendalam terhadap alternatif yang bermuara kepada  keputusan 

tentang alternatif terbaik. Dalam menjalankan kebijakan tentunya diperlukan 

seorang pemimpin dimana pemimpin diartikan sebagai predikat yang disandang 
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seseorang sebagai pemimpin yang memiliki kewenangan, maka pemimpin wajib 

melaksanakan fungsinya. 

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan 

dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara 

bertindak.Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok 

sektor swasta, serta individu. Kebijakan berbeda dengan peraturan dan hukum. 

Jika hukum dapat memaksakan atau melarang suatu perilaku (misalnya suatu 

hukum yang mengharuskan pembayaran pajak penghasilan), kebijakan hanya 

menjadi pedoman tindakan yang paling mungkin memperoleh hasil yang 

diinginkan.  

Menurut Nugroho (2004:179) implementasi kebijakan haruslah 

menampilkan keefektifan dari kebijakan itu sendiri. Pada prinsipnya ada empat 

tepat yang perlu dipenuhi dalam keefektifan implementasi kebijakan: 

a. Ketepatan kebijakan 

Ketepatan ini dinilai dari sejauh mana kebijakan  yang ada telah bermuatan 

hal-hal yang memang memecahkan masalah yang hendak dipecahkan. Kemudian, 

apakah  kebijakan tersebut sudah dirumuskan sesuai dengan karakter masalah 

yang hendak dipecahkan dan apakah kebijakan dibuat oleh lembaga yang 

mempunyai kewenangan (misi kelembagaan) yang sesuai dengan karakter 

kebijakannya. 

 

 

b. Ketepatan pelaksanaan  kebijakan 

https://id.wikipedia.org/wiki/Konsep
https://id.wikipedia.org/wiki/Pedoman
https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan
https://id.wikipedia.org/wiki/Organisasi
https://id.wikipedia.org/wiki/Individu
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Peraturan&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum
https://id.wikipedia.org/wiki/Perilaku
https://id.wikipedia.org/wiki/Pajak_penghasilan
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Aktor implementasi kebijakan  tidaklah hanya pemerintah. Ada tiga 

lembaga yang dapat menjadi pelaksana yaitu pemerintah, kerjasama antara 

pemerintah/masyarakat/swasta, atau implementasi kebijakan yang diswastakan. 

Dimana kebijakan yang sifatnya monopoli, seperti pembuatan kartu identitas 

penduduk sebaiknya diselenggarakan oleh pemerintah. Kebijakan yang sifatnya 

memberdayakan masyarakat, seperti penangggulangan kemiskinan sebaiknya 

diselenggarakan oleh pemerintah bersama masyarakat. Kebijakan yang bertujuan 

mengarahkan kegiatan masyarakat, seperti pengelolaan pasar yang mana 

pemerintah belum efektif untuk menyelenggarakannya sebaiknya dilaksanakan 

oleh pemerintah bersama swasta. 

c. Ketepatan target kebijakan 

Ketepatan target ini berkenaan dengan tiga hal yaitu: pertama, apabila 

target yang diintervensi sesuai dengan yang direncanakan, apabila tidak ada 

tumpang tindih dengan intervensi lain atau tidak bertentangan  dengan untuk 

diintervensi ataukah tidak. Kesiapan bukanintervensi kebijakan lain. Kedua, 

apabila targetnya dalam kondisi siap untuk diintervensi ataukah tidak. Kesiapan 

bukan saja dalam arti alami, namun juga apakah kondisi target mendukung atau 

menolak. Ketiga, apabila intervensi implementasi kebijakan bersifat baru atau 

memperbaharui implementasi kebijakan sebelumnya. Terlalu banyak kebijakan 

yang tampaknya baru namun pada prinsipnya mengulang kebijakan yang lama 

dengan hasil yang sama tidak efektifnya dengan hasil sebelumnya. 

 

d. Ketepatan lingkungan kebijakan 
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Ada dua lingkungan yang paling menentukan implementasi kebijakan 

yaitu: pertama, lingkungan kebijakan yaitu lingkungan interaksi diantara lembaga 

perumus kebijakan, pelaksana kebijakan dengan lembaga lain yang terkait. Kedua, 

lingkungan eksternal kebijakan yang juga sebagai variabel eksogen yang terdiri 

dari publik opinion yaitu persepsi publik akan kebijakan dan implementasi 

kebijakan, interprectuve intitutions yang berkenaan dengan interprestasi  dari 

lembaga-lembaga strategis dalam masyarakat, seperti media masa, kelompok 

penekan dan kelompok kepentingan dalam menginterprestasikan kebijakan dan 

implementasi kebijakan dan individual yakni individu-individu tertentu yang 

mampu memainkan peranan penting dalam menginterprestasikan kebijakan dan 

implementasikan kebijakan.  

