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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Pembangunan Desa 

Sebelum mengetahui apa yang dimaksud dengan pembangunan, perlu 

kiranya kita mengetahui apa yang dimaksud dengan Desa. Dalam undang-

undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 2014 tentang desa, Desa adalah 

desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut 

Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang 

berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan 

mesyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau 

hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. 

Defenisi tentang desa sendiri sampai sekarang masih perlu dikaji 

karena batasannya menjadi perdebatan panjang dikalangan para ahli. Desa 

dibentuk berdasarkan kebutuhan masyarakat di daerah tertentu yang satu 

dengan daerah lain berbeda kulturnya. Beberapa ahli atau pakar 

mengemukakan pendapatnya dari tinjauannya masing-masing. 

Bintoro (dalam Wasistiono, 2006:8) yang memandang desa dari segi 

geografi, mendefenisikan desa sebagai suatu hasil dari perwujudan antara 

kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil dari perpaduan itu 

ialah suatu wujud atau penampakan dimuka bumi yang ditimbulkan oleh 

unsur-unsur fisiografi, sosial ekonomis, politis dan cultural yang saling 
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berinteraksi antar unsur tersebut dan juga dalam hubungannya dengan daerah 

lain. 

Jika dilihat dari sudut pandang ekonomi, menurut Suhartono  

(2006:13) desa mengandung arti sebagai tempat orang hidup dalam ikatan 

keluarga dalam suatu kelompok perumahan dengan saling ketergantungan 

yang besar dibidang sosial ekonomi. 

Namun demikian dapat dilihat pengertian desa dari pergaulan hidup, 

seperti yang dikemukakan oleh Bouman (beratha,1982:26) yang 

mendefenisikan desa sebagai salah satu bentuk kuno dari kehidupan bersama 

sebanyak dari beberapa ribu orang, hampir semuanya saling mengenal, 

kebanyakan di dalamnya hidup dari pertanian, perikanan dan sebagainya, 

usaha yang dapat dipengaruhi oleh hukum dan kehendak alam. Dan dalam 

tempat tinggal itu terdapat banyak ikatan-ikatan keluarga yang rapat, ketaatan 

pada tradisi dan kaidah-kaidah sosial. 

Dari berbagai pengertian desa sebagaimana diatas, maka dapat ditarik 

ciri desa secara umum: 

1. Desa umumnya terletak atau sangat dekat dengan pusat wilayah usaha tani 

(sudut pandang ekonomi) 

2. Dalam wilayah itu perekonomian merupakan kegiatan ekonomi dominan. 

3. Faktor-faktor penguasaan tanah menentukan corak kehidupan 

masyarakatnya. 

4. Tidak seperti di kota ataupun di kota besar yang penduduknya sebagian 

besar merupakan pendatang. 
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5. Kontrol sosial lebih bersifat informal dan interaksi antar warga desa lebih 

bersifat personal dalam bentuk tatap muka 

6. Mempunyai tingkat homogenitas yang relatif tinggi dan ikatan sosial yang 

relatif lebih ketat daripada kota (suhartono,2000:16). 

  Dari pengertian diatas dikaitkan dengan pembangunan desa dapat 

diambil suatu pengertian bahwa pembangunan desa merupakan proses 

perubahan yang terus menerus berlangsung pada masyarakat desa yang mana 

merupakan rangkaian usaha untuk meningkatkan kesejahteraan dan 

peningkatan taraf hidup masyarakat sebagai bagian yang tak terpisahkan dari 

pembinaan bangsa. 

Beranjak kepada defenisi pembangunan desa, maka kata pembangunan 

dan desa hendaknya terlebih dahulu dipisahkan untuk mengetahui defenisi 

kedua aspek ini. 

Pembangunan merupakan suatu proses pembaharuan yang kontiniu 

dan terus menerus dari suatu keadaan tertentu kepada suatu keadaan yang 

dianggap lebih baik. Pembangunan merupakan suatu rangkaian usaha untuk 

mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar, yang 

ditempuh oleh suatu Negara menuju modernitas dalam rangka pembinaan 

bangsa. Agar pembangunan dapat berhasil, maka diperlukan dukungan, 

perhatian dan partisipasi masyarakat dalam segala hal. Dalam hal ini tidak 

terkecuali masyarakat pedesaan. Pembangunan yang berdampak langsung 

kepada peningkatan kesejahteraan warga desa, misalnya pembangunan jalan 

dan jembatan. Adapun pembangunan yang dampaknya tidak langsung 
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misalnya pembangunan TK dan SD. Pembangunan TK dan SD memang tidak 

secara langsung terlihat membawa peningkatan kesejahteraan warga desa 

karena dampaknya akan terlihat setelah murid tersebut dewasa. Anak desa 

yang terdidik akan bisa lebih sejahtera dari pada anak desa yang tidak terdidik. 

