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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Pengertian Pembangunan 

Pembangunan merupakan suatu konsep perubahan  sosial yang 

berlangsung terus menerus menuju kearah perkembangan dan kemajuan 

memerlukan masukan-masukan yang menyeluruh dan berkesinambungan. 

Menurut Siagian & Sondang (1987:2) pembangunan adalah suatu usaha atau 

rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan terencana yang dilakukan secara 

sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam 

rangka pembangunan bangsa. Sementara Riyono & Pratikno (1979:119) 

mendefenisikan pembangunan sebagai suatu jenis perubahan sosial dimana 

diperkenalkan berbagai gagasan baru ke dalam sistem sosial untuk 

meningkatkan penghasilan perkapita serta standar hidup. 

Menurut Siagian (2006:91), pembangunan adalah suatu usaha atau 

rangkaian kegiatan usaha pertumbuhan dan perubahan yang terencana dan 

dilaksanakan secara sadar oleh suatu bangsa dan negara serta pemerintahan 

dalam rangka pembinaan bangsa. Pembangunan yang dilaksanakan haruslah 

diusahakan dan direncanakan secara sadar. Artinya, Pemerintah baik pusat 

maupun daerah harus memperhatikan pembangunan pedesaan demi 

tercapainya tujuan pembangunan nasioanal. Lebih lanjut Bintoro & 

Tjokroamidjojo (l991:59) menyebutkan bahwa pembangunan merupakan 

proses tanpa ada akhir, suatu kontinuitas perjuangan mewujudkan ide dan 

realitas yang akan terus berlangsung sepanjang kurun sejarah. Berarti jelaslah 
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bahwa suatu pembangunan tidak lain merupakan suatu proses pertumbuhan 

dan perubahan yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut : 

a. Berencana dan dilaksanakan secara sadar. 

b. Selalu diarahkan pada usaha peningkatan atau menuju kepada keadaan 

yang lebih baik. 

c. Berlangsung terus-menerus. 

Taliziduhu & Ndraha (1982:71) mengemukakan bahwa: 

“pembangunan desa merupakan setiap pembanvgunan yang di dalam 

prosesnya masyarakat desa harus berpartisipasi aktif”. Sementara Soewignjo 

(1985:24) juga mengemukakan pendapat mengenai pembangunan desa yaitu: 

“Pembangunan desa yaitu perencanaan pembangunan „dari, oleh, dan untuk‟ 

masyarakat desa.” Dari defenisi di atas mengisyaratkan dengan jelas bahwa 

keikutsertaan masyarakat dalam proses penentuan pembangunan di desanya 

adalah sangat dominan. Melibatkan mental dan emosi masyarakat desa yang 

dapat mendorong mereka untuk menyumbang bagi tercapainya tujuan 

masyarakat dengan jalan mendiskusikan, menentukan keinginan, 

merencanakan dan mengerjakan secara bersama-sama untuk mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan berbasis partisipasi masyarakat. Namun tidak hanya 

partisipasi masyarakta, sebagai pelaksana pembangunan adalah seseorang 

dalam hal ini kepala desa sebagai “pelaksana pembangunan” di desa yang 

dipimpinnya, harus mampu mengimplementasikan fungsinya dalam 

perumusan kebijakan-kebijakan dan program pembangunan, serta mampu 

menyelenggarakan pemerintahannya secara efektif dan efesien. Disamping 

menjalankan tugasnya, kepala desa harus mampu merencanakan program 
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pembangunan, memberikan pelayanan kepada masyarakatnya serta harus 

mengambil kebijakan-kebijakan yang urgen dan strategis demi tercapainya 

program pembangunan pedesaan.  

Kebijakan berasal dari bahasa Inggris yaitu “Police” yang artinya 

keputusan yang diambil berdasarkan pertimbangan serta aturan-aturan 

tertentu. Kebijakan merupakan prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk 

mengarahkan pengambilan keputusan. Kebijakan juga merupakan suatu 

ketetapan yang berisikan prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara 

mangambil tindakan yang dibuat secara terencana dan konsisten untuk 

mencapai tujuan tertentu (Edi & Suharto, 2005:7). Kebijakan dapat dibagi 

menjadi tiga tahap yaitu pertama tahap identifikasi pembangunan, kedua  

tahap implementasi, ketiga tahap evaluasi.  

1. Tahap Identifikasi Pembangunan 

Tahap identifikasi pembangunan yang dimaksud adalah kepala 

desa melakukan pendekatan-pendekatan dan pengidentifikasian terhadap 

program pembangunan yang direncanakannya. Tahap-tahap tersebut 

meliputi : 

a. Identifikasi masalah dan kebutuhan masyarakat. Kepala desa 

melakukan pendekatan kepada masyarakat, guna mengetahui hal apa 

saja yang dibutuhkan oleh masyarakatnya dan mengambil keputusan 

yang mendadak serta memberikan solusi pada permasalahan 

masyarakat. 

b. Analisis masalah dan kebutuhan masyarakat. Setelah mengetahui apa 

permasalahan dan kebutuhan masyarakatnya, sebagai seorang kepala 
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desa harus  melakukan analisis terhadap permasalahan tersebut dan 

mengambil kebijakan.  

c. Pengimformasian rencana dan kebijakan kepada masyarakat. 

