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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Otonomi Daerah 

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

memberikan definisi otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah 

otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan 

masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

UU Nomor 23 Tahun 2014 juga mendefinisikan daerah otonom adalah 

Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang 

mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat 

menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. 

Dalam sistem otonomi daerah, dikenal istilah desentralisasi, dekonsentrasi, 

dan tugas pembantuan.Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan 

oleh pemerintah pusat kepada daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan 

pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.Sedangkan 

dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan olehpemerintah pusat 

kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat didaerah dan/atau kepada instansi 

vertikal di wilayah tertentu. Tugas pembantuan merupakan penugasan dari 

pemerintah pusat kepada provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari 

pemerintah kabupaten/kotakepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu. 
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Selain itu, amanat UUD 1945 yang telah di amandemen menyebutkan bahwa, 

“Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah 

provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis” direalisasikan melalui 

Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, 

Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.Jadi 

dapat dipahami bahwa pelaksanaan otonomi daerah diIndonesia jelas telah diatur 

dalam landasan Konstitusional, yang semuanyadapat dilihat dalam UUD dan UU 

tentang Pemerintahan Daerah yangberlaku di Indonesia. Dan dapat di kaji dalam 

Landasan Konstitusi tersebutbahwa dalam penyelengaraan Pemerintahan Daerah di 

Indonesia tidakdapat terlepas dari asas desentralisasi yang di wujudkan dalam 

otonomi daerah, sebagai bentuk jaminan terwujudnya kekuasaan yang demokratis 

yang mampu mengakomodasi aspirasi rakyat. 

Dalam UU No. 23 Tahun 2014 ini Prinsip otonomi daerah menggunakan 

prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus 

dan mengatur semua urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan Pemerintah 

yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.Daerah memiliki kewenangan membuat 

kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan 

pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. 

Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan 

bertanggung jawab.Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk 

menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan 

kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan 
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berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Dengan demikian isi dan 

jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya. Adapun 

yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggungjawab adalah otonomi yang dalam 

penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian 

otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan 

kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional. 

Seiring dengan prinsip itu penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu 

berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu 

memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat.Selain itu 

penyelenggaraan otonomi daerah juga harus menjamin keserasian hubungan antara 

Daerah dengan Daerah lainnya, artinya mampu membangun kerjasama antar Daerah 

untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar 

Daerah.Hal yang tidak kalah pentingnya bahwa otonomi daerah juga harus mampu 

menjamin hubungan yang serasi antar Daerah dengan Pemerintah, artinya harus 

mampu memelihara dan menjaga keutuhan wilayah Negara dan tetap tegaknya 

Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan tujuan Negara. 

Agar otonomi daerah dapat dilaksanakan sejalan dengan tujuan yang hendak 

dicapai, Pemerintah wajib melakukan pembinaan yang berupa pemberian pedoman 

seperti dalam penelitian, pengembangan, perencanaan dan pengawasan.Di samping 

itu diberikan pula standar, arahan, bimbingan, pelatihan, supervisi, pengendalian, 

koordinasi, pemantauan, dan evaluasi.Bersamaan itu Pemerintah wajib memberikan 

fasilitasi yang berupa pemberian peluang kemudahan, bantuan, dan dorongan kepada 
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daerah agar dalam melaksanakan otonomi dapat dilakukan secara efisien dan efektif 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Di dalam UU No. 23 Tahun 2014 ditegaskan bahwa pemerintah daerah dalam 

penyelenggaraan urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan pemerintah dan 

dengan pemerintah daerah lainnya.Hubungan tersebut meliputi hubungan wewenang, 

keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya 

lainnya. 

Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan 

sumber daya lainnya dilaksanakan secara adil dan selaras Hubungan wewenang, 

keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya 

lainnya menimbulkan hubungan administrasi dan kewilayahan antar susunan 

pemerintahan. 

Dalam rangka penyelenggaraan hubungan kewenangan antara pemerintah dan 

daerah, UU No. 23 Tahun 2014 Pasal 10 menegaskan, pemerintah daerah 

menyeleggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan 

pemerintahan yang oleh undang-undang ini ditentukan menjadi urusan pemerintah. 

Dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 

daerah, pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan 

mengurusi sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas 

pembantuan. Urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah meliputi: (a) 

politik luar negeri; (b) pertahanan; (c) keamanan; (d) yustisi; (e) moneter dan fiskal 

nasional; dan (f) agama. 
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Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan tersebut di atas, pemerintah 

menyelenggarakan sendiri atau dapat melimpahkan sebagian urusan pemerintahan 

kepada aparat pemerintah atau wakil pemerintah di daerah atau dapat menugaskan 

kepada Pemerintahan Daerah dan/ atau pemerintahan desa. 

Pembagian urusan pemerintahan tersebut didasarkan pada pemikiran bahwa 

selalu terdapat berbagai urusan pemerintahan yang sepenuhnya/tetap menjadi 

kewenangan pemerintah.Urusan pemerintahan tersebut menyangkut terjaminnya 

kelangsungan hidup bangsa dan Negara secara keseluruhan. 

2.2 Otonomi Desa 

Merupakan otonomi asli, bulat dan utuh serta bukan pemberian dari 

pemerintah, sebaliknya pemerintahan menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh 

desa tersebut.( HAW Widjaja, 2003 : 165 ). Dengan demikian pemerintah daerah 

kabupaten Kuantan Singingi harus menerapkan factor-faktor wewenang desa yang 

telah dirancang dalam Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati. 

Otonomi desa menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, 

Sebagai sebuah kawasan yang otonom memang diberikan hak-hak istimewa, 

diantaranya adalah terkait dengan pengelolaan keuangan dan alokasi dana desa, 

pemilihan kepala desa serta pembangunan desa. 

Otonomi daerah menurut H.A.W Widjaja (2011;76) menyatakan bahwa: 

“Kewenangan daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus kepentingan 

masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. 



15 
 

Sedangkan daerah otonomi menurut H.A.W Widjaja (2011;76) adalah 

kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang 

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri 

berdasarkan aspirasi masyarkat dalam Ikatan Kesatuan Republik Indonesia..  

Dengan demikian, dampak pemberian otonomi ini tidak hanya terjadi pada 

orgainisasi/administrasi lembaga pemerintah daerah akan tetapi belaku juga kepada 

masyarakat (publik), badan atau lembaga swasta dalam berbagai bidang. Dengan 

otonomi terbuka kesempatan bagi pemerintah daetan secara langsung membangun 

kemitraan dengan publik dan pihak swasta daerah yang bersangkutan dalam berbagi 

bidang pula. 

Otonomi daerah tidak di pandang semata-mata sebagai hak dan wewenang, 

tetapi lebih merupakan kewajiban dan tanggung jawab, sehingga bagi daerah dituntut 

mengembangkan dan meningkatkan sumber daya manusia (SDM), kelembagaaan 

ketatalaksanaan, kualitas personal (Birokrat), kelayakan organisasi, dan kecanggihan 

administrasi. 

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ada 2 Persyaratan yang 

mendukung dan mempengaruhi pelaksanaan otonomi daerah adalah : 

1. Persyaratan persyaratan dasar kewilayahan;  

Persyaratan dasar kewilayahan merupakan persyaratan yang mencakup a. luas 

wilayah minimal; b. jumlah penduduk minimal; c. batas wilayah; d. Cakupan 

Wilayah; dan e. batas usia minimal Daerah provinsi, Daerah kabupaten/kota, 

dan Kecamatan.  
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2. Persyaratan dasar kapasitas Daerah. 

Persyaratan dasar kapasitas daeran merupakan persyaratan yang mencakup 

geografi; b. demografi; c. keamanan; d. sosial politik, adat, dan tradisi; e. 

potensi ekonomi ; f. keuangan Daerah; dan g. kemampuan penyelenggaraan 

pemerintahan. 

Pengakuan keberadaan daerah otonomi tidak hanya berlaku dipemerintah 

Provinsi dan Kabupaten/Kota tetapi keberadaan desa juga diakui. Hal ini sesuai 

dengan Pasal 18 UUD 1945 diamandemen menjadi Pasal 18, 18 A dan 18B. Pasal 

18B yang berbunyi :  

(1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang 

bersifat khusus atau bersifat istemewa yang diatur dengan undang-undang. 

(2) Negara mengakui kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak 

tradisional sepenjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan 

masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur 

dalam undang-undang. 

Desa menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan 

Daerah mengartikan desa sebagai berikut : 

“Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang 
berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, 
berdasarkan asal-usul, adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system 
pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintah Daerah pasal 1 Ayat 2).” 
 

