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BAB II 

TINJAUAN TEORI 

2.1 Otonomi Desa 

Otonomi desa menurut Widjaja (2003:165) merupakan otonomi 

yang asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari 

pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi 

asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan 

otonomi asli seperti yang termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 

tahun 2005 adalah kewenangan pemerintah desa dalam mengatur dan  

mengurus masyarakat setempat didasarkan pada hak dan asal usul dan 

nilai-nilai sosial budaya yang terdapat pada masyarakat setempat namun 

harus diselenggarakan dalam perspektif administrasi pemerintahan Negara 

yang selalu mengikuti perkembangan zaman.  

Secara historis desa merupakan cikal bakal terbentuknya 

masyarakat rakyat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum 

negara-negara bangsa ini terbentuk. Struktur sosial sejenis desa, 

masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi institusi sosial yang 

mempunyai posisi yang sangat penting. Desa merupakan institusi yang 

otonom dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri sertarelatif 

mandiri. Hal ini antara lain ditunjukkan dengan tingkat keragaman yang 

tinggi membuat desa mungkin merupakan wujud bangsa yang paling 

konkret. 
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Kewenangan desa mencakup kewenangan yang sudah ada 

berdasarkan hak asal-usul desa.Kewenangan yang oleh peraturan 

perundang-undangan yang berlaku belum dilaksanakan oleh daerah dan 

pemerintah serta tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah propinsi 

dan atau pemerintah kabupaten. Sedangkan sumber pendapatan desa 

sebagaimana tersebut diatur dan dikelola dalam Anggaran dan Pendapatan 

Desa (APBD) yang setiap tahunnya ditetapkan oleh kepala desa bersama 

BPD yang kemudian dituangkan dalam peraturan desa. (widjaja : 2005: 4). 

Berbicara mengenai otonomi desa, menurut Undang-undang No.6 

Tahun 2014 desa mempunyai kewenangan dalam penyelenggaraan 

pemeerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan 

kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan 

prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. 

Soetardjo (Hanif Nurcholis, 2011:21) mengatakan bahwa desa 

adalah lembaga asli pribumi yang mempunyai hak mengatur rumah tangga 

sendiri berdasarkan hukum adat. Berikut ini Soetardjo menguraikan 

bentuk dan isi otonomi desa : 

1. Di bidang lapangan pertanian 

Desa memikul tanggung jawab atas tersedianya pangan bagi 

wargamya, menyediakan semua yang menjadi kebutuhan petani untuk 

meningkatkan pendapatan petani, mengatur tanah komunal, 

menetapkan hak dan kewajiban kepada warganya yang mendapat 

giliran memakai tanah komunal tersebut, memelihara tanah pangonan, 
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memelihara dana mengatur sistem pengairan, serta memelihara 

pelabuhan air. 

2. Di bidang keagamaan  

Desa berkewajiban menjaga keharmonisan antar warganya, untuk itu 

perlu ada tugas khusus yang mengatur dan menyelenggarakan 

kegiatan keagamaannatau keharmonisan di desa. 

3. Di bidang kesehatan rakyat 

Desa mempunyai kewajiban menjaga kebersihan lingkungan 

warganya, menjaga kebersihan kandang hewan, selokan-selokan, dan 

menggerakan pembangunan berwawasan kesehatan. 

4. Di bidang pengajaran/pendidikan 

Pemerintah desa berkewajiban mendata anak usian sekolah dan 

menyuruh orang tuanya memasukan anaknya kesekolah desa atau 

sekolah rakyat. Mengontrol anak-anak usia sekolah ini agar tetap 

masuk sekola. Anak-anak kedapatan tidak masuk sekolah akan dicari 

dan dibujuk unutk masuk sekolah. Pemerintahan desa 

bertanggungjawab terhadap pemeliharaan gedung sekolah, kebersihan 

dan keindahan lingkungan sekolah, kesejahteraan guru dan penjaga, 

dan keamanan sekolah. 