Kebijakan yang diambil langsung diimformasikan kepada masyarakat 

agar masyarakat mengetahui dan mau ikut serta dalam perencanaan 

pembangunan desa.  

d. Perumusan tujuaan kebijakan yang akan ditetapkan.  Kebijakan 

yang diputuskan perlu dirumuskan dan ditetapkan dalam musyawarah 

desa agar tercapai tujuan yang diinginkan.  

e. Pemilihan model kebijakan yang paling tepat. Dalam merumuskan 

kebijakannya kepala desa juga perlu memilih model kebijakan atau 

keputusan yang diambil, supaya keputusan tersebut tepat dan mengenai 

sasaran.  

f. Penentuan indikator. Dalam mencapai keberhasilan pembangunan 

pedesaan, seorang kepala desa dipandang perlu menentukan indikator-

indikator  keberhasilan pembangunan desa yang dipimpinnya.  

g. Membangunan dukungan dan legitimasi masyarakat. Terakhir yang 

perlu di identifikasi adalah membangun dukungan dan legistimasi 

masyarakat agar masyarakat berperan serta dalam  pembangunan. 

2. Tahap Implementasi.  

Setelah melakukan identifikasi permasalahan-permasalahan dan 

kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat, adapun tahap selanjutnya 

yang harus dilakukan kepala desa yaitu melakukan implementasi 

kebijakan yang diambil. Tahap ini kepala desa merumuskan kebijakan 
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yang diambil dan merancang serta mengimplementasikan program yang 

telah ditetapkan, meliputi :  

a. Perumusan kebijakan yang akan diambil. Kebijakan yang telah diambil 

lalu dirumuskan dalam  program pembangunan pedesaan. Dengan kata 

lain pembangunan seperti apa yang diinginkan.  

b. Perancangan dan inplementasi program yang telah ditetapkan. Sesuai 

dengan rumusan yang dibuat, maka dilakukanlah rancangan kegiatan 

dan proses-proses pelaksanaan pembangunan. 

3. Tahap Evaluasi.  

Evaluasi hasil dan tindak lanjut dari pembangunan yang 

dilaksanakan dianggap sangat perlu sebagai keberhasilan  dalam 

pelaksanaan program pembangunan. Pada tahap ini, kepala desa selaku 

pengawas dan pengevaluasi terhadap pembangunan yang dilaksanakan 

melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut, agar setiap kendala-kendala 

yang ada di lapangan bisa ditindak lanjuti sebagai penyempurnaan dari 

hasil pembangunan. 

 

2.2 Pengertian Desa dan Kepala Desa.  

Kata “desa” di Indonesia pertama kali dikenalkan oleh Mr. Herman 

Warner Muntinghe seorang warga negara Belanda yang merupakan pembantu 

gubernur Inggris. Dimana ia menyebutkan tentang adanya desa-desa di 

daerah-daerah pesisir utara Pulau Jawa. Yulianti (2003:24) mengatakan bahwa 

desa sendiri berasal dari bahasa India yakni Swadesi yang berarti tempat asal, 

tempat tinggal, negeri asal, atau tanah leluhur yang berujuk pada satu kesatuan 
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hidup, dengan satu kesatuan norma, serta memiliki batas yang jelas. 

Berdasarkan Undang-Undang No.32 Tahun 2004 desa adalah kesatuan 

masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk 

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-

usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem 

pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu desa adalah 

wilayah yang penduduknya saling mengenal, hidup bergotong-royong, 

memiliki adat istiadat yang sama, dan mempunyai tata cara sendiri dalam 

mengatur kehidupan masyarakatnya.  

Selanjutnya menurut Kansil (2001 : 21), desa adalah suatu wilayah 

yang ditempati sejumlah penduduk sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum 

yang mempunyai organisasi pemerintah terendah langsung dibawah camat dan 

berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam bingkai Negara 

Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang ditempati oleh sejumlah penduduk 

yang mempunyai organisasi pemerintah terendah yang berhak 

menyelenggarakan pemerintahan atau rumah tangganya sendiri.  Secara 

faktual, pada perkembangannya bentuk sebagian besar desa di Indonesia pada 

hakekatnya sampai sekarang masih tetap merupakan kesatuan masyarakat 

hukum asli, dengan berlandaskan pada aturan hukum adat. 

Dari penjelasan tentang desa menunjukkan bahwa desa merupakan 

sebuah kesatuan masyarakat hukum yang masih asli adat tradisinya, sosial 

kemasyarakatannya masih asli, dan rasa semangat kegotong-royongannya 

sangat kuat yang dipimpin seorang kepala desa sebagai satu kesatuan hidup 

dan dengan kesatuan norma, serta memiliki wilayah hukum yang jelas dengan 
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memiliki batas-batas yang sah.  Menurut Suhartono (2000:12) ditinjau dari 

segi ekonomi desa merupakan sebagai tempat orang hidup dalam ikatan 

keluarga dalam suatu kelompok perumahan dengan saling ketergantungan 

yang besar dibidang sosial ekonomi. Pendapat tersebut menjelaskan bahwa 

desa merupakan kelompok sosial ekonomi kecil yang berasaskan ikatan  

kekeluargaan dimana rasa saling tolong-menolong dan rasa setia kawanan 

sosial lebih diutamakan.  

 

Dari penjelasan diatas dapat dikatakanbahwa pemerintahan desa yang 

lahir dari sistem hukum yang berlaku bersifat demokratis sesuai dengan 

filosofi terbentuknya desa dan diharapkan pemerintah desa dapat menjalankan 

tiga peranan utamanya yaitu: sebagai struktur perantara, sebagai pelayan 

masyarakat, dan sebagai agen pembaharuan (Sadu Wasistiono, 2007:69).  