Dalam pengertian desa menurut Widjaja dan Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2004 diatas sangat jelas sekali bahwa desa merupkan self Community, yaitu 
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komunitas yang mengatur dirinya sendiri.Dengan pemahaman bahwa desa memiliki 

kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat sesuai dengan 

kondisi dan social budaya setempat, maka posisi desa yang memiliki otonomi asli 

sangat stategis sehingga memerlukan perhatian yang seimbang terhadap 

penyelenggaraan otonomi daerah. Karena dengan otonomi desa yang kuat akan 

mempengaruhi secara signifikan perwujudan otonomi daerah. 

Otonomi desa terus berkembang hingga terciptalah Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2014, dalam undang-undang ini mengatakan bahwa UU Nomor 

32 Tahun 2004 tidak mampu menjawab pertanyaan tentang hakeket, makna, 

visi dan kedudukan desa. Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 menegaskan 

komitmen politik dan konstitusional bahwa negara melindungi dan 

memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis 

sehingga dapat menciptakan landasan yang kokoh dalam melaksanakan 

pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan 

sejahtera. 

Desa berdasarkan ketetentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, 

diberikan kewenangan yang mencakup : 

a) Kewenangan berdasarkan hak asal usul; 

b) Kewenangan lokal berskala desa;  

c) Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, 

atau pemerintah daerah kabupaten/kota; dan 
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d) Kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah 

provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

Tujuan pembentukan desa adalah untuk meningkatkan kemampuan 

penyelenggara pemerintah secara berdaya guna dan berhasil guna peningkatan 

pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan 

pembangunan. Dalam menciptakan pembangunan hingga tingkat akar rumput, maka 

terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk pembentukan desa yakni ; 

Pertama, Faktor penduduk minimal 2500 jiwa atau 500 Kepala keluarga. Kedua, 

factor luas yang terjangkau dalam pelayanan dan pembinaan masyarakat.Ketiga, 

factor letak yang memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar 

dusun.Keempat, factor sarana dan prasarana pemerintahan desa.Kelima, factor social 

budaya adanya kerukunan hidup beragama dan kehidupan bermasyarakat dalam 

hubungan adat istiadat.Keenam, faktor kehidupan masyarakat yaitu tempat untuk 

keperluan mata pencaharian masyarakat. 

Widjaja (2003:165) menyatakan bahwa otonomi desa merupakan otonomi 

asli, bulat dan utuh seta bukan merupakan pemberian dari pemerintah, sebaiknya 

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 politik maupun hukum 

perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan menunutut dinamika 

pengadilan. 
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Dengan dimulai dikeluarkannyaUndang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

Tentang Desa memberikan landasan yang kuat bagi desa dalam menunjukan 

“Development Community” dimana desa tidak lagi sebagai level administrasi atau 

bawahan daerah tetapi sebaiknya sebagai “Independent Community” yaitu desa dan 

masyarakat berhak berbicara atas dasar kepentingan masyarakat itu sendiri. Desa 

diberi kewenangan untuk mengatur desanya sendiri secara mendiri termasuk bidang 

social, politik dan ekonomi. Dengan adanya kemandirian ini diharapkan akan dapat 

meningkatkan partisipasi masyarakat desa dan pembangunan social dan politik. 

Bagi desa, otonomi yang dimiliki berbeda dengan otonomi yang dimiliki oleh 

provinsi maupun daerah Kabupaten/Kota.Otonomi yang dimiliki oleh desa adalah 

berdasarkan asal-usul dan adat istiadatnya. Bukan berdasarkan penyerahannya 

wewenang dari pemerintah desa atau nama lainnya. Yang selanjutnya disebut desa 

adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan 

mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat 

setempat yang diakui dalam system pemerintahan Nasional dan berada di Daerah 

Kabupaten. 