2.4 Pemerintahan Desa   

a. Pengertian Desa 

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014  tentang Desa Pasal 1 ayat 

1 dan 2, desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, 

selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki 

batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan 

pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa 

masyarakat,hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati 

dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan 

desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat 

setempat dalam sistempemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
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Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dilakukan oleh pemerintah 

desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah desa dipimpin oleh 

kepala desa dan dibantu oleh sekretariat desa contohnya sekretaris desa, kepala 

urusan,  contohnya urusan pengairan, keagamaan dan lain-lain, unsur kewilayahan 

contohnya kepala dusun. Kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan 

urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. 

b. Peran Pemerintah Desa 

Menurut Miftah thoha (2001:376)  dalam pengertian ini peranan 

merupakan prilaku-prilaku yang timbul karena suatu posisi atau jabatan. Menurut 

D.G.A Van Poelje (1953) dalam Inu Kencana Syafiie (2013) pemerintah adalah “ 

de bestuurkunde lerrt, hoe men de openbare dienst het beste inricht en leidt, 

maksudnya ilmu pemerintahan mengajarkan bagaimana Dinas umum disusun dan 

dipimpin dengan sebaiknya. 

Secara etimologi pemerintah dapat diartikan sebagai berikut: 

1. Perintah berarti melakukan pekerjaan menyuruh, yang terdiri dari 2 unsur, 

rakyat dan perintah yang keduanya ada hubungan 

2. Setelah ditambah awalan “pe” menjadi pemerintah yang berarti badan atau 

organisasi yang mengurus 

3. Setelah ditambah akhiran “an” menjadi pemerintahan yang berarti 

perbuatan, cara atau perihal. 

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 ayat 

3, Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain 

dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. 
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c. Peran kepala desa 

Dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 pasal 26 ayat 1 tentang Desa 

dalam menjalankan perannya kepala desa diberikan tugas yaitu menyelenggarakan 

pemerintahan desa,melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan 

desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Untuk menjalankan peran sebagai 

kepala desa, maka kepala desa diberikan kewenangan: 

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintah desa  

2. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa 

3. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa 

4. Menetapkan  peraturan desa 

5. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa 

6. Membina kehidupan masyarakat desa 

7. Membina ketentraman dan ketertibanmasyarakat  desa serta 

mengintregasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif  untuk 

sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa 

8. Mengembangkan sumber pendapatan desa 

9. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa 

10. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa 

11. Memamfaatkan teknologi tepat guna 

12. Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisifatif 
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13. Mewakili desanya didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk 

kuasa hukum untuk mewakilinya yang sesuai dengan peraturan perundang-

undangan 

14. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.  

Menurut Widjaja (2002:47), wewenang kepala desa adalah  

1. Menyelengarakan rapat lembaga musyawarah desa 

2. Menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan 

3. Menumbuh dan mengembangkan serta membina jiwa gotong royong 

masyarakat 

4. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan adat-istiadat 

5. Menetapkan keputusan kepala desa sebagai pelaksanaan dari keputusan 

desa. 

Dalam melaksanakan tugas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2014 tentang Desa pasal 26 ayat 1, Kepala Desa berhak   

1. Mengusulkan struktur organisasi  dan tata kerja pemerintah desa  

2. Mengajukan rancangan  dan menetapkan peraturan desa  

3. Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan 

lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan 

4. Mendapat perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan, dan 

5. Memberikan mandat pelaksanaan tugas  dan kewajiban lainnya  kepada 

perangkat desa. 
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Dalam melaksanakan tugas dan wewenang, kepala desa mempunyai  

kewajiban: 

1. Memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta 

mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia, dan Bhinneka tunggal Ika 