5. Di bidang pasar desa dan keamanan masyarakat 

Desa punya hak untuk menyelenggarakan pasar desa, pasar desa 

dikelola oleh desa sendiri.Dan desa secara otonom berhak mengatur 

sistem keamanan desa secara menyeluruh. 
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6. Hak atas tanah 

Desa mempunyai dua hak atas tanah: 

a. Hak yayasan, yaitu hak yang diberikan kepada seorang 

warganya untuk memiliki secara perorangan. 

b. Hak komunal, yaitu hak desa untuk memiliki tanah desa secara 

tetap. 

c. Di bidang gugur gunung, kerja wajib, kerja bakti atau gotong-

royong. Pemerintah desa mempunyai hak untuk mengerahkan 

warganya bekerja bakti untuk kepentingan desa. 

d. Di bidang sioman, biodo atau arisan Sioman, biodo atau arisan 

adalah suatu perkumpulan warga desa yang bertujuan 

menyelesaikan pekerjaan salah satu anggotanya secara 

bersama. 

e. Di bidang pengadilan desa pengadilan 

Desa adalah lembaga hukum asli yang dimiliki oleh hamir 

semua desa di Indonesia. 

2.2 Administrasi Pembangunan 

  Menurut Sondang P. Siagian mengatakan bahwa Administrasi 

adalah keseluruhan proses pelaksanaan dari keputusan-keputusan yang 

telah diambil dalam pelaksanaan yang pada umumnya yang dilakukan oleh 

dua orang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan 

sebelum nya. Lebih lanjut, Hadari Nawawi administrasi adalah kegiatan 

atau rangkaian kegiatan sebagai proses pengendalian usaha kerja sama 
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sekelompok manusia untuk mencapai tujuan bersama yang telah 

ditetapkan sebelumnya.  

The Liang Gie (dalam Pasolong, 2011:3) mengungkapkan bahwa 

administrasi adalah rangkaian kegiatan terhadap pekerjaan yang dilakukan 

oleh sekelompok  orang didalam kerjasama untuk mencapai tujuan 

tertentu. Menurut Pasolong (2011:3) administrasi adalah rangkaian 

kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam bekerjasama untuk 

mencapai tujuan atas dasar efektif, efesien dan rasional. Selanjutnya ia 

menyatakan administrasi mempunyai dua dimensi yaitu dimensi 

karakteristik dan dimensi unsur-unsur. Dimensi karakteristik yang melekat 

pada administrasi yaitu efesien, efektif dan  rasional sedangkan dimensi 

unsur-unsur administrasi yaitu :  

a. Adanya tujuan atau sasaran yang ditentukan sebelum 

melaksanakan suatu pekerjaan;  

b. Adanya kerjasama  baik sekelompok orang atau lembaga 

pemerintah  

maupun lembaga swasta;  

c. Adanya sarana yang digunakan oleh sekelompok atau lembaga 

dalam melaksanakan tujuan yang hendak dicapai 

Selanjutnya dalam KBBI (Kamus besar Bahasa Indonesia) administrasi 

adapat di artikan sebagai berikut: 

a. Usaha dan kegiatan yang meliputi penetapan tujuan serta 

penetapan cara-cara penyelenggaraan pembinaan oranisasi, 
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b. Usaha dan kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan 

kebijakan untuk mencapai tujuan,. 

c. Kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan 

pemerintahan, 

d. Kegiatan kantor dan tata usaha (dalam Afifudin 2012: 5) 

Selanjutnya pengertian pembangunan seperti yang dikatakan 

Spalding (dalam Tjockroamidjojo, 1991:223) adalah suatu proses 

perubahan yang berkelanjutan dan terus menerus dari suatu keadaan yang 

lebih baik, yang meliputi kehidupan politik, ekonomi, sosial, dan budaya. 

Lain hal nya dengan Sondang P. Siagian (2005: 9) mengatakan bahwa 

pembangunan merupakan suatu usaha pertumbuhan dan perubahanyang 

berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa menuju 

modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Adapun pembangunan 

menurut Syamsi Yuswar Zainul Basri & Mulyadi Subri 2003: 15) adalah 

proses perubahan system yang direncanakan kearah perbaikan yang 

orientasinya pada modernisasi pembangunan dan kemajuan sosial 

ekomomis. 