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah Daerah, 

urusan pemerintahan ada yang diselenggarkan oleh pemerintah pusat, ada yang 

diselenggarakan oeleh pemerintah daerah provinsi, dan ada yang diselenggarakan 

oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota. Pengaturan tersebut merupakan bantuk 

urusan pemerintah yangpengaturannya dan pengurusannya diserahkan kepada 

pemerinah daerah Kabupaten/Kota sangat jelas dan rinci. 
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Dalam rangka memperkuat desa, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tatacara Penyerahan Urusan 

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kepada Desa. Dalam peraturan ini dijelaskan 

bahwa urusan pemerintah Kabupaten/kota yang dapat diserahkan kepada desa. Antara 

lain semua urusan Kabupaten/Kota yang diserahkan kepada desa antara lain; 

1. Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan 

2. Bidang Pertambangan dan Energi serta Sumber daya Mineral 

3. Bidang Kehutanan dan Perkebunan 

4. Bidang Perindustrian dan Perdagangan 

5. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 

6. Bidang Penanaman Modal 

7. Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

8. Bidang Kesehatan 

9. Bidang Pendidikan dan Kebudayaan 

10. Bidang Sosial 

11. Bidang Penataan Ruang 

12. Bidang Pemukiman/Perumahan 

13. Bidang Pekerjaan Umum 

14. Bidang Perhubungan 

15. Bidang Lingkungan Hidup 

16. Bidang Politik Dalam Negerj dan Administrasi Publik 

17. Bidang Otonomi Desa 

18. Bidang Perimbangan Keuangan 

19. Bidang Tugas Pembantu 

20. Bidang Pariwisata 

21. Bidang Pertanahan 

22. Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil 
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23. Bidang kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarkat dan Pemerintah Umum 

24. Bidang Perencanaan 

25. Bidang Penerangan/Informasi dan Komunikasi 

26. Bidang Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak 

27. Bidang KB dan Keluarga Sejahtera 

28. Bidang Pemberdayaan Masyarakat 

29. Bidang Statistik 

30. Bidang Arsip dan Perpustakaan. 

Namun, harus selalu diingat bahwa tiada hak tanpa ada kewajiban tiada 

kewenangan tanpa tanggung jawab dan tiada kebebasan tanpa batas.Oleh karena itu, 

dalam pelaksanaan hak, kewenangan dan kebebasan dalam penyelenggaraan otonomi 

desa harus tetap menjunjung nilai-nilai tanggung jawab terhadap Negara Kesatuan 

Republik Indonesia dengan menekankan bahwa desa adalah bagian yang tidak 

terpisahkan dari bangsa dan Negara Indonesia. Pelaksanaan hak, wewenang dan 

kebebasan otonomi desa menurut tanggung jawab untuk memelihara integritas, 

persatuan dan kesatuan bangsa dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia 

dan bertanggungjawab untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan 

dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

2.3 Pemerintahan Desa 

Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Pemerintahan desa adalah 

penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam 

sitem pemerintahan Negara Kesatuan Republik. Sebagaimana yang di jelaskan dalam 

pasal 25 pemerintahan desa adalah Kepala desa atau yang dimaksud dengan nama 

lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. 
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Secara etimologi pemerintahan berasal dari kata pemerintah, yang paling 

sedikit kata “ perintah” tersebut memiliki empat unsur yaitu ada dua pihak yang 

terkandung, kedua pihak tersebut saling memiliki hubungan, pihak yang memerintah 

memiliki kewenangan dan pihak yang diperintah memiliki ketaatan. 

Apabila dalam suatu Negara kekuasaan pemerintah, dibagi atau dipisahkan 

maka terdapat perbedaan antara pemerintahan dalam arti sempit dan pemerintahan 

dalam arti luas. Pemerintah dalam arti sempit hanya meliputi lembaga yang mengurus 

pelaksanaan roda pemerintahan ( eksekutif ), sedangkan pemerintahan dalam arti luas 

selain eksekutif termasuk juga lembaga yang membuat peraturan perundang-

undangan ( disebut legislatif ) dan yang melaksanakan peradilan ( yudikatif ). 

Sedangkan pengertian 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 pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.(HAW. 

Widjaja, 2003 ). 

Penyelenggara pemerintah desa menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 

2004 dan didukung Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 telah memberikan 

keluangan dan kesempatan bagi desa dan memberdayakan masyarakat desa. 

Masyarakat desa dapat mewujudkan masyarakat yang mandiri ( Otonomi Desa ). 

Jadi pemerintahan desa adalah penyelenggaran urusan pemerintahan oleh 

pemerintah desa dan BPD dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat 
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setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati 

dalam system pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Pemerintah desa yang baik secara sederhana dapat dirumuskan apabila 

mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat setempat. Pelayanan pelayanan yang dapat diberikan oleh pemerintah 

desa kepada masyarakat desa terkait dengan penyediaan barang ( Publik Goods ) dan 

bersifat pengatur ( Publik Regulation). Pelayanan tersebut dapat dilakukan oleh 

pemerintah desa apabila desa secara memadai memiliki kewenangan desa, lembaga 

desa, personil pemerintah desa, keuangan desa dan lembaga perwakilan desa serta 

kerja sama antar desa. Dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan desa, sering 

terlihat adanya beberapa masalah, sehingga sering terjadi pelaksanaan pembangunan 

tidak berjalan sebagaimana mestinya. 