2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa 

3. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa 

4. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan 

5. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender 

6. Melaksanakan prinsip dan tata pemerintahan desa yang akuntabel, 

transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, 

korupsi, dan nepotisme 

7. Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku 

kepentingan didesa 

8. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik 

9. Mengelola keuangan dan aset desa 

10. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa 

11. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa 

12. Mengembangkan perekonomian masyarakat desa 

13. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa 

14. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa 
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15. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan 

hidup, dan 

16. Memberikan informasi kepada masyarakat desa. 

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 26, KepalaDesa wajib: 

1. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir 

tahun anggaran kepadaBupati/Walikota 

2. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir 

masa jabatan kepadaBupati/Walikota 

3. memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara 

tertulis kepada BadanPermusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran 

4. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan 

pemerintahan secara tertulis kepadamasyarakat Desa setiap akhir tahun 

anggaran. 

2.5 Pembangunan Desa   

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 ayat 

8, Pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan 

untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Adapun tujuan 

pembangunan menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 pasal 78 ayat 2,  

pembangunan desa meliputi tahap perencanaan,pelaksanaan dan pengawasan. 

Menurut Sondang P. Siagian (2008:4) Pembangunan didefenisikan sebagai 

rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan 
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sadar yang ditempuh oleh suatu negara bangsa menuju modernitas dalam rangka 

pembinaan bangsa. Bicara pembangunan ada tujuh ide pokok. 

a. Pembangunan merupakan suatu proses. Pembangunan merupakan suatu 

kegiatan yang berkelanjutan yang terdiri dari tahap-tahap yang disatu 

pihak bersifat independen akan tetapi dipihak lain merupakan bagian dari 

sesuatu yang bersifat tanpa akhir. Untuk menentukan tahapan dapat 

didasarkan pada jangka waktu, biaya atau hasil tertentu yang diharapkan 

b. Pembangunan merupakan upaya yang secara sadar yang ditetapkan 

sebagai sesuatu untuk dilaksanakan 

c. Pembangunan dilakukan secara terencana, baik dalam arti jangka panjang,  

jangka sedang dan jangka pendek 

d. Rencana pembangunan mengandung makna pertumbuhan dan perubahan. 

Pertumbuhan yang dimaksudkan sebagai peningkatan kemampuan suatu 

negara dan bangsa untuk berkembang dan tidak sekedar mempertahankan 

kemerdekaan, kedaulatan, dan eksistensinya. Perubahan berarti setiap 

bangsa harus bersikap antisipatif dan proaktif dalam menghadapi tuntutan 

situasi yang berbeda 

e. Pembangunan mengarah ke modernitas. Modernitas diartikan sebagai cara 

hidup yang baru dan lebih baik dari pada sebelumnya, cara berpikir yang 

rasional dan sistem budaya yang kuat tetapi fleksibel 

f. Modernitas yang ingin dicapai melalui berbagai kegiatan pembangunan 

per defenisi bersifat multidimensional, mencakup seluruh segi kehidupan 

berbangsa dan bernegara 
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g. Semua hal diatas ditujukan kepada usaha pembinaan bangsa. 

Menurut Nurcholis (2011:104) Pembangunan merupakan bentuk dari 

pelayanan pemerintah desa yang berdampak kepada peningkatan pendapatan 

warga desa baik langsung maupun tidak langsung. Menurut Widjaja (2005:95) 

setiap desa memiliki kondisi dan potensi yang khas, berbeda dengan desa lainnya, 

demikianlah aspirasi dan karakter masyarakatnya. Oleh sebab itu, pembangunan 

didesa memang sepatutnya lebih banyak ditentukan masyarakat desa sendiri. 

Kedudukan pemerintah desa yang telah diberi kewenangan penuh untuk 

memberdayakan masyarakatnya sudah tentu harus mempunyai kemampuan untuk 

mengurus rumah tangganya sendiri dengan mengedepankan hak-hak masyarakat. 

Dengan demikian, kedudukan kepala desa lebih merupakan wakil dari pemerintah 

desa dan masyarakat desa itu sendiri dari pada sebagai wakil pemerintah pusat, 

pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten. 

2.6 Pemberdayaan Masyarakat  

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 ayat 

12, pemberdayaan masyarakat adalah upaya mengembangkan kemandirian dan 

kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, 

keterampilan, prilaku, kemampuan, kesadaran, serta memamfaatkan sumber daya 

melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai 

dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. 