Defenisi tentang desa sendiri sampai sekarang masih perlu dikaji 

karena batasannya menjadi perdebatan panjang dikalangan para ahli. Desa 

dibentuk berdasarkan kebutuhan daerah-daerah tertentu yang satu dengan 

daerah lain berbeda kulturnya. Kewenangan desa menurut Undang-Undang 

No 32. tahun  2004 tentang Pemerintaha Daerah adalah sebagai berikut : 

1. Kewenangan yang sudah berdasarkan hak asal-usul. Artinya, hak yang 

merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa masyarakat desa sesuai 

dengan perkembangan kehidpan masyarakat, antara lain sistem organisasi 

masyarakat adat, kelembagaan, pranata dan hukum adat, tanah kas desa, 

serta kesepakatan dalam kehidupan masyarakat desa. 

2. Kewenangan lokal bersekala desa. Artinya kewenangan untuk mengatur 

dan megurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa 
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atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau muncul karena 

perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa, antara lain tambatan 

perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, saluran irigasi, sanitasi 

lingkungan,pos pelayanan terpadu, sanggar seni dan belajar, serta 

perpustakaan desa, dan jalan desa. 

3. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, atau 

kabupaten/kota, dan  

4. Kewenangan lain yang ditugaskan pemerintah, pemerintah provinsi,  atau 

pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan  

Menurut Undang-undang ini juga menjelaskan Pemerintahan desa 

terdiri dari : 

1. Pemerintah desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa.  

2. Perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya (ayat 

2).  

3. Sekretaris Desa atau pegawai negri sipil yang memenuhi persyaratan. 

Dalam pasal 203 Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa kepala desa dipilih langsung dari 

penduduk desa warga Republik Indonesia, dilantik oleh Bupati atau Walikota 

paling lambat tiga puluh hari setelah pemilihan. Dan Berdasarkan Peraturan 

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang petunjuk pelaksanaan undang-

undang desa, dalam struktur organisasi pemeritahan desa, disebutkan bahwa: 

“Kepala Desa adalah pemimpin Pemerintah Desa tertinggi yang dalam 

melaksanakan tugasnya dibantu oleh perangkat desa. Kepala Desa diangkat 
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dan dilantik oleh bupati melalui pemilihan langsung oleh penduduk desa 

warga negara Republik Indonesia dengan masa jabatan 6 (enam) tahun dan 

dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya”.  

Kepala desa juga mempunyai kedudukan sebagai sebagai alat 

Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. 

Kepala Desa yang merupakan kepala organisasi pemerintahan desa yang 

berkedudukan strategis dan mempunyai tanggung jawab yang luas. Tanggung 

jawab meliputi urusan tugas pekerjaan yang terpisah dan terbagi kepada 

pejabat instansi pemerintah berdasarkan asas dekonsentrasi dan desentraliasi, 

sedangkan di desa tanggung jawab urusan tugas pelayanan itu terpusat pada 

Kepala Desa. Tanggung jawab urusan tugas pekerjaan itu dapat dilaksanakan 

sendiri oleh Kepala Desa atau melalui orang lain. Menurut Widjaja (2003:27) 

“Kepala Desa yaitu penguasa tertinggi di desa dan sebagai pemimpin formal 

maupun informal, pemimpin yang setiap waktu berada di tengah-tengah rakyat 

yang dipimpinnya. Kepala desa mempunyai kewajiban memberikan laporan 

penyelenggaraan pembangunan desa kepada bupati/walikota, memberikan 

laporan keterangan pertanggungjawaban kepada Bamusdes, serta 

menginformasikan laporan penyelenggaraan pembangunan kepada 

masyarakat.  

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, kepala desa 

mempunyai wewenang menyelenggarakan urusan pemerintahan, 

pembangunan dan kemasyarakatan. Pelaksanakan tugasnya kepala desa 

mempunyai wewenang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa 

berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD, mengajukan rancangan 
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peraturan desa, menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan 

bersama BPD, menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai 

APBDes untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD, membina kehidupan 

masyarakat desa, membina perekonomian desa, mengoordinasikan 

pembangunan desa secara partisipatif, mewakili desanya di dalam dan di luar 

pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan dan melaksanakan wewenang lain 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan.  

 

2.3 Peran Kepemimpinan Kepala Desa 

Peran merupakan aspek yang dinamis dalam kedudukan (status) 

terhadap sesuatu. Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai 

dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran (Moejiarto 

&Tjokrowinoto 2007:37). Selain itu peran merupakan kemampuan seseorang 

dalam memposisikan diri sesuai ruang dan waktu serta dapat memahami apa 

yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Oleh sebab itu seorang Kepala 