(samudra Wibawa, 2009:7) 

Lambing Trijono (2007:3) Pembangunan merupakan upaya untuk 

memenuhi kebutuhan dasar manusia, baik secara individual maupun 

kelompok, dengan cara yang tidak menimbulkan kerusakan, baik terhadap 

kehidupan social maupun lingkungan alam.  

Menurut Siagian (2005:143) pembangunan adalah upaya yang secara 

sadar dilaksanakan oleh suatu bangsa, Negara dan pemerintah dalam rangka 

pencapaian tujuan nasioanal melalui pertumbuhan dan perubahan secara 

terencana menuju masyarakat modern. Maka tidak ada suatu Negara yang 

akan  mencapai tujuan nasionalnya tampa melalui berbagai jenis kegiatan 

pembangunan. 

Menurut Suharto(2006:4) pembangunan merupakan suatu perubahan 

yang terencana dan berkesinambungan, pembangunan hakekatnya bertujuan 

untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas hidup manusia. Untuk  

mencapai tujuan tersebut, maka pembangunan perlu diimplementasikan 

kedalam berbagai program pembangunan yang dapat secara langsung 

menyentuh masyarakat. 

Berkenaan dengan pembangunan desa, Daeng Sudirwo, (1981:63) 

mendefenisikan pembangunan desa adalah proses perubahan yang terus 
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menerus dan berkesinambungan yang diselenggarakan oleh masyarakat 

beserta pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan lahir batin, materi dan 

spiritual berdasarkan pancasila yang berlangsung di desa.  

Ndraha, (1982:14) mengemukakan bahwa keberhasilan pemerintah 

dari suatu pembangunan desa ditentukan oleh beberapa faktor sebagai berikut: 

1. Adanya faktor rencana yang realistis disesuaikan dengan kondisi 

masyarakat. 

2. Adanya kesanggupan untuk melaksanakan kegiatan pembangunan sesuai 

dengan apa yang dilaksanakan. 

3. Adanya kepemimpinan yang konsekuen dan konsisten mengolah supaya 

pembangunan dari tahap ke tahap berikutnya sesuai dengan rencana. 

 

Untuk lebih lanjutnya Soewarjono (1968:7) yang menyatakan bahwa 

pembangunan desa adalah seluruh usaha-usaha yang dilakukan dalam 

lingkungan desa dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat 

desa serta meningkatkan kesejahteraan dalam desa. 

 

2.2 Konsep Otonomi Desa 

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-

batas wilayah yurisdiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus 

kepentingan masyarakat setempat yang diakui atau dibentuk dalam sistem 

pemerintahan nasional berada di kabupaten atau kota, sebagaimana dimaksud 

dalam undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Landasan 
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pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah partisipasi, otonomi asli, 

demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat (Haw.widjaja,2005:148). 

Undang-undang ini mengakui adanya otonomi yang dimiliki oleh desa 

dengan sebutan lainnya dan kepala desa melalui pemerintahan Desa dapat 

diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintahan daerah untuk 

melaksanakan pemerintahan daerah tertentu. Sementara itu, terhadap desa 

diluar desa geneologis yaitu desa yang bersifat administratif seperti desa yang 

dibentuk karena pemekaran desa ataupun karena transmigrasi ataupun karena 

alasan lain yang warganya pluralistis, majemuk atau heterogen, maka otonomi 

desa akan memberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang mengikuti 

perkembangan dari desa itu sendiri. 

Sebagai perwujudan demokrasi, dalam penyelenggaraan pemerintah 

desa dibentuk badan permusyawaratan desa (BPD) atau sebutan lain yang 

sesuai dengan budaya yang berkembang di desa yang bersangkutan yang 

berfungsi sebagai lembaga pengaturan dalam penyelenggaraan pemerintahan 

desa, seperti dalam pembuatan dan pelaksanaan peraturan desa, dan keputusan 

kepala desa. Di desa dibentuk lembaga kemasyarakatan sebagai mitra 

pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat desa. 

Kepala desa pada dasarnya bertanggung jawab kepada rakyat desa 

yang dalam tatacara dan prosedurnya pertanggungjawabannya disampaikan 

kepada bupati atau walikota melalui camat. Kepala Badan Permusyawaratan 

Desa, kepala desa wajib memberikan keterangan laporan 

pertanggungjawabannya kepada rakyat, menyampaikan informasi pokok-
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pokok pertanggungjawabannya, namun harus tetap member peluang kepada 

masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa untuk menanyakan dan 

atau menerima keterangan lebih lanjut terhadap hal-hal yang bertalian dengan 

pertanggungjawaban yang dimaksud. 

Pengaturan lebih lanjut mengenai desa seperti pembentukan, 

penghapusan, penggabungan, perangkat pemerintahan desa, keuangan desa, 

dan lain-lain sebagaimana dilakukan oleh kabupaten dan kota yang ditetapkan 

dalam peraturan daerah mengacu pada pedoman peraturan yang telah 

ditetapkan pemerintah. 

Implementasi kewenangan desa ditinjau dari perspektif implementasi 

sebagai interaksi (implementation as interaction), sesungguhnya bukanlah 

sebuah proses yang berjalan linier, melainkan sebuah siklus yang saling 

berhubungan satu dengan yang lainnya. Namun yang terjadi pola interaksi 

semi resiprocal mendominasi hubungan antara pemdes dengan berbagai policy 

stakeholders yang terlibat dalam implementasi kewenangan desa. Semi 

resiprocal interaktion terjadi antara pemdes dengan BPD. Hal ini terjadi 

karena BPD belum memahami job description sesungguhnya. 

Widjaja (2003: 165) menyatakan bahwa otonomi desa merupakan 

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

pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi 

asliyang dimiliki oleh desa tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat hukum 

yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat 

melakukan perbuatan hukum baik hukum publik maupun hukum perdata, 
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memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan menuntut di muka 

pengadilan. 

 Dengan dimulai dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 

1999 yang kemudian disempurnakan dengan dikeluarkannya Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan landasan 

kuat bagi desa dalam mewujudkan “Development Community” dimana desa 

tidak lagi sebagai level administrasi atau bawahan daerah tetapi sebaliknya 

sebagai “Independent Community” yaitu desa dan masyarakatnya berhak 

berbicara atas kepentingan masyarakat sendiri. Desa diberi kewenangan untuk 

mengatur desanya secara mandiri termasuk bidang sosial, politik dan ekonomi. 

Dengan adanya kemandirian ini diharapkan akan dapatmeningkatkan 

partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan sosial dan politik. 

Bagi desa, otonomi yang dimiliki berbeda dengan otonomi yang 

dimiliki oleh daerah propinsi maupun daerah kabupaten dan daerah kota. 

Otonomi yang dimiliki oleh desa adalah berdasarkan asal-usul dan adat 

istiadatnya, bukan berdasarkan penyerahan 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 sistem Pemerintahan Nasional dan berada di 

Daerah Kabupaten. Landasan pemikiran yang perlu dikembangkan saat ini 

adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi, dan 

pemberdayaan masyarakat. 
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Pengakuan otonomi di desa, Taliziduhu Ndraha (1997:12) menjelaskan 

sebagai berikut : 

1. Otonomi desa diklasifikasikan, diakui, dipenuhi, dipercaya dan dilindungi 

oleh pemerintah, sehingga ketergantungan masyarakat desa kepada 

“kemurahan hati” pemerintah dapat semakin berkurang. 

2. Posisi dan peran pemerintahan desa dipulihkan, dikembalikan seperti 

sediakala atau dikembangkan sehingga mampu mengantisipasi masa depan 

 

Otonomi desa merupakan hak, wewenang dan kewajiban untuk 

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan 

masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada 

pada masyarakat untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan 

desa tersebut. Urusan pemerintahan berdasarkan asal-usul desa, urusan yang 

menjadi wewenang pemerintahan Kabupaten atau Kota diserahkan 

pengaturannya kepada desa. 

Namun harus selalu diingat bahwa tiada hak tanpa kewajiban, tiada 

kewenangan tanpa tanggungjawab dan tiada kebebasan tanpa batas. Oleh 

karena itu, dalam pelaksanaan hak, kewenangan dan kebebasan dalam 

penyelenggaraan otonomi desa harus tetap menjunjung nilai-nilai 

tanggungjawab 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 

menuntut tanggungjawab untuk memelihara integritas, persatuan dan kesatuan 

bangsa dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tanggungjawab 
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untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan dalam koridor 

peraturan perundang-undangan yang berlaku (Widjaja, 2003:166). 