Menurut Ife 1995 dalam Yogi Suprayogi Sugandi (2011:180), menyatakan 

bahwa empowerment is a process of helping disadvantaged groups and 

individualto compete more effectively with other interest, by helping them to learn 
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anduse inlobbying, using the media engaging in politicalaction, 

understandinghow to’work the system,’and so on. Defenisi tersebut diatas 

mengartikan konsep pemberdayaan (empowerment) sebagai upaya memberikan 

otonomi, wewenang dan kepercayaan kepada setiap individu dalam suatu 

organisasi, serta mendorong mereka untuk kreatif agar dapat menyelesaikan 

tugasnya sebaik mungkin. Disisi lain Paul (1987) mengatakan bahwa 

pemberdayaan berarti pembagian kekuasaan yang adil sehingga meningkatkan 

kesadaran politis dan kekuasaan pada kelompok yang lemah serta memperbesar 

pengaruh mereka terhadap ”proses dan hasil pembangunan”. Sedangkan konsep 

pemberdayaan menurut Friedman (1992) dalam hal ini pembangunan alternatif 

menekankan keutamaan politik melalui otonomi pengambilan keputusan untuk 

melindungi kepentingan rakyat yang berlandaskan pada sumberdaya pribadi, 

langsung melalui partisipasi, demokrasi dan pembelajaran sosial melalui 

pengamatan langsung. 

Pemberdayaan masyarakat  adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi 

yang merangkum nilai-nilai sosial. Menurut Sumodinigrat Gunawan (2002) dalam 

Yogi Suprayogi Sugandi (2011:181) dalam upaya memberdayakan masyarakat 

dapat dilihat dari tiga sisi yaitu:  

pertama menciptakan susasana atau iklim yang memungkinkan potensi 

masyarakat berkembang (enabling), disini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa  

setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. 

Artinya, tidak ada masyarakat yang sama sekali tampa daya, karena jika demikian 

akan sudah punah. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu, 
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dengan mendorong, memotivasikan, dan membangkitkan kesadaran akan potensi 

yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.  

Kedua, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat 

(empowering). Dalam  rangka ini diperlukan langkah-langkah lebih positif, selain 

hanya menciptakan iklim dan suasana. Perkuatan ini meliputi langkah-langkah 

nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (input), serta pembukaan 

akses kedalam berbagai peluang (opportunities) yang akan membuat masyarakat  

menjadi berdaya. Pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu 

anggota masyarakat, tetapi juga pranata-pranatanya.  

Menanamkan nilai-nilai budaya modern, seperti kerja keras, hemat, 

keterbukaan, dan kebertanggung jawaban adalah bagian pokok dari upaya 

pemberdayaan ini. Demikian pula pembaharuan institusi-institusi sosial dan 

pengintegrasiannya kedalam kegiatan pembangunan serta peranan masyarakat 

didalamnya. Yang terpenting disini adalah peningkatan partisipasi masyarakat 

dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut diri dan masyarakatnya. 

Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat amat erat kaitannya dengan 

pemantapan, pembudayaan, pengamalan demokrasi. 

Ketiga, memberdayakan mengandung arti melindungi. Dalam proses 

pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena 

kekurangberdayaaan dalam menghadapi yang kuat. Oleh karena itu, perlindungan 

dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep 

pemberdayaan masyarakat. Melindungi tidak berarti mengisolasi atau menutupi 

dari interaksi, karena hal itu justru akan mengerdilkan yang kecil dan 
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melunglaikan yang lemah. Melindungi harus dilihat sebagai upaya untuk 

mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang,serta eksploitasi yang kuat 

atas yang lemah. Pemberdayaan masyarakat bukan membuat masyarakat  makin 

tergantung pada berbagai program pemberian. Karena pada dasarnya  setiap apa 

yang dinikmati harus dihasilkan atas usaha sendiri (yang hasilnya dapat 

dipertukarkan dengan pihak lain). Dengan demikian tujuan akhirnya adalah 

memandirikan masyarakat, memampukan, dan membangun kemampuan untuk 

memajukan diri kearah kehidupan yang lebih baik secara berkesinambungan. 

2.7 Alokasi Dana Desa  

Penggunaan Alokasi Dana Desa tidak akan terlepas dari APBDesa. 

Menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Pasal 73 ayat 1, 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri atas bagian pendapatan, belanja, 

dan pembiayaan desa.Ayat 2, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 

diajukan oleh Kepala Desa dan dimusyawarahkan bersama Badan 

Permusyawaratan Desa. Ayat 3,Sesuai dengan hasil musyawarah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa menetapkan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Desa setiap tahun dengan peraturan desa.  

Menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 pasal 72 ayat 1 sumber 

pendapatan desa terdiri dari: 

a. Pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan 

partisipasi, gotong royong, dan lain-lain  pendapatan asli desa 

b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara  

c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota 
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d. Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang 

diterima Kabupaten/Kota 

e. Bantuan keuangan dari Anggaran  Pendapatan dan Belanja Daerah 

Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota 

f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat  dari pihak ketiga, dan  

g. Lain-lain pendapatan desa yang sah  

Menurut Nurcholis (2011:89) tujuan alokasi dana desa adalah: 

a. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan 

b. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan ditingkat 

desa dan pemberdayaan masyarakat 

c. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan 

d. Meningkatkan nilai-nilai keagamaan,sosial budaya dalam rangka 

mewujudkan peningkatan sosial 

e. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat  

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 (BUMDesa). 

Rumus yang dipergunakan dalam alokasi dana desa adalah: 

a. Asas merata yaitu besarnya bagian alokasi dana desa yang sama untuk 

setiap desa,yang selanjutnya disebut alokasi dana desa minimal(ADDM) 
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b. Asas adil yaitu besarnya bagian alokasi dana desa berdasarkan nilai bobot 

desa (BDx) yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu,selanjutnya 

disebut alokasi dana desa proporsional (ADDP). Besarnya persentase 

perbandingan antara asas merata dan adil adalah besarnya ADDM adalah 

60% dari jumlah ADD dan besarnya ADDP adalah 40% dari jumlah ADD. 

Penggunaan anggaran alokasi dana desa adalah sebesar 30% untuk belanja 

aparatur dan operasional pemerintah desa, sebesar 70% untuk biaya 

pemberdayaan masyarakat. Belanja pemberdayaan masyarakat digunakan untuk 

biaya perbaikan sarana publik dalam skala kecil, penyertaan modal usaha 

masyarakat melalui BUMDes, biaya untuk pengadaan ketahanan pangan, 

perbaikan lingkungan dan pemukiman, teknologi tepat guna, perbaikan kesehatan 

dan pendidikan, pengembangan sosial dan budaya, dan kegiatan lain yang 

dianggap penting. 

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014tentang Desa, 

penyelenggaraan pemerintahan desa  dalam penggunaan alokasi dana desa 

dikelola berdasarkan asas transparansi, akuntabilitas, partisipasi dan tertib 

anggaran. 

1. Transparansi adalah asas yang membuka diri  terhadap hak 

masyarakatuntuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak 

diskriminatif tentang penyelenggaraan  pemerintahan desa dengan tetap 

memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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2. Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan 

hasil akhir kegiatan  penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat 

dipertanggung jawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengn ketentuan 

peraturan peundang-undangan. 

3. Partisipasi adalah penyelenggaraan pemerintahan desa yang 

mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat. 

4. Tertib anggaran adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian 

dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan pemerintahan 

desa. 

2.8 Penelitian Terdahulu  

Menurut Alpi Candra (2015) dalam penelititannya yang berjudul “Peran 

Kepala Desa Dalam Pemamfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Sako 

Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi”. Pembahasan dalam penelitian 

ini adalah pemamfaatan Alokasi Dana Desa belum sesuai dengan tujuan Alokasi 

Dana Desa yaitu 70%  untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. 

Kemudian dalam pemamfaatan Alokasi Dana Desa kepala desa juga tidak 

melibatkan lembaga-lembaga kemasyarakatan desa. Disamping itu  pemasalahan  

dalam pemamfaatan Alokasi Dana Desa dijumpai juga pada kemampuan kepala 

desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan yang belum 

baik. Diantaranya adalah tidak dilaksanakannya atau tidak diikutsertakannya 

komponen masyarakat dalam musyawarah penggunaan Alokasi Dana Desa. Hasil 

penelitian dari Pemamfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sako Kecamatan 
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Pangean Kabupaten Kuantan Singingi dilihat dari segi perencanaan dikategorikan 

cukup baik. Dilihat dari pelaksanaan juga dikategorikan cukup baik, artinya 

pelaksanaan dalam pemamfaatan alokasi dana desa (ADD) di Desa Sako 

Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi yang dilakukan kepala desa 

telah cukup baik. Sedangkan pengawasan dikategorikan  cukup baik, artinya 

pengawasan/evaluasi dalam Pemamfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa 

Sako Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi yang dilakukan kepala 

desa telah cukup baik. 