Desa harus tahu dan mampu memainkan perannya sebagai seorang pemimpin 

di desanya. Seorang kepala desa atau pun seorang pemimpin dalam memimpin 

tahu apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya dalam 

kepemimpinannya. Sebab sebagai seorang pemimpin atau kepala desa harus 

dapat membedakan posisi dirinya dimana disatu sisi dia juga adalah bagian 

dari warga desa dan disisi lain kepala desa mempunyai tambahan nilai positif 

yaitu  sebagai pempinan tertinggi di desa dalam roda kepemimpinannya. 
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Kepemimpinan seorang kepala desa dalam roda pemerintahannya 

harus mempunyai impian bukan sekedar mimpi saja, dimana harus 

mempunyai visi dan misi yang akan berkembang dan terciptanya program-

program yang akan dilakukan dalam mencapai tujuan dan harapan dari suatu 

pembangunan. Berdasarkan kata dasar “pimpin” (lead) yang berarti bimbing 

atau tuntun, dimana didalamnya terdapat dua pihak yaitu yang dipimpin 

(umat) dan yang memimpin (imam) dan kemudian setelah ditambahkan 

awalan “pe” menjadi “pemimpin” (leader) yang artinya orang yang 

mempengaruhi pihak lain melalui proses kewibawaan komunikasi sehingga 

orang lain dapat bertindak yang sesuai untuk mencapai tujuan tertentu. 

Apabila ditambah akhiran “an” menjadi “pimpinan” artinya orang yang 

mengepalai. Dari kata pemimpin dan pimpinan jelas dapat dibedakan, yaitu 

pimpinan (kepala) cendrung lebih otokratis, sedangkan pemimpin (ketua) 

cendrung lebih demokratis, dan kemudian setelah dilengkapi dengan awalan 

“ke” menjadi “kepemimpinan” (leadership) berarti kemapuan dan kepribadian 

seseorang dalam mempengaruhi serta membujuk pihak lain agar melakukan 

tindakan pencapaian tujuan bersama, sehingga dengan demikian yang 

bersangkutan menjadi awal struktur dan pusat proses kelompok. 

Kepemimpinan merupakan kemampuan seseorang dalam 

mempengaruhi orang lain dalam mencapai apa yang diinginkannya. Sehingga 

proses mempengaruhi itu harus dimiliki oleh seorang figur kepala Desa dalam 

menjalankan roda pemerintahannya. Kemampuan memimpin tidak begitu saja 

muncul melainkan melalui serangkaian proses sesorang dalam perkembangan 

dilingkunganya maupun dalam keluarga sehingga tiap-tiap pemimpin 
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memiliki ciri sendiri-sendiri dalam seni memimpin. Untuk itu seorang Kepala 

Desa harus memiliki pengalaman yang baik dalam kehidupan sehari-hari 

dalam memiliki pengetahuan akan desa yang dipimpinnya sehingga mampu 

memberikan seni memimpinnya dengan baik dihati warganya.  

Kemampuan seseorang dalam menjalankan kepemimpinan akan sangat 

lebih dilakukan dengan pendekatan secara emosional dibandingkan dengan 

melalui tindakan dengan sistem atau dengan modal kekuasaan secara politik 

tanpa adanya modal hubungan emosianal dengan orang atau kelompok yang 

dipimpinnya. kepemimpinan menunjukan kemampuan mempengaruhi orang-

orang dan mencapai melalui himbauan emosional dan ini lebih baik 

dibandingkan dengan melalui penggunaan kekuasaan. 

Disamping itu perlu dipahami dan diketahui bahwa seni-seni dalam 

memimpin itu sendiri sehingga bisa paham dan mengerti model dalam 

kepemimpianan seseorang dalam memimpin orang atau kelompok yang 

dipimpin. Karena setiap proses kepemimpinan tidak terlepas dari gaya 

kepemimpinan seseorang dalam mempengauhi kelompok atau orang yang 

mendapat pengaruh tersebut. Oleh karena itu, kepemimpinan kepala desa juga 

harus mampu memiliki ciri kahs memimpin sesuai kondisi ruang dalam pola 

kehidupan serta kultur yang berlaku didaerah kepemimpinannya. Ada pun 

beberapa model atau gaya kepemimpinan yang dapat dipakai sebagai bahan 

pandangan dan mengetahi model,seni atau gaya kepemimpinan seorang kepala 

Desa. Menurut Inu Kencana Syafi‟ie (2003:27-31) dalam buku Kepemimpinan 

Pemerintanan Indonesia, terdapat beberapa gaya kepemimpinan sebagai 

berikut : 
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a. Gaya Demokrasi  

Gaya demokrasi dalam kepemimpinan pemerintahan adalah cara 

dan irama seorang pemimpin pemerintahan dalam menghadapi bawahan 

dan masyarakatnya dengan memakai metode  pembagian tugas dengan 

bawahan, begitu juga antara bawahan dibagi tugas secara merata dan adil, 

kemudian pemilihan tugas tersebut dilakukan secara terbuka, antar 

bawahan dianjurkan berdiskusi tentang keberadaannya untuk membahas 

tugasnya, baik bawahan terendah sekali pun boleh menyampaikan saran 

serta diakui haknya, dengan demikian dimiliki persetujuan dan konsesus 

atas kesepakatan bersama. 

b. Gaya Birokrasi 

Gaya birokrasi dalam kepemimpinan pemerintahan cara dan irama 

seseorang pemimpin pemerintahan dalam menghadapi bawahan dan 

masyarakatnya dengan memakai metode tanpa pandang bulu, artinya 

setiap bawahan harus di perlakukan sama disiplinnya, spesialisasi tugas 

yang khusus, kerja yang ketat pada aturan (rule), sehingga kemudian 

bawahan menjadi kaku tetapi sederhana (zakelijk). Dalam kepemimpinan 

pemerintahan seperti ini segala sesuatunya dilakukan secara resmi di 

kantor pada jam dinas tertentu dan dengan tata cara formal, pengaturan 

dari atas secara sentralistis, serta harus berdasarkan logika bukan perasaan 

(irrasional), taat dan patuh (obedience) kepada aturan (dicipline) serta 

terstruktur dalam kerja. 
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c. Gaya Kebebasan 