Menurut  Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 dalam Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 bahwa Otonomi Desa harus memperhatikan hal-hal 

berikut : 

a. Penetapan batas wilayah Desa sesuai dengan kaidah kartografis; 

b. Pengelolaan anggaran operasional Desa persiapan yang bersumber dari APB 

Desa induk;  

c. Pembentukan struktur organisasi;  

d. Pengangkatan perangkat Desa;  

e. Penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk Desa;  

f. Pembangunan sarana dan prasarana Pemerintahan Desa. 
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g. Pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertanahan 

serta pengembangan sarana ekonomi, pendidikan, dan kesehatan; dan 

h. Pembukaan akses perhubungan antar-Desa. 

Penyelenggaraan pemerintah desa dilakukan oleh pemerintah desa dan Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah desa adalah organisasi pemerintah yang 

terdiri atas: 

a. Unsur pimpinan, yaitu kepala desa 

b. Unsur pembantu kepala desa, yang terdiri atas; 

1. Sekretaris desa, yaitu unsur staf atau pelayan yang diketuai oleh sekretaris 

desa 

2. Unsur pelaksana teknis, yaitu unsur pembantu kepala desa yang 

melaksanakan unsur teknis di lapangan. 

3. Unsur kewilayahan, yaitu pembantu kepala desa di wilayah kerjanya 

seperti; kepala dusun. 

Kepala desa mempunyai tugas meyelenggarakan urusan pemerintahan, 

pembangunan dan kemasyarakatan. Dalam melaksanakan tugasnya, kepala desa 

mempunyai wewenang: 

a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang 

telah ditetapkan bersama BPD 

b. Mengajukan rancangan peraturan desa 

c. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersamabpd, 
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d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai apbdesa 

untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD 

e. Membina kehidupan masyarakat desa 

f. Membina perekonomian desa 

g. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif 

h. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menjadi kuasa 

hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peratuern perundang-undangan; dan 

i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi menetapkan peraturan desa 

bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarkat. Atas fungsi 

tersebut BPD mempunyai wewenang : 

a. Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa 

b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan 

peraturan kepala desa 

c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa 

d. Membentuk panitia pemilihan kepala desa 

e. Menggali, menampung, menhimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi 

masyarakat; dan 

f. Menyusun tata tertib BPD. 
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2.3.1 Peran pemerintahan desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa 

Peran stakeholders dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terdapat beberapa 

stakeholder yang terlibat dalam pengelolaan alokasi dana desa yaitu kepala desa, 

karang taruna, tim penggerak PKK, masyarakat desa, dan Badan Permusyawaratan 

Desa (BPD). Stakeholderstersebutdiharapkan mampu melaksanakan program tersebut 

secara tertib, efektif, efisien, serta dilakukan secara transparan dan dapat 

dipertanggungjawabkan secara teknis dan administratif.Kepala desa selaku 

penanggungjawab kegiatan pengelolaan alokasi dana desa mempunyai beberapa 

peranan yang meliputi: 

a. Mengadakan sosialisasi pelaksanaan kegiatan alokasi dana desa, 

b. Membentuk tim pelaksana tingkat desa, 

c. Membuat Daftar Rencana Kegiatan (DRK) alokasi dana desa yang dilakukan 

bersama lembaga-lembagaterkait dan tokoh masyarakat, dan  

d. Mendampingi bendahara desa pada saat pencairan alokasi dana desa. 

Stakeholderslainnya yaitu karang taruna dan tim penggerak PKK yang 

kontribusinya sama yaitu pada penyusunan Daftar Rencana Kegiatan (DRK) alokasi 

dana desa dan pelaksanaan kegiatan khususnya padapembangunan infrastruktur. 