Menurut Dede Ardian (2014) dalam penelitiannya yang berjudul ”Analisis 

Penggunaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa 

Penyangun Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti (Studi Kasus Di Desa 

Penyangun Kabupaten Kepulauan Meranti)”. Pembahasan dalam penelitian ini 

ada dua yaitu pertama, target penggunaan angggaran alokasi dana desa  sebesar 

70% untuk biaya pemberdayaan masyarakat ada beberapa kegiatan yang tidak 

direalisasikan (fiktif). Kedua, belum terbentuknya  Badan Usaha Milik Desa 

padahal disetiap laporan penggunaan Alokasi Dana Desa tercantum penganggaran 

dana untuk bantuan Badan Usaha Milik Desa sehingga tidak terjadinya 

peningkatan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik 

Desa. Hasil penelitian dari  Penggunaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan 

Masyarakat Di Desa Penyangun Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti (Studi 

Kasus Di Desa Penyangun Kabupaten Kepulauan Meranti) sudah berjalan dengan 

cukup baik, dengan persentase 57,85%. Walaupun dari hasil angket dan 

wawancara mengungkapkan cukup baik, namun dari hasil observasi/tinjauan 
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dilapangan penulis melihat Penggunaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan 

Masyarakat Desa, prakteknya masih terdapatnya kelemahan dalam menjalankan, 

pengontrolan dan pengawasan yang dilakukan oleh pihak pemerintah desa itu 

sendiri. Sehingga apa yang telah direncanakan oleh pemerintah desa untuk 

pemberdayaan masyarakat tidak berjalan dengan maksimal dan dengan hasil yang 

kurang memuaskan. 

Menurut Abd Haris (2013) dalam penelititannya yang berjudul “ Analisis 

Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun 2011 Di Desa Sungai Tanang Kecamatan 

Kampar Utara Kabupaten Kampar”. Pembahasan dalam penelitian ini ada tiga 

yaitu pertama, pengunaan ADD yang terdapat di Desa Sungai Tanang Kecamatan 

Kampar Utara lebih diperuntukkan kepada belanja rutin dan operasional kepala 

desa beserta perangkat, BPD dan lembaga yang diakui desa dibandingkan untuk 

pembangunan sarana dan fasilitas pelayanan umum didesa setempat. Kedua, 

pengunaan ADD yang terdapat di Desa Sungai Tanang Kecamatan Kampar Utara  

untuk biaya pembangunan sarana tidak berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat 

bahwa kurang maksimalnya penggunaan waktu yang disebabkan lambannya 

pencairan dana ADD tersebut. Ketiga,  dari data penggunaan ADD pada belanja 

operasional kantor dan organisasi desa pada Desa Sungai Tanang melebihi jumlah 

yang ditetapkan dalam pedoman penggunaan ADD Kabupaten Kampar diketahui 

bahwa desa tersebut tidak masuk dalam desa sulit dan sangat sulit.Hasil  

penelitian ini dari  Analisis Penggunaan Alokasi Dana Desa pada  Desa Sungai 

Tanang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar ditinjau dari beberapa 

indikator dalam Analisis penggunaan ADD berada dipersentase sebesar 53,4% 
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dari tanggapan Kepala desa dan 41,6% dari tanggapan masyarakat dengan 

pengukuran variabel dengan nilai antara 34%-66% berada pada kategori cukup 

baik. Walaupun masih terdapat perbedaan pendapat dari masing-masing pihak 

yaitu instansi terkait dan keluhan-keluhan dari masyarakat setempat, tetapi 

perbedaan pendapat tersebut masih bisa diatasi dengan cara musyawarah dan 

keluhan dari masyarakat desa Sungai Tanang Kecamatan Kampar Utara 

Kabupaten Kampar dapat dijadikan batu loncatan bagi pemerintah desa dalam 

meningkatkan Penggunaan Alokasi Dana Desa untuk masyarakat. 