Kemudian Todaro (dalam Suharto, 2006:3) mengemukakan bahwa 

sedikitnya pembangunan harus memiliki tiga tujuan yang satu sama lain 

saling terkait yaitu :  

a. Meningkatkan ketersediaan dan memperluas distribusi barang 

kebutuhan dasar seperti makanan, perumahan, kesehatan dan 

perlindungan kepada seluruh anggota masyarakat;  
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b. Mencapai kualitas hidup yang bukan hanya untuk meningkatkan 

kesejahtraan secara material, melainkan juga untuk mewujudkan 

kepercayaan diri dan kemandirian bangsa. Aspek ini meliputi 

peningkatan pendapatan, penyediaan lapangan kerja, pendidikan dan 

budaya serta nilai kemanusiaan;  

c. Memperluas kesempatan ekonomi dan sosial bagi individu dan bangsa 

melalui pembebasan dari perbudakan dan ketergantungan pada orang 

atau bangsa lain serta pembebasan dari kebodohan dan penderitaan. 

2.3 Pembangunan Desa 

Pembangunan desa sangat diperlukan pada setiap daerah, karena 

sebagian besar masyarakatnya bercocok tanam atau bekerja sebagai petani 

dan tinggal di pedesaan. Pembangunan desa adalah mengilangkan atau 

mengurangi berbagai hambatan dalam kehidupan sosial-ekonomi, seperti 

kurang pengetahuan dan keterampilan, kurang kesempatan kerja dan 

sebagainya.Pembangunan desa dalam suatu proses usaha pemerintah desa 

dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat, mengintegrasi kehidupan 

masyarakat dalam kehidupan bangsa dan memungkinkan mereka 

memberikan seumbangan sepenuhnya kepada itu sendiri (Taliziduhu 

Ndraha 1991:11). 

Selanjutnya menurut Ali Hanapiah Muhi (2011:2) Pembangunan 

Desa pada hakikatnya adalah segala bentuk aktivitas manusia (masyarakat 

dan penerintah) di desa dalam membangun diri, keluarga, masyarakat dan 

lingkungan di wilayah desa baik bersifat fisik, ekonomi, sosial, budaya, 
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politik, ketertiban, pertahanan dan keamanan, agama dan pemerintahan 

yang dilakukan secara terencana dan membawa dampak positif terhadap 

kemajuan desa. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada 

pasal 78 menyatakan bahwa Pembangunan Desa bertujuan untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia 

serta penganggulangan kemiskinan melalui kebutuhan dasar, 

pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi 

lokal, seta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara 

berkelanjutan. 

Selanjutnya dijelaskan paragraph 1 pada pasal 80 bahwa prioritas, 

program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap 

kebutuhan masyarakat desa yang  meliputi: 

a. peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar; 

b. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan 

berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang 

tersedia; 

c. pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif; 

d. pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk 

kemajuan ekonomi; dan 

e. peningkatan kualitas ketertiban dan ketentraman masyarakat Desa 

berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa. 



 
 

18 

Lebih lanjut dalam pelaksanaan pembangunan desa di jelaskan 

pada paragraph 2 dalam pasal 81 yaitu: 

a. Pembangunan Desa dolaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja 

Pemerintah Desa. 

b. Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh 

masyarakat Desa dengan semangat gotong royong. 

c. Pelaksanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dilakukan dengan memanfaatkan kearifan lokal dan Sumber 

Daya Alam Desa. 

d. Pembangunan lokal berskala Desa dilaksanakan sendiri oleh Desa. 

e. Pelaksanaan program sektoral yang masuk ke Desa di informasikan 

kepada kepada Pemerintah Desa untuk diintefrasikan dengan 

Pembangunan Desa. 

Selanjutnya pada paragraph 3 tentang Pemantauan dan Pengawasan 

Pembangunan Desa pasal 82 ayat (4) dijelaskan bahwa: Pemerintah Desa 

wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa, 

dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada masyarakat Desa 

melalui layanan informasi kepada umum dan melaporkannya dalam 

Musyawarah Desa paling sedikit 1 (satu)tahun sekali. 