Gaya kebebasan dalam kepemimpinan pemerintahan  adalah cara 

dan irama seseorang pemerintahan dalam menghadapi bawahan dan 

masyarakatnya dengan memakai metode pemberian keleluasaan pada 

bawahan seluas-luasnya, metode ini di kenal juga dengan Laissez Faire 

atau liberalism. Dengan begitu dalam gaya ini setiap bawahan bebas 

bersaing dalam berbagai strategis ekonomi, politik, hukum, dan 

administasi. Jadi pimpinan pemerintahan memberikan peluang besar pada 

kegiatan organisasi. Hal ini hanya cocok pada daerah yang sudah modren 

dengan pola pikir bisa dipertanggungjawabkan, tetapi bila di daerah 

tradisioanal akan membuat masyarakat semakin berada di dalam 

keterbelakangan. 

d. Gaya Otokratis 

Gaya otokratis dalam kepemimpinan pemerintahan adalah cara dan 

irama seseorang pemimpin pemerintahan dalam menghadapi bawahan dan 

masyarakatnya dengan memakai metode paksaan kekuasaan. Cara ini 

cocok untuk mempercepat waktu dikalangan militer, karena itu diterapkan 

sistem komando dengan  one way traffic dalam komunikasi 

pemerintahannya sehingga efektif hasilnya. Tetapi sangat berakibat fatal 

bagi daerah-daerah yang sudah maju karena ketakutan bawahan hanya 

ketika pemimpin pemerintahan sedang memiliki kekuasaan saja. 

Menurut Henry Pratt Fairchild in Kartini & Kartono (2005 : 38), 

pemimpin adalah seorang yang memimpin dengan jalan  memprakarsai 
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tingkah laku sosial dengan mengatur, mengarahkan, mengorganisir, atau 

mengontrol usaha orang lain, atau melalui prestise, kekuasaan atau posisi. 

Tugas dan tanggung jawab seorang pemimpin sangatlah berat dikarenakan 

harus membawa perubahan desa yang dipimpin  kearah yang lebih baik, sebab 

jika terjadi salah langkah, desa yang dipimpinnya akan menjadi tidak 

berkembang bahkan mengalami ketertinggalan dari desa-desa lainnya. 

Menurut Suharwo Hendro (2010:32) Peran pemimpin sesuai dengan uraian 

pekerjaan. Kepala desa memiliki peran yaitu tanggung jawab dan tugas yang 

harus dilakukan. Job description terdiri beberapa bagian yaitu tanggung jawab 

sebuah posisi, tugas-tugas spesifik yng dilakukan, penjelasan tentang resiko 

pekerjaan, hak-hak dan wewenang jabatannya dan lain-lain. Hal ini dapat 

dilihat dari indikator :  

a. Peran pemimpin menjalankan tanggung jawabnya dalam meningkatkan 

pembangunan desa  

b. Pemimpin menggunakan hak dan wewenangnya dengan baik.  

Kepala desa harus benar-benar mengurus, mengatur, mengarahkan dan 

memimpin serta  bertanggung jawab terhadap komitmennya sebelum dia 

mencalonkan diri sebagai seorang pemimpin Seorang pemimpin juga harus 

memiliki sikap transparansi terhadap masyarakat yang dipimpinnya sehingga 

tidak terjadinya kesalah pahaman informasi, dan lebih memperhatikan 

masyarakat dikarenakan masyarakat banyak manggantung perkembangan 

pembangunan desa pada pemerintah daerah sepenuhnya. Oleh karena itu, 

tanggung jawab pemerintah daerah atau  kepala desa harus sesuai dengan visi, 

misi awal kepala desa. Yang dimaksud yaitu kepala desa yang berada di 
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Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir yang mengatur dan mengurus 

pembangunan di desanya masing-masing.  

 

2.4 Fungsi Kepala Desa Sebagai Pelaksana Pembangunan. 

Talizuduhu Ndraha (2005: 5) Mengatakan fungsi kepala desa Sebagai 

pelaksana pembangunan adalah : 

a. Mampu membuat perencanaan pembangunan sesuai dengan kebutuhan 

desa.  Perencanaan yang baik adalah apabila kepala desa dalam membuat 

suatu perencanaan menentukan tujuan apa yang hendak dicapai dari 

pembangunan yang akan dilaksanakan tersebut, kemudian menetapkan 

langkah-langkah yang harus dilakukan, selanjutnya kepala desa hendaknya 

cepat tanggap dengan aspirasi masyarakat dengan melibatkan elemen atau 

kelompok masyarakat dalam merumuskan perencanaan pembangunan, 

sehingga pembangunan yang dilaksanakan betul-betul sesuai dengan 

kebutuhan dan keinginan masyarakat desa.  

b. Mampu memberikan pengarahan kepada bawahan dalam melaksanakan 

pembangunan.  