Selain itu, karang taruna melaksanakan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat 

terutama generasi muda dengan mendayagunakan sumber dan potensi tersebut untuk 

belanja perlengkapan olahraga dan seni sebagai penunjangkegiatan kepemudaan di 

desa. Sedangkan tim penggerak PKK melaksanakan penyelenggaraan masyarakat 

dengan mendayagunakan anggaran alokasi dana desa untukkegiatan simpanpinjam 
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ibu-ibu PKK sebagai upaya pelaksanaan program PKK yang berkaitan dengan 

kesejahteraan keluarga di desa. 

Masyarakat desa yang nantinya akan memperoleh manfaat secara langsung 

dari adanya program ini dituntut untuk turut berperan serta dalam setiap tahapan 

pengelolaan alokasi dana desa. Namun, beberapa masyarakat bahkan masih belum 

mengetahui adanya program tersebut dikarenakan sosialisasinya yang tidak merata. 

Hal tersebut kemudian menyebabkan masyarakat menjadi acuh dan mempercayakan 

pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa kepada para tim pelaksana.Padahal 

seharusnya masyarakatlah yang paling mempunyai peranan dalam program tersebut 

karena kembali pada tujuan sesungguhnya yaitu pemberdayaan 

masyarakat.Stakeholderslainnya yaitu Badan Permusyawaratan Desa (BPD), 

meskipun tidak memilikikaitan kepentingan secara langsung BPD juga turut berperan 

dalam pengelolaan alokasi dana desa karena BPD mempunyai hak untuk melakukan 

pengawasan dan bersama dengan pemerintah desabertanggungjawab dalam kegiatan 

tersebut. Peranan BPD lainnya yaitu turut berkontribusi pada tahap perencanaan. 

 
2.4 Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung Pengelolaan Alokasi Dana Desa 

2.4.1 Faktor Penghambat  

Faktor penghambat dalam pelaksanaan kegiatan alokasi dana desa yaitu: 

Budaya paternalistik yang masih melekat pada masyarakat desa sehingga 

masyarakat cenderung bersikap acuh dan memberikan kepercayaan sepenuhnya 

kepada kepala desa. Hal tersebut menyebabkan tidak semua masyarakat tahu tentang 
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adanya program pengelolaan alokasi dana desa tersebut dan juga mengakibatkan 

rendahnya pengawasan dari masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Padahal 

pengawasan dari masyarakat sangat diperlukan untuk menghindari hal-hal yang tidak 

diinginkan terjadi. 

Selain itu, dominasi pihak kecamatan dalam penyusunan Surat Pertanggung 

Jawaban (SPJ) alokasi dana dianggap dapat menghambat kemandirian desa. Padahal 

tugas dari tim pengendali kecamatan hanya melakukan bimbingan teknis administrasi 

keuangan kepada tim pelaksana tingkat desa.  

2.4.2 Faktor Pendukung 

Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan, diketahui bahwa faktor-faktor 

yang mendukung pelaksanaan kegiatan alokasi dana desa yaitu adanya peraturan 

perundang-undangan yang jelas sehingga tim pelaksana dapat melakukan tugasnya 

dengan baik. Peraturan perundangundangan yang ada juga memudahkan tim 

pelaksana untuk membagi anggaran alokasi dana desa disetiap pos-posnya.  

Selain itu, tingkat partisipasi masyarakat Desa dalam pelaksanaan kegiatan 

juga sangat tinggi.Hal tersebut dibuktikan dengan budaya gotong royong masyarakat 

yang sangat baik, khususnya pada tahap pelaksanaan.Dengan diberdayakannya 

masyarakat melalui gotong royong secara tidak langsung pemerintah desa 

memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan 

perannya agar kemudian tidak terjatuh ke dalam posisi yang lemah dan terpinggirkan. 
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2.5 Defenisi Konsep 

Konsep-konsep yang telah dikemukakan diatas masih bersifat abstrak maka 

agar tercapainya kesatuan pengetahuan dan untuk memudahkan penelitian maka 

dimaksudkan beberapa batasan yang berpedoman pada teori yang dikemukakan pada 

telaah pustaka. Definisi konsep merupakan batasan penelitian yang merupakan pokok 

batas pada bagian berikutnya, yakni dengan mendefenisikan sebagai berikut : 

1. Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang di alokasikan oleh pemerintah 

Kabupaten/Kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan 

keuangan pusat dan daerah yang di terimah oleh Kabupaten/Kota. 