Dalam pelaksanaan pembangunan desa, tentu mempunyai tujuan 

yaitu meningkatkan kesejahteraan pada satuan wilayah pedesaan.Setiap 
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negara menerapkan strategi pembangunan untuk memecahkan masalah 

yang dihadapi terutama menyangkut pertumbuhan penduduk, kemiskinan, 

urbanisasi, dan pengangguran masyarakat. Guna mewujudkan tujuan dari 

pembangunan desa, terdapat empat jenis strategi menurut Adisasmita 

(2013:76) yaitu: 

a. Strategi Pertumbuhan (The Growth Strategy) Strategi pertumbuhan 

dimaksudkan untuk mencapai peningkatan yang cepat dalam nilai 

ekonomis melalui peningkatan pendapatan penduduk, produktivitas 

sektor pertanian, permodalan, kesempatan kerja dan peningkatan 

kemampuan konsumsi masyarakat desa. 

b. Strategi Kesejahteraan (The Welfare Strategy) Strategi 

kesejahteraan pada dasarnya dimaksudkan untuk memperbaiki taraf 

hidup atau kesejahteraan penduduk pedesaan melalui pelayanan 

dan peningkatan program-program pembangunan sosial yang 

berskala besar atau nasional.  

c. Strategi Tanggap Terhadap Kebutuhan Masyarakat (The 

ResponsiveStrategy) Strategi ini merupakan reaksi terhadap strategi 

kesejahteraan yang di maksudkan untuk menanggapi kebutuhan-

kebutuhan yang dirumuskan masyarakat sendiri dengan bantuan 

pihak luar (self needand assistance) untuk memperlancar usaha 

mandiri melalui pengadaan teknologi dan tersedianya sumber-

sumber daya yang sesuai kebutuhan di desa. 
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d. Strategi Terpadu Menyeluruh (The Integrated Or Holistic Strategy) 

Strategi terpadu dan menyeluruh tersebut ingin mencapai 

tujuantujuan yang menyangkut kelangsungan pertumbuhan, 

persamaan, kesejahteraan dan partisipasi aktif masyarakat secara 

simultan dalam proses pembangunan pedesaan. 

Dari penjelasan mengenai strategi pembangunan desa tersebut, 

dapat dimaknai bahwa strategi pembangunan desa dimaksudkan agar 

kemandirian desa serta tujuan yang menyangkut kelangsungan 

pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. 

 

2.4 Pandangan Islam dalam Pembangunan 

Pembangunan dalam islam adalah bertujuan untuk meningkatkan 

nilai-nilai moral umat islam, serta untuk mencapai kesejahteraan hidup di 

dunia dan di akhirat. Dalam surat Al mu’min ayat 21 ayat berfirman : 

ٰاَثاًرا أََولَْم َيِسْيُرْوا ِفى اْْلَْرِض َفَينْ  ًة وَّ ُظُرْوا َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة الَِّذْيَن َكاُنْوا ِمْن َقْبلِِهْم ۗ َكاُنْوا ُهْم أََشدَّ ِمْنُهْم قُوَّ

اق   ِ ِمْن وَّ
ٰ
َن ّللّا ُ ِبُذُنْوِبِهْم ۗ َوَما َكاَن لَُهْم مِّ

ٰ
 ِفى اْْلَْرِضَفأََخَذُهُم ّللّا

Artinya: “Dan apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di 

bumi, lalu memperhatikan bagaimana kesudahan orang- 

orang yang sebelum mereka? Orang-orang itu lebih 

hebat kekuataannya daripada mereka dan (lebih 

banyak)  peninggalan-peninggalan (peradaban)nya di 

bumi, tetapi Allah mengazab mereka karena dosa-

dosanya. Dan tidak akan ada sesuatu pun yang 

melindungi mereka dari (azab) Allah.” 

Islam adalah agama yang juga memperhatikan pembangunan di  

bumi ini, pembangunan dalam islam telah tercantum dalam Al-Qur’an dan 

Sunnah Rasul.Alqur’an dan sunnah merupakan pedoman bagi 
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manusiadalam menjalankankehidupan di dunianunutk menuju ke akhirat 

kelak. Kedua sumber ini juga merupakan titik awal dari perumusan 

kebijakan pembangunan.  

Nabi Muhammad Salallahu Alaihi Wassalam merupakan seorang 

nabi dan rasul, seorang pemimpin yang wajib ditiru dan diikuti. Dalam 

hadistnya Rasulullah bersabda “Barang siapa yang hari ini lebih baik dari 

hari kemarin maka ia termasuk orang yang beruntung, barang siapa yang 

hari ini lebih burukdari hari kemarin maka ia termasuk orang yang 

merugi.hal ini menunjukan bahwa rasulullah ingin manusia membangun 

mulai dari diri sendiri.  