Pengarahan merupakan pergerakan dan pengendalian semua 

sumber dalam usaha pencapaian sasaran. Merupakan penyatuan semua 

usaha dan penciptaan kerjasama, dalam memberikan pengarahan kepala 

desa sebaiknya memiliki kemampuan untuk menggerakkan dan 

mengendalikan masyarakat dan aparat desa untuk selalu bekerjasama 

dalam pelaksanaan pembangunan pedesaan. 

c. Mampu mengambil keputusan dalam proses penyelenggaraan 

pembangunan Desa.  
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Pengambilan keputusan adalah memilih suatu alternatif dari dua 

pilihan atau lebih, dalam mengambil keputusan yang baik kepala desa 

harus menanggapi keinginan masyarakat desa sehingga keputusan yang 

diambil benar-benar keputusan dan kebutuhan masyarakat, kemudian 

keputusan yang diambil haruslah tegas dan konsisten dan bawahan merasa 

keputusan yang diambil memang alternatif terbaik utuk masyarakat.  

d. Mampu mengkoordinir penyelenggaraan pembangunan desa.  

Mengkoordinir atau pengorganisasian adalah pengurusan semua sumber 

dan  tenaga yang ada dengan landasan konsepsi yang tepat, dan 

penentuan masing-masing fungsi (persyaratan tugas, tata kerja, tanggung 

jawab, dan antar relasi dari masing-masing fungsi); sehingga merupakan 

suatu totalitas sistem,  dimana bagian yang satu menunjang dan bergantung 

(saling bergantung) pada bagian yang lainnya. Ringkasnya tugas pokok 

dalam pengorganisasian adalah sebagai berikut :  

a. Membagi tugas kerja.  

b. Membentuk kelompok-kelompok atau unit kerja.  

e. Mampu mengawasi aktivitas-aktivitas dalam proses  penyelenggaraan 

pemerintahan desa.  

Pengawasan dan kontroling perlu dilaksanakan dalam 

pembangunan pedesaan agar para pekerja dapat bekerja dengan baik 

kearah  pencapaian sasaran-sasaran dan tujun, pengawasan dilakukan 

untuk mengukur hasil pekerjaan, dan menghindari penyimpangan-

penyimpangan. Pengawasan yang baik adalah apabila kepala desa 

memonitor hasil pekerjaan dan segera melakukan tindakan-tindakan 

korektif terhadap penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Sebagai 
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pelaksana pembangunan fungsi kepala desa disamping selaku aparatur 

pemerintahan kepala desa sangat berperanan penting dalam pembangunan 

desa. Pembangunan akan berhasil apabila kepala desa menjalankan 

fungsinya dengan baik.   

Menurut Sondang & Siagian (2005:159) dalam menjalankan fungsinya 

sebagai aparatur pemerintahan kepala desa harus berorientasi kemasa depan 

yaitu sebagai aparatur yang berdaya guna, berhasil guna, produktif, bersih, 

berwibawa, profesional, kreatif dan inovatif, transparan, peka dan tanggap, 

antisipatif, dan mempunyai visi dan misi. Aparatur pemerintahan adalah 

pelaksana roda pemerintahan dan menjalankannya sesuai dengan tugas dan 

kewenangannya. 

Pembangunan pedesaan tidak terlepas dari perencanaan, penggerak 

dan motivator, pengambilan keputusan, memberikan komunikasi yang jelas, 

dan pengawasan, serta penilaian dari kepala desa. Sondang & Siagian 

(2003:88) perencanaan dapat didefenisikan sebagai keseluruhan proses 

pemikiran dan penentuan secara matang hal-hal yang akan dikerjakan di masa 

yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan.  

Sedangkan menurut Robbins & Coulter in Ernie Tisnawati Sule (2004:96) 

mendefenisikan perencanaan sebagai sebuah proses yang dimulai dari 

penetapan tujuan organisasi, menentukan strategi untuk mencapai tujuan 

organisasi tersebut, secara menyeluruh, serta merumuskan sistem perencanaan 

yang menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan seluruh 

pekerjaan demi tujuan organisasi.  
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Menurut Manulang (2004 : 45) untuk membuat suatu rencana ada 

beberapa tindakan yang mesti dilalui, yaitu : Menetapkan tugas dan tujuan, 

Mengobservasi dan menganalisis, mengadakan kemungkinan-kemungkinan, 

membuat sintesi, dan menyusun rencana. Sesuai dengan pendapat diatas 

kepala desa harus merencanakan terlebih dahulu dalam melaksanakan 

program  pembangunan desa. Perencanaan yang baik apabila kepala desa 

menentukan proses, program, strategi, dan tujuan yang ingin dicapai. Dalam 

melaksanakan program pembangunan kepala desa  selaku. penggerak dan 

pemberi motivasi terhadap masyarakat agar mau berpartisifasi dalam program 

pembangunan. Penggerakan atau motivasi adalah keseluruhan proses 

pemberian dorongan bekerja kepada para bawahan sedemikian rupa sehingga 

mau bekerja dengan ikhlas demi tercapainya tujuan organisasi dengan efisiensi 

dan ekonomis. (Sondang & Siagian, 2003:106). 