Perbedaan penelitian terdahulu diatas dengan penelitian sekarang adalah 

penelitian sekarang berjudul “Analisis Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun 

2015 Di Desa Kemang Indah Kecamatan Tambang”. Pembahasan dalam 

penelitian sekarang tentang bagaimana Penggunaan Alokasi Dana Desa  yang ada 

di Desa Kemang Indah Kecamatan Tambang. Penggunaan alokasi dana desa yang 

ada banyak habis oleh pembangunan. kemudian pembangunan yang sudah ada 

dibiarkan begitu saja tampa ada pemeliharaannya. Indikator yang dinilai dalam 

penelitian ini adalah bagaimana penggunaan alokasi dana desa tahun 2015 di Desa 

Kemang Indah Kecamatan Tambang. 

2.9 Kerangka berpikir 

Kerangka berfikir adalah penjelasan terhadap gejala yang menjadi objek 

permasalahan kita. 
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Gambar 2.1 Kerangka Berpikir 

 

  

 

 

 

 

Sumber :  Data Olahan 2017 

 

2.10 Defenisi Konsep 

Konsep yaitu abstraksi mengenai fenomena yang dirumuskan atas dasar 

generalisasi dari sejumlah karakteristik kejadian,keadaaan,kelompok atau individu 

tertentu. Sedangkan yang dimaksud abstraksi adalah proses menarik intisari dari 

ide-ide, hal-hal, benda-benda, maupun gejala sosial yang khusus. 

Penggunaan: dalam kamus besar bahasa indonesia adalah proses, cara, 

perbuatan menggunakan sesuatu. Jadi penggunaan adalah cara yang dilakukan 

seseorang dalam melakukan sesuatu baik itu dalam bentuk barang maupun jasa. 

Penggunaan berupa kegiatan yang dilakukan pemerintah desa  Kemang Indah 

dalam mengelola dan menata Alokasi Dana Desa demi terwujudnya 

penyelenggaraan  pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa yang 

aspiratif dan partisipatif dan pemberdayaan masyarakat desa. 

ADD:  dana yang dikeluarkan dalam satu  tahun anggaran oleh pemerintah 

kabupaten  untuk desa.Dimana dana desa diberikan untuk  penyelenggaraan 

pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan desa. 

Penggunaan alokasi 

dana desa  menurut 

Undang-Undang Nomor 

6 Tahun 2014   

 

 Partisipasi Transparansi Akuntabilitas Tertib anggaran 
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Sesuai dengan defenisi konsep diatas untuk mengetahui penggunaan 

alokasi dana desa desa menurut Undang-Undang  Nomor 6 Tahun 2014, yang 

dijelaskan  sebagai berikut : 

1. Transparansi  : keterbukaan dalam penggunaan alokasi dana  

tahun 2015 didesa Kemang Indah Kecamatan Tambang. 

2. Akuntabilitas  : pertanggungjawaban dalam penggunaan alokasi 

dana  tahun 2015 didesa Kemang Indah Kecamatan Tambang. 

3. Partisipasi  : keikut sertaan masyarakat dalam penggunaan 

alokasi dana  tahun 2015 didesa Kemang Indah Kecamatan Tambang. 

4. Tertib anggaran : keteraturan prosedur dan pencatatan dalam 

penggunaan alokasi dana  tahun 2015 didesa Kemang Indah Kecamatan 

Tambang. 

2.11 Konsep Operasional 

Untuk mempermudah dan menghindari salah pengertian dan pemahaman 

terhadap penelitian ini maka penulis perlu menuliskan variabel-variabel penelitian 

yang akan digunakan sebagai landasan dalam penelitian ini antara lain. 
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Tabel 2.1 :  Konsep Operasional  

Variabel Indikator Sub indikator 

Penggunaan 

alokasi dana 

desa menurut 

Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 

2014 

Transparansi a. Sosialisasi penggunaan alokasi dana  

desa 

b. Pemberian informasi kepada 

masyarakat 

Akuntabilitas  a. Laporan pertanggung jawaban alokasi 

dana desa 

b. Informasi penggunaan alokasi dana 

desa   

Partisipasi a. Musyawarah penggunaan alokasi dana 

desa 

b. Keikutsertaan masyarakat dalam 

penggunaan alokasi dana desa 

Tertib 

anggaran  

a. Catatan penggunaan alokasi dana desa  

b. Proses penggunaan alokasi dana desa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