اللَِّهأَْمِرِمْنَيْحَفُظوَنُهَخْلِفِهَوِمْنَيَدْيِهَبْيِنِمْنُمَعقِّ 
ُرََلاللََّهإِنَّۗ َماُيَغيِّ ٰىِبَقْوم  ُُ َماُيَغيُِّرواَحتَّ لَ َباتل  

اللَُّهأََراَدَوإَِذۗاِبأَْنفُِسِهم َفََلُسوًءاِبَقْوم  ْ  َوال ِمْنُدوِنِهِمْنلَُهْمَوَمۚالَُهَمَردَّ  

Artinya “Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu 

mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, 

mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya 

Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga 

mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka 

sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan 

terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat 

menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi 

mereka selain Dia”. (QS: Ar-Ra’d : 11). 

 

Dalam Ayat ini sudah jelas jika suatu kaum ingin berubah, maka 

kaum tersebut terlebih dahulu merubahnya. Karena denganadanya 

perubahan maka hal-hal yang ingin dicapai dapat terlaksana. 
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Dalam hadist yang diriwayatkan ole imam Bukhari dan Muslim, 

Rasulullah SAW bersabda “barang siapa yang membangun masjid, Maka 

Allah akan bangunkan baginya semisalnya di surga”. 

Selanjutnya diriwatkan oleh Ibnu Maja dari Jabir bin Abdullah 

Radiallahu’anhuma sesungguhnya Rasulullah bersabda :“Barang siapa 

membangun masjid karena Allah sebesar sarang burung atau lebih kecil. 

Maka Allah bangunkan baginya rumah di surga.” (disahihkan oleh syeikh 

Al bany ramimahullah). Beberapa ayat AL-Qur’an dan hadits diatas 

mennjukan bahwa pembangunan itu penting dan pembangunan dimulai 

dari diri sendiri. 

 

1.5 Penelitian terdahulu 

Penelitian terdahulu adalah menjadi salah satu acuan penulis dalam 

melakukan penelitian ini. Penelitian terdahulu dapat memperkaya teori 

yang akan  penulis gunakan dalam penelitian ini. Dalam proposal ini 

penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam 

memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Untuk menghindari 

terjadinya duplikat dalam penelitian ini, maka perlu dipertegas antara 

masing-masing hasil penelitian yang penulis rangkum di bawah ini: 

1. Wirda Afni (2013) dengan judul penelitian Analisis Pelaksanaan 

Pembangunan Desa di Desa Teluk Lecah Kecamatan Rupat 

Kabupaten Bengkalis. Masalah dalam penelitian ini yaitu masih 

banyak program pembangunan yang belum terealisasi dengan target 
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yang telah di rencanakan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui Pelaksanaan Pembangunan Desa di Desa Teluk Lecah 

Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis dan untuk mengetahui faktor 

penghambat Pelaksanaan Pembangunan di Desa Teluk Lecah 

Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis. 

Hasil dari penelitian yaitu: Pertama, pelaksanaan pembangunan dalam 

kerangka otonomi desa di Desa Teluk Lecah Kecamatan Rupat tidak 

baik. Kedua, faktor penghambat pelaksanaan pembangunan di Desa 

Teluk Lecah Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis adalah 

kurangnya anggaran yang didapatkan, kurangnya partisipasi 

masyarakat, kurangnya sarana dan prasarana, dan terbatasnya Sumber 

Daya Manusia yang berkualitas. 

Adapun yang membedakan dari penelitian yang dilakukan Wirda Afni 

ini tentang Analisis Pelaksanaan Pembangunan Desa di Desa Teluk 

Lecah Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis dengan penelitian yang 

peneliti lakukan adalah lokasi penelitian yang dilakukan oleh Wirda 

Afni dilakukan di Desa Teluk Lecah Kecamatan Rupat Kabupaten 

Bengkalis sedangkan lokasi penelitian yang peneliti lakukan adalah di 

Desa Sukadamai Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu. 