Motivasi yang dilakukan oleh kepala desa agar masyarakat mau 

berpartisifasi dalam pembangunan.Partisifasi masyarakat dalam pembangunan 

dapat berbentuk sumbangan uang, benda, tenaga, dan pikirannya serta ide-ide 

cemerlang yang berguna bagi keberhasilan pembangunan. Partisifasi 

masyarakat adalah keterlibatan terus menerus dan aktif dalam pembuatan 

keputusan yang dapat mempengarunhi kepentingan umum. Untuk 

melaksanakan pembangunan kepala desa harus mengambil keputusan dan 

kebijakan yang tepat demi tercapainya tujuan pembangunan. Jangan sampai 

keputusan yang telah diputuskan bertentangan dengan program perencanaan 

pembangunan. Menurut Arnoft & Novack in Andi  Yusran (2007 : 11). Untuk 

melaksanakan pembangunan kepala desa harus mengambil keputusan dan 
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kebijakan yang tepat demi tercapainya tujuan pembangunan. Jangan sampai 

keputusan yang telah diputuskan bertentangan dengan program perencanaan 

pembangunan. Siagian (2003:39) pengambilan keputusan adalah suatu 

pendekatan yang sistematis terhadap suatu masalah yang dihadapi. Pendekatan 

yang sistematis itu menyangkut pengetahuan tentang hakikat masalah yang 

dihadapi, pengumpulan fakta dan data, yang relevan dengan masalah yang 

dihadapi, mencari alternatif pemecahan, menganalisis setiap alternatif 

sehingga ditemukan alternatif yang paling rasional, dan penilaian dari hasil 

yang dicapai sebagai akibat keputusan yang diambil. Sesuai dengan pendapat 

Sule (2004:116) keputusan yang tepat pada dasarnya adalah keputusan yang 

bersifat rasional, sesuai dengan nurani, dan didukung oleh fakta-fakta yang 

akurat sehingga  dapat dipertanggung  jawabkan. 

Kepala desa juga berperan dalam memberikan komunikasi yang jelas 

terhadap bawahan dan masyarakat agar mau bekerja sama, berperan serta, dan  

berpartisipasi dalam pembangunan pedesaan. Komunikasi adalah proses 

dimana seseorang berusaha  untuk memberikan pengertian atau pesan kepada 

orang lain baik langsung maupun tidak langsung. Sebagai seorang pemimpin 

kepala desa menjadi komunikator yang efektif dimana apabila imformasi yang 

disampaikan dapat diterima dengan baik oleh bawahan dan masyarakatnya. 

Agar proses pembangunan pedesaan berjalan dengan baik kepala desa harus 

melakukan pengawasan terhadap hasil pembangunan. Pengawasan dilakukan 

dengan tujuan agar kendala-kendala yang terjadi dilapangan bisa dievaluasi 

dan ditindak lanjuti. Sondang & Siagian (2003:112) berpendapat pengawasan 

adalah proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk 
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menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai 

dengan rencana yang telah ditentukan. Selanjutnya pengawasan adalah sebagai 

proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan mengambil tindakan yang dapat 

mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang 

telah ditetapkan.   

 Dari beberapa defenisi diatas, penulis berpendapat  bahwa fungsi 

kepala desa sebagai pelaksana pembangunan adalah fungsi kepala desa 

sebagai perencana, penggerak, pengambil keputusan, dan pengawasan yang 

dilaksanakan oleh kepala desa dalam program pembangunan. Semakin baik 

dan tinggi dalam menjalankan peranan serta fungsinya sebagai kepala desa, 

maka semakin baik dan berhasil pula pembangunan desa yang direncanakan. 

Begitu juga sebaliknya, jika tidak berfungsi dengan baik maka perencanaan 

pembangunan pedesaan akan terkendala.  

Kepala desa adalah sebagai pemimpin mayarakat desa  dan 

menjalankan roda pemerintahan dan bertanggung jawab terhadap 

pembangunan didesanya. karena kepala desa harus menjalankan fungsinya 

sebagai pelaksana pembangunan. Pada dasarnya kepemimpinan kepala desa 

itu adalah suatu  kemampuan kepala desa dengan kelebihan dan keterbatasan 

yang dimiliki untuk memperngaruhi orang lain agar mau bekerjasama untuk 

melaksanakan pembangunan didesa yang dipimpinnya.  

 

2.5 Penelitian Terdahulu 

1. Penelitian oleh Padly (2015) juga terjadi hal yang sama Di Desa Kota 

baru Seberida Kecamatan Keritang yaitu program pembangunan desa 

yang belum terealilisasi dengan baik dimana pembangunan desa salah 
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satunya jalan banyak yang dihiasi lubang menjadi faktor penghambat 

yang cukup serius. hal ini disebabkan kurangnya Perhatian terhadap 

Infrastruktur Desa, faktor Politik di Daerah, faktor social dan Teknologi.  

2. Oleh Agustin et al. (2015), di Desa Pucangro Kecamatan Gudo 

Kabupaten Jombang dalam hal pembangunan desa, Pembangunan yang 

ada didesa tersebut tidak efesien karena tidak memenuhi kualitas daya 

guna pembangunan fisik dan masyarakat kurang merasakan manfaat dari 

hasil pembangunan yang tidak memenuhi masa yang cukup panjang tidak 

lebih dari satu tahun contohnya pembangunan  jalan dimana jalan 

tersebut rusak. 

3. Paramitha Rusadi (2011), skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan 

Syarif Kasim Riau “Fungsi Kepala Desa dalam pelaksanaan 

pembangunan di kecamatan krmutan kabupaten pelalawan” dari hasil 

penelitian ini bahwasanya fungsi kepala desa dalam proses pembanguan 

belum berjalan dengan baik hal ini dikarenakan beberapa pembangunan 

yang sudah direncanakan belum terealisasikan dengan baik sehingga 

berdampak terhadap buruknya infrastrukur yang ada dilokasi penelitian 

tersebut. 