2.6 Pandangan islam tentang Penelitian 

Kepemimpinan dalam Islam dikenal dengan istilah imamah, sedangkan 

pemimpin disebut imam.Kedudukan seorang pemimpin dalam Islam sangatlah 

penting. Bahkan keberadaannya fardhu kifayah, di mana setiap manusia akan berdosa 

apabila tidak adanya seorang pemimpin dan pembebanan hukum tersebut terbebas 

manakala salah seorang dari umat telah terpilih menjadi pemimpin. 

Keberadaan seorang pemimpin yang diakui oleh syariat menunjukkan seorang 

pemimpin itu harus mengerti akan agamanya. Ilmu yang membahas tentang 

pemerintahan dalam Islam dikenal dengan Fiqh Siyasah. 

Saidina Ali pernah berkata, “Lebih baik dipimpin oleh orang yang zalim dari 

pada negara tidak ada pemimpin.”Ini menunjukkan bahwa keberadaan pemimpin 

dalam negara itu mutlak diperlukan. Dalam sebuah pengajian bersama,  Marhaban 

Habibi Bakongan (Waled Bakongan), beliau menjelaskan bahwa memilih pemimpin 
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hukumnya wajib dan setiap insan akan berdosa jika tidak ada pemimpin walaupun 

cuma sehari. Melihat kenyataan yang seperti ini tentulah tidak ada alasan bagi kita 

untuk menolak keberadaan seorang pemimpin. 

Untuk menjalankan aturan Allah SWT dibutuhkan seorang pemimpin yang 

akan mengayomi manusia ke jalan yang benar sesuai dengan tuntutan syariat. Banyak 

sekali ayat yang menjelaskan tentang pentingnya pemimpin dalam kehidupan 

ini.Bahkan awal penciptaan Nabi Adam as di alam semesta ini pun dengan tujuan 

menjadikannya sebagai khalifatul ardhi (pemimpin di muka bumi). 

Adapun hadist tentang kepemimpinan adalah :Surat An-Nisa' Ay 

ُسوَل َوأُولِي اْألَْمِر ِمْنُكْم ۖ فَإِْن تَنَاَزْعتُْم فِ  َ َوأَِطیُعوا الرَّ ي َشْيٍء فَُردُّوهُ یَا أَیُّھَا الَِّذیَن آَمنُوا أَِطیُعوا هللاَّ

لَِك َخْیٌر َوأَْحَسُن تَأِْویًال إِلَ 
ِ َواْلیَْوِم اْآلِخِر ۚ َذٰ ُسوِل إِْن ُكْنتُْم تُْؤِمنُوَن بِا�َّ ِ َوالرَّ  ى هللاَّ

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), 

dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang 

sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), 

jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian 

itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS.An-Nisa (4):59) 

lnbiyayat 73 

َنا ًة يـَْهُدوَن بَِأْمرِنَا َوأَْوَحيـْ وََكانُوا لََنا  ۖ◌ ِإلَْيِهْم ِفْعَل  َوَجَعْلَناُهْم أَِئمَّ

َراِت َعاِبِدينَ   َوِإقَاَم الصََّالِة َوِإيَتاَء الزََّكاةِ اْخلَيـْ
Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang 

memberi petunjuk dengan perintah Kami dan telah Kami wahyukan kepada, 

mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan 

hanya kepada Kamilah mereka selalu menyembah. (QS.Al-Anbiya (21):73) 
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2.7 Penelitian Terdahulu 

1. AHMAD KHAIRI, Analisis Implementasi Alokasi Dana Desa (ADD) 

Bagi Peningkatan Pembangunan Didesa Tengganau Kecamatan Pinggir 

Kabupaten Bengkalis Tahun 2012. 

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Implementasi Alokasi Dana Desa 

(ADD) yang ada di Desa Tengganau tersebut sudah berjalan dengan Cukup Baik, 

dengan persentase 63,63%. Walaupun dari hasil angket dan wawancara 

mengungkapkan Cukup Baik, namun dari hasil observasi/tinjauan dilapangan 

penulis melihat implementasi Alokasi Dana Desa (ADD), prakteknya masih 

terdapatnya kelemahaan dalam pengontrolan dan pengawasan yang dilakukan 

oleh pihak Pemerintah Desa itu sendiri. Masih lemahnya tim bagian khusus 

didalam melakukan tugasnya didalam pelaksanaan, penggunaan dan pengelolaan 

dana ADD oleh Pemerinta Desa, sehingga hasil yang didapat kurang memuaskan 

seperti apa yang telah dibuat dan direncanakan sebelumnya. 