2. Zulfian Arrasyidi (2013) dengan judul Analisis Pelaksaan 

Pembangunan Fisik di Desa Kuala Terusan Kecamatan 

Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan. Tujuan dari Penelitian 

ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pembangunan fisik dan 
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untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi dalam 

pelaksanaan pembangunan fisik di Desa Kuala Terusan Kecamatan 

Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan.Hasil dari penelitian ini 

adalah pelaksanaan pembangunan fisik di Desa Kuala Terusan 

Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan belum berjalan 

secara baik dalam pembangunan. 

Adapun yang membedakan dari penelitian yang dilakukan Zulfan 

Arrasyadi ini tentang Analisis Pelaksanaan Pembangunan Fisik di 

Desa Kuala Terusan Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten 

Pelalawan adalah lokus penelitian Zulfan Arrasyidi di Desa Kuala 

terusan Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan 

sedangkan lokus yang dilakukan peneliti adalah di Desa Sukadamai 

Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu. Fokus dari penelitian 

yang dilakukan oleh Zulfan Arrasyidi adalah pelaksanaan 

pembangunan fisik sedangkan focus yang peneliti lakukan adalah 

tentang pelaksanaan pembangunan desa secara menyeluruh. 

3. Bambang Suherman (2014) dengan judul Analisis Pelaksaan 

Pembangunan Infrastruktur di Daerah Pesisir Studi Kasus: Desa 

Kubu I Kecamatan Pekaitan Kerinci Kabupaten Rokan Hilir 

Tahun 2013. Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk mengetahui 

pelaksanaanInfrastruktur di Daerah Pesisir Studi Kasus: Desa Kubu I 

Kecamatan Pekaitan Kerinci Kabupaten Rokan Hilir pada tahun 

anggaran 2013 dan untuk mengetahui faktor penghambat Infrastruktur 
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di Daerah Pesisir Studi Kasus: Desa Kubu I Kecamatan Pekaitan 

Kerinci Kabupaten Rokan Hilir. 

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Bambang Suherman ini 

adalah pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Kubu I kurang 

baik dengan kisaran 67,13%. 

Adapun yang membedakan dari penelitian yang dilakukan Bambang 

Suherman ini tentang Analisis Pelaksanaan Analisis Pelaksaan 

Pembangunan Infrastruktur di Daerah Pesisir Studi Kasus: Desa Kubu 

I Kecamatan Pekaitan Kerinci Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2013 

adalah lokus penelitian Bambang Suherman di Desa Kubu I 

Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir, sedangkan lokus yang 

dilakukan peneliti adalah di Desa Sukadamai Kecamatan Ujungbatu 

Kabupaten Rokan Hulu. Fokus dari penelitian yang dilakukan oleh 

Bambang Suherman adalah pelaksanaan pembangunan Infrastruktur 

sedangkan fokus yang peneliti lakukan adalah tentang pelaksanaan 

pembangunan desa secara menyeluruh. 

4. Mega Mustika (2012) dengan judul penelitian Analisis 

Pelaksanaan Pembangunan Desa Kerinci Kiri Kecamatan Kerinci 

Kanan Kabupaten Siak. Masalah dalam penelitian ini yaitu tidak 

terealisasinya beberapa pembangunan yang sudah direncanakan. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Pelaksanaan 

Pembangunan Desa Kerinci Kiri Kecamatan Kerinci Kanan 

Kabupaten Siak dan untuk mengetahui hambatan dari perencanaan 
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dan Pelaksanaan Pembangunan di Desa Teluk Lecah Kecamatan 

Rupat Kabupaten Bengkalis. 

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa perencanaan dan pelaksanaan 

pembangunan Desa Kerinci Kiri Kecamatan Kerinci Kanan 

Kabupaten Siak dinyatakan dalam kategori kurang baik. 

Adapun yang membedakan dari penelitian yang dilakukan Mega 

Mustika ini tentang Analisis Pelaksanaan Pembangunan Desa Kerinci 

Kiri Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak dengan penelitian 

yang peneliti lakukan adalah lokasi penelitian yang dilakukan oleh 

Mega Mustika dilakukan di Desa Kerinci Kiri Kecamatan Kerinci 

Kanan Kabupaten Siak, sedangkan lokasi penelitian yang peneliti 

lakukan adalah di Desa Sukadamai Kecamatan Ujungbatu Kabupaten 

Rokan Hulu. 