Menurut undang-undang No.6 tahun 2014 tentang desa pasal 18 

kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan 

pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan 

kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan 

prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan adat istiadat desa. Dan menurut pasal 

19 undang-undang No 6 tahun 2014 tentang desa kewenangan desa meliputi 

kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala desa, 

kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, 

atau pemerintah daerah kabupaten/kota, dan kewenangan lain yang ditugaskan 

oleh pemerintah.   

Pelaksanaan otonomi desa berikut dengan pengakuan segala hak 

otonomi yang dimilikinya merupakan salah satu bentuk langkah serius dalam 

memenuhi amanah UU No.32 tahun 2004 pasal 1 ayat 12, sebagai revisi atas 

undang-undang nomor 22 tahun 1999. Desa adalah kesatuan masyarakat 

hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur 

dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdsarkan asal usul dan 

adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Kebijakan pengembangan ekonomi Desa merupakan bagian yang tak 

terpisahkan dari kebijakan umum pembangunan pemerintah Kabupaten atau 

Kota, Provinsi dan Nasional yang telah dituangkan dalam berbagai dokumen 
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perencanaan baik jangka panjang, jangka menengah maupun jangka pendek. 

Karena otonomi desa merupakan otonomi yang berasarkan asal usul dan adat 

istiadat masyarakat setempat yang dihasilkan dari interaksi antar individu 

dalam masyarakat dalam kenyataannya pasti akan timbul keanekaragaman 

dari penataan desa, tata kehidupan masyarakat dan potensi desa, susunan 

pemerintahan, maupun tatanan pemerintahan yang sangat dipengaruhi oleh 

keanekaragaman asal usul dan adat istiadat masyarakatnya. 

Oleh karena itu, dalam waktu yang bersamaan perlu pula 

dikembangkan program untuk lebih meningkatkan keterlibatan secara 

langsung seluruh sumberdaya manusia potensial yang ada didesa dalam 

perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan seperti para pelaku 

ekonomi, tenaga-tenaga potensial, lembaga kemasyarakatan desa seperti PKK, 

LKMD, karang taruna, tokoh masyarakat, pemangku adat dan tokoh-tokoh 

agama. 

Undang-undang No.32 tahun 2004 , menetapkan bahwa 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 sistem pemerintahan Nasional dan berada 

di daerah kabupaten. 

 “Mengatur” diatas mengandung arti bahwa kewenangan membuat 

kebijakan yang bersifat mengatur, sedangkan “mengurus” artinya kewenangan 

membuat aturan pelaksanaan. Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki 

kewenangan mengurus dan mengatur kepentingannya sendiri berarti kesatuan 
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masyarakat hukum tersebut mempunyai otonomi. Hanya saja otonomi desa 

bukan otonomi formal seperti yang dimiliki pemerintah provinsi atau 

kabupaten kota, tapi otonomi berdasarkan asal usul dan adat istiadat. Otonomi 

berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat adalah otonomi yang telah 

dimiliki sejak dulu kala dan telah terjadi adat istiadat yang melekat dalam 

masyarakat desa yang bersangkutan (Hanif Nurcholis, 2011:64). 

Berdasarkan pengertian tersebut diatas, sangat jelas bahwa Desa 

memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan warganya 

dalam segala aspek kehidupan desa, baik dalam bidang pelayanan, pengaturan 

maupun pemberdayaan masyarakat. Dalam hubungannya dengan otonomi 

desa tersebut, clive day (hanif nurcholis) menjelaskan bahwa desa mempunyai 

otonomi dibidang bisnis, peradilan penduduk, dan tawar menawar masalah 

pajak dengan penguasa diatasnya. 

Hanif nurcholis (2001:21) mengatakan bahwa desa adalah lembaga asli 

pribumi yang mempunyai hak mengatur rumah tangga sendiri berdasarkan 

hukum adat. Soetardjo telah menguraikan bentuk dan isi otonomi desa sebagai 

berikut: 

1. Di bidang  lapangan pertanian 

Desa memiliki tanggungjawab atas tersedianya pangan bagi 

warganya, menyediakan semua yang menjadi kebutuhan petani untuk 

meningkatkan pendapatan petani, mengatur tanah komunal, menetapkan 

hak dan kewajiban kepada warganya yang mendapat giliran memakai 
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tanah komunal tersebut, memelihara tanah pangonan, memelihara dan 

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 

keagamaan atau kerohanian di desa. 

3. Di bidang kesehatan rakyat 

Desa mempunyai kewajiban menjaga kebersihan lingkungan 

warganya, menjaga kebersihan kandang hewan, selokan-selokan dan 

menggerakkan pembangunan berwawasan kesehatan. 

4. Di bidang pengajaran/pendidikan 

Pemerintah desa berkewajiban mendata anak usia sekolah dan 

menyuruh orangtuanya memasukan anaknya ke sekolah desa atau sekolah 

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

Anak-anak yang kedapatan tidak masuk sekolah akan dicari dan dibujuk 

untuk 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 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 

dimiliki     secara perorangan 

b. hak komunal yaitu hak desa untuk memiliki tanah desa secara tetap. 

Warga yang menerima hak ini hanya mempunyai hak menggarap 

7. Di bidang gugur gunung, kerja wajib, kerja bakti atau gotong royong. 

Pemerintah desa mempunyai hak untuk menggerakkan warganya 

bekerja bakti  untuk kepentingan desa. 

8. Di bidang sinoman, biodo, atau arisan 

Sinoman, biodo, arisan adalah suatu perkumpulan warga desa yang 

bertujuan menyelesaikan pekerjaan salah satu anggotanya secara bersama. 

9. Di bidang pengadilan desa 

Pengadilan desa adalah lembaga hukum asli yang dimiliki oleh 

hampir semua desa di Indonesia. 

 

Penyelenggaraan pemerintahan desa dilakukan oleh Pemerintah Desa 

dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pemerintah Desa adalah organisasi 

Pemerintahan Desa yang terdiri atas: 

1. Unsur pimpinan, yaitu Kepala Desa 

2. Unsur pembantu Kepala Desa yaitu terdiri atas: 

a. Sekretariat Desa, yaitu unsur staf atau pelayanan yang diketuai oleh 

Sekretaris Desa 
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b. Unsur pelaksana teknis, yaitu unsur pembantu kepala desa yang 

melaksanakan urusan teknis di lapangan 

c. Unsur kewilayahan, yaitu pembantu kepala desa diwilayah kerjanya 

seperti kepala dusun 

 

2.3  Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun      

2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 

Tahun 2014 merupakan peraturan yang dibuat oleh pemerintah dalam 

mengatur pelaksanaan pembangunan desa, yang mana pada peraturan menteri 

ini terdapat beberapa pasal yang mengatur tentang pembangunan desa. 

Pada bab III Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa Bagian kedua 

yaitu tahapan persiapan pada pasal 55: 

Tahapan persiapan meliputi: 

1. Penetapan pelaksana kegiatan  

2. Penyusunan rencana kerja 

3. Sosialisasi kegiatan 

4. Pembekalan pelaksana kegiatan 

5. Penyiapan dokumen administrasi 

6. Pengadaan tenaga kerja 

7. Pengadaan bahan/material 

Pada pasal 58, Penyusunan Rencana Kerja: 

1. Pelaksana kegiatan menyusun rencana kerja bersama kepala desa. 

2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat antara lain: 
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a. Uraian kegiatan 

b. Biaya 

c. Waktu pelaksanaan 

d. Lokasi 

e. Kelompok sasaran 

f. Tenaga kerja, dan 

g. Daftar pelaksana kegiatan 

3. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam 

format rencana kerja untuk ditetapkan dengan keputusan kepala Desa. 

Pada pasal 59, sosialisasi kegiatan: 

1. Kepala Desa menginformasikan dokumen RKP Desa, APB Desa dan 

rencana kerja kepada masyarakat melalui sosialisasi kegiatan. 

2. Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan antara lain 

melalui: 

a. Musyawarah pelaksanaan kegiatan desa 

b. Musyawarah dusun 

c. Musyawarah kelompok 

d. System informasi desa berbasis website 

e. Papan informasi desa 

f. Media lain sesuai kondisi desa 

Pada pasal 70, tahapan pelaksanan kegiatan: 

Kepala desa mengkoordinasikan tahapan pelaksanaan kegiatan 

yang sekurang-kurangnya meliputi: 
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1. Rapat kerja dengan pelaksana kegiatan 

2. Pemeriksaan pelaksanaan kegiatan infrastruktur desa 

3. Perubahan pelaksaan kegiatan 

4. Pengelolaan pengaduan dan penyelesaian masalah 

5. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan 

6. Musyawarah pelaksanaan kegiatan Desa dalam rangka 

pertanggungjawaban hasil pelaksanaan kegiatan 

7. Pelestarian dan pemanfaatan hasil kegiatan 

 

Pada pasal 71, rapat kerja pelaksana kegiatan: 

1. Kepala Desa menyelenggarakan rapat kerja pelaksana kegiatan dalam 

rangka pembahasan tentang perkembangan pelaksanaan kegiatan 

2. Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan laporan 

pelaksana kegiatan kepada kepala Desa 

3. Rapat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sekurang-

kurangnya 3 (tiga) tahap mengikuti tahapan pencairan dana Desa yang 

bersumber dari Anggaran Dan Pendapatan Belanja Negara 

Pasal 72:  

1. Rapat kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 71, membahas antara lain: 

a. Perkembangan pelaksanaan kegiatan 

b. Pengaduan masyarakat 

c. Masalah, kendala dan hambatan 

d. Target kegiatan pada tahapan selanjutnya, dan 

e. Perubahan kegiatan 
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2. Kepala Desa dapat menambahkan agenda pembahasan rapat kegiatan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan kondisi 

perkembangan pelaksanaan kegiatan yang ada di Desa. 

 

Pasal 73, Pemeriksaan Kegiatan Infrastruktur Desa: 

1. Kepala desa mengkoordinasikan pemeriksaan tahap perkembangan dan 

tahap akhir kegiatan infrastruktur desa. 

2. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibantu oleh 

tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur sesuai dengan dokumen 

RKP Desa 

3. Dalam rangka penyediaan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2), kepala Desa mengutamakan pemanfaatan tenaga ahli yang berasal dari 

masyarakat Desa 

4. Dalam hal tidak tersedia tenaga ahli sebagaiman dimaksud pada ayat (3), 

kepala Desa meminta bantuan kepada bupati/walikota melalui camat 

perihal kebutuhan tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur yang 

dapat berasal satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang 

membidangi pekerjaan umum dan/atau tenaga pendamping professional. 

Pada pasal 78, Pengelolaan Pengaduan Dan Penyelesaian Masalah: 

1. Kepala Desa mengkoordinasikan penanganan pengaduan masyarakat dan 

penyelesaian masalah dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan desa 

2. Koordinasi penanganan pengaduan masyarakat dan penyelesaian masalah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya meliputi 

kegiatan: 
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a. Penyediaan kotak pengaduan masyarakat 

b. Pencermatan masalah yang termuat dalam pengaduan masyarakat 

c. Penetapan status masalah, dan 

d. Penyelesaian masalah dan penetapan status penyelesaian masalah 

3. Penanganan pengaduan dan penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), berdasarkan ketentuan sebagai berikut: 

a. Menjaga kerahasiaan identitas pelapor 

b. Mengutamakan penyelesaian masalah di tingkat pelaksana kegiatan 

c. Menginformasikan kepada masyarakat Desa perkembangan 

penyelesaian masalah 

d. Melibatkan masyarakat Desa dalam menyelesaikan masalah 

e. Mengadministrasikan bukti pengaduan dan penyelesaian masalah 

4. Penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

secara mandiri oleh desa berdasarkan kearifan lokal dan pengarusutamaan 

perdamaian melalui musyawarah desa 

5. Dalam hal musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

menyepakati masalah dinyatakan selesai, hasil kesepakatan dituangkan 

dalam berita acara musyawarah desa. 

Pasal 79, Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan: 

1. Pelaksana kegiatan menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan 

kegiatan kepada kepala desa 

2. Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan 

dengan jenis kegiatan dan tahapan penyaluran dana kegiatan 



 26 

3. Laporan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun 

berdasarkan pertanggungjawaban terhadap penggunaan dana yang 

diterima dan tahapan perkembangan pelaksanaan kegiatan. 

 

2.4 Penelitian Terdahulu 

Adapun untuk membandingkan hasil penelitian yang digunakan 

dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh orang lain yang menunjang 

atau untuk memperkuat yaitu berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh 

akhmarudin Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri 

Sultan Syarif Kasim Riau Tahun 2010 dengan judul “Analisis Musyawarah 

Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) di Desa Mayang Pongkai 

Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar”. Dari hasil penelitian ini 

diperoleh kesimpulan bahwa pada tahapan persiapan musrenbangdes di Desa 

Mayang Pongkai Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar berada 

pada katagori cukup baik yaitu sebanyak 39,23% di mana secara keseluruhan 

katagori ini berada pada jumblah tertinggi di bandingkan katagori baik dan