2. ADB. HARIS, Analisis Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun 2011 

Di Desa Sungai Tanang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar. 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa yang telah penulis lakukan maka 

Analisis penggunaan ADD pada desa Sungai Tanang Kecamatan Kampar Utara 

kabupaten Kampar ditinjau dari beberapa indikator dalam Analisis penggunaan 

ADD berada di persentase sebesar 53,4% dari tanggapan Kepala Desa dan 41,6% 

dari tanggapan masyarakat dengan pengukuran variabel dengan nilai antara 34%-
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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. 

Adapun Hasil Dari Penelitian dari Ahmad Khairi menyatakan bahwa 

Peningkatan Pembangunan didesa Tengganau Kecamatan Pinggir Kabupaten 

Bengkalis Tahun 2012sudah cukup baik yaitu 63,63%. Sedangkan hasil dari 

Penelitian Abd.Haris Menyatakan Bahwa Penggunaan Alokasi dana Desa di desa 

Sungai Tanang kecamatan Kampar utara kabupaten Kampar juga Memperoleh hasil 

sudah cukup baik. Sementara Hasil Dari Penelitian Penulis, Pengalokasian Dana Desa 

di Desa Titian Modang Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan 

Singingi Memperoleh Hasil Sedang yang mana Presentasenya 60,94%. 

2.8 Konsep Operasional 

Konsep operasional adalah petunjuk bagaimana suatu variable di ukur, dan 

juga berfungsi untuk menciptakan kesatuan bahas, makna serta persepsi dan 

pengertian dalam mengelola dan menganalisa data. 
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Untuk melihat gambaran yang jelas tentang variabel, indicator dan sub 

indicator dari konsep operasional dapat di lihat dari tabel berikut: 

Variabel Indikator Sub Indikator 
Pengelolaan 
Alokasi Dana 
Desa 

1. Pembangunan, 
pemanfaatan alokasi 
dana desa dan 
pemeliharaan 
infrastruktur dan 
lingkungan Desa. 

1. Pembangunan dan 
pemeliharaan infrastruktur 
pembangunan 

2. Pengalokasian dana desa 
3. Pemamfaatan dana desa 

2. Sarana dan prasaran 
kesehatan 

1. Kondisi Sarana kesehatan 
2.Kondisi  jenis kesehatan yang 

diberikan 
3.Kondisi Fasilitas yang 

diberikan 
3. Sarana dan prasarana 

pendidikan dan 
kebudayaan 

1.Pengalokasian dana desa untuk 
pendidikan 

2.Kondisi fasilitas 
3.pengawasan  

4. Pengembangan usaha 
ekonomi produktif serta 
pembangunan sarana dan 
prasarana ekonomi. 

1.Pengembangan Usaha 
Ekonomi Produktif 

2.Sektor Pembangunan usaha 
Ekonomi 

3.Terobosan usaha Ekonomi 
Sumber :Peraturan Daerah Kuantan Singingi Nomor 13 tahun 2010  Tentang  

Perencanaan, pelaksanaan pembangunan  dan  pemanfaatan dana desa 
serta pendayagunaankawasan perdesaan 
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2.10 Kerangka Pemikiran 

Alokasi Dana Desa adalah dana yang di alokasikan oleh pemerintah 

Kabupaten/Kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan 

keuangan pusat dan daerah yang di terimah oleh Kabupaten/Kota. Untuk itu, 

penulis ingin mengetahui bagaimana pengelolaan pada desa Titian Modang 

Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi dan apa faktor-

faktor penghambat yang memepengaruhi pengelolaan pada desa Titian Modang 

Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. Berdasarkan 

uraian tersebut maka kerangka brpikir penelitian sebagaimana digambarkan 

dalam tabel sebagai berikut.  

Analisis pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Di Desa Titian 
Modang Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan 

Singingi 

 

 

 

  

 

 

 

  

Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 13 tahun 2010  
Tentang  Perencanaan, pelaksanaan pembangunan  dan  pemanfaatan dana 
desa serta pendayagunaan kawasan perdesaan    
 

Sarana dan prasaran kesehatan Pembangunan, pemanfaatan dan 

pemeliharaan infrastruktur dan 

lingkungan Desa. 

Pengembangan usaha ekonomi 

produktif serta pembangunan sarana 

dan prasarana ekonomi 

Sarana dan prasarana pendidikan 

dan kebudayaan 