 

2.6 Perspektif pandangan Islam  

Dalam pandangan islam hal kepemimpinan juga dikuatkan juga 

dengan firman Allah SWT, surat An-Nahl ayat 97 yang artinya:  
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Artinya:  Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun 

perempuan dalam keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan 

kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya 

akan kami  beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih 

baik dari apa yang Telah mereka kerjakan. 

 

Ditekankan dalam ayat Ini bahwa laki-laki dan perempuan dalam Islam 

mendapat pahala yang sama dan bahwa amal saleh harus disertai iman. 

Berdasarkan kutipan ayat diatas menjelaskan bahwa  Allah SWT 

menjanjikan akan memberikan pahala bagi umatnya yang berbuat kebaikan 

dan bagi seorang pemimpin harus mampu dan bisa memenuhi kewajiban 

umatnya sebagai khalifah dalam hal ini juga dinyatakan dalam firman Allah 

SWT dalam Surat Shaad Ayat 26 sebagai berikut :  

                            

                      

          

Artinya:  Hai Daud, Sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah 

(penguasa) di muka bumi, Maka berilah Keputusan (perkara) di 

antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa 

nafsu, Karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. 

Sesungguhnya orang-orang yang sesat darin jalan Allah akan 

mendapat azab yang berat, Karena mereka melupakan hari 

perhitungan. 

 

Ayat ini mengisyaratkan bahwa salah satu tugas dan kewajiban utama 

seseorang khalifah atau pemimpin adalah menegakkan supermasi hukum 

secara al-haq,seorang pemimpin tidak boleh menjalankan kepemimpinannya 

dengan  mengikuti hawa nafsu, karena tugas kepemimpinan seorang khalifah 

adalah Amanah dan titipan dari allah SWT, dan sejatinya sebuah jabatan 

tersebut adalam pemberian yang diberikan langsung oleh allah SWT,  
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kepemimpina  tersebut akn diminta pertanggung jawaban kelak di yaumil 

mahsyar, sebeb kepemimpina tersebut akan melahirkan sebuah kekuasaan, 

wewenang dan idealnya kekuasaan itu melahikan manfaat dan memudahkan 

mdalam melayani masyarakat tanpa membeda bedakan miskin kaya dan 

golongan tertentu sehingga keadilan dalam sebuah kepemimpinan merupakan 

kewajiban bagi seornang pemimpin. 

Begitulah al quran mengajarkan terhadap seseorang pemimpin untuk 

bisa belaku adil dan menjalakan sebuah amanah yang diberikan oleh allah 

SWT untuk mejalakan fungsinya sebagai khalifah serta merealisasikan 

kinerjanya berupa kebijakan kebijakan yang dibutuhkan masyarakat salah 

satunya pembangunan. 

 

2.7 Defenisi Konsep 

Konsep adalah istilah atau defenisi yang digunakan untuk 

menggambarkan secara abstrak kejadian, kelompok dan individu yang 

menjadi pusat perhatian ilmu sosial (Masri singarimbun, (1989:31) 

Defenisi konsep dimaksud untuk menghindari interpensi ganda dari 

variabel yang diteliti untuk mendapatkan batasan yang jelas dari masing-

masing konsep yang akan diteliti, Adapun yang menjadi defenisi konsep pada 

penelitian ini adalah : 

a. Desa adalah suatu wilayah hukum yang ditempati oleh sejumlah orang 

atau masyarakat yang mempunyai kewenangan dan tugas membantu dari 

pemerintah kabupaten/kota maupun pemerintah Provinsi 

b. Kepala Desa adalah seorang pemimpin yang memiliki wewenang, tugas 

dan kewajiban untuk mengepalai sebuah wilayah dan memimpin 
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penyelenggaraan pemerintah ditingkat desa yang ada di Kecamatan 

Mandah Kabupaten Indragiri Hilir. 

c. Fungsi Kepala Desa adalah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten 

Indragiri Hilir Nomor : 03 Tahun 2008 pada pasal 4 yaitu: 

menyelengarakan pemerintahan desa, menyelenggarakan pembanguan 

desa,pelaksanaan pembinaan masyarakat,melaksanakan pembinaan 

perekonomian desa, memelihara ketentraman masyarakat, pelaksanaa 

musyawarah, menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa dan 

menetapkan sebagai peraturan desa bersama BPD. Sedangkan sebagai 

pelaksanaan pembangunan sesuai dengan teori Talizuduhu Ndraha, 2005 : 

5 yaitu perencanaan, pengarahan, pengambilan keputusan, 

mengkoordinasikan  dan pengawasan. Fungsi ini harus dijalankan oleh 

kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan  diwilayah Kecamatan 

Mandah Kabupaten Indragiri Hilir.  

d. Pembangunan Desa adalah pembangunan kearah perubahan yang lebih 

baik, dimana pembangunan yang dimaksud adalah pembanguan desa yang 

terdapat di Desa Bente Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir. 
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2.8. Konsep Operasional   

 

Konsep 

Operasional 
Indikator Sub Indikator 

Fungsi kepala desa sebagai 

pelaksana pembangunan  
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2.9.  Kerangka Pemikiran 

Kerangka Pemikiran Fungsi kepala desa dalam pelaksanaan 

Pembanguan di desa bente 

Gambar 2.1 
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