 

2.6 Defenisi konsep 

Pada tulisan ini penulis memasukan beberapa defenisi konsep yang 

berpedoman pada teori yang telah dikemukakan pada landasan teori. 

Defenisi konsep adalah batasan dalam penelitian yang bertujuan arah 

dalam penulisan bagian berikutnya, yaitu dengan mendefiinisikan sebagai 

berikut: 

a. Otonomi Desa 

Otonomi desa adalah pemberian hak/wewenang dari 

pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengatur rumah 
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tangganya sendiri, baik itu dalam segi pemerintahan maupun 

dalama segi pembangunan, pembangunan yang dimaksud 

adalah pembangunan segala aspek yang berorientasi pada suatu 

tujuan yaitu kesejahteraan masyarakat daerah tersebut. 

b. Administrasi Pembangunan 

Seluruh pelaksanaan dari keputusan yang telah ditetapkan oleh 

dua orang atau lebih dalam melakukan suatu proses perubahan 

secara berkelanjutan 

c. Pembangunan Desa 

Pembangunan desa merupakan suatu usaha yang dilakukan 

pemerintah desa untuk melakukan suatu perubahan yang 

berkelanjutan yang sesuai dengan visi-misi desa agar mencapai 

tujuan tersebut, pembangunannya meliputi pembangunan fisik 

(sarana dan prasarana), sosial, budaya, dan juga ekonomi. 

2.7 Konsep Operasional 

Menurut Sugiyono (2007:38) konsep operasional adalah unsur 

yang memberikan bagaimana cara mengukur suatu variabel sehingga 

dengan pangukuran tersebut dapat diketahui indikator apa saja sebagai 

pendukung untuk dianalisa dari variabel tersebut.Pada penelitian ini 

penulis meneliti mengenai Analisis Pelaksanaan Pembangunan di Desa 

Sukadamai Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu dengan 

menggunakan indikator yang diambil dari UU Nomor 6 Tahun 2014 pasal 

80 Tentang Desa. 
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Tabel 2.1 

Konsep Operasional 

Variabel Indikator Sub indikator 

Pelaksanaan 

pembangunan di 

desa Sukadamai 

Kecamatan 

Ujungbatu 

Kabupaten Rokan 

Hulu 

1. Peningkatan kualitas dan 

akses terhadap pelayanan 

dasar 

 

2.  Pembangunan dan 

pemeliharaan infrastruktur 

dan lingkungan 

berdasarkan kemampuan 

teknis dan sumber daya 

lokal yang tersedia 

 

2. Pengembangan ekonomi 

pertanian berskala 

produktif 

 

3. Pengembangan dan 

pemanfaatan teknologi 

tepat guna untuk kemajuan 

ekonomi 

 

 

4. Peningkatan kualitas 

ketertiban dan 

ketentraman masyarakat 

Desa berdasarkan 

kebutuhan masyarakat 

Desa 

 

1. Peningkatan kualitas 

pelayanan dasar 

 

 

1. Pemeliharan 

infrastruktur 

 

2. Kemampuan teknis 

dalam pembangunan 

 

 

1. Pengembangan 

ekonomi pertanian 

 

1. Pengembangan 

ekonomi dan 

pemanfaatan 

teknologi ekonomi 

 

 

1. Meningkatan 

kualitas ketertiban 

masyarakat 

 

2. Menjaga 

ketentraman 

masyarakat 

Sumber : UU Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 80 Tentang Desa 
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2.8 Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan Undang-undang diatas, sehingga penulis dapat 

melakukan analisa lebih lanjut, maka disini dapat dilihat kerangka 

pemikiran tentang analisis pelaksanaan pembangunan di Desa Sukadamai 

Kecamatan UjungbatuKabupaten Rokan Hulu adlah sebagai berikut: 
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Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kesejahteraan Masyarakat 

Pelaksanaan Pembangunan 

Di Desa Suka Damai Kecamatan 

Ujungbatu 

1. Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar 

2. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan 

lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya 

lokal yang tersedia 

3. Pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif 

4. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk 

kemajuan ekonomi 

5. Peningkatan kualitas ketertiban dan ketentraman masyarakat 

Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa. 

6. Peningkatan kualitas ketertiban dan ketentraman masyarakat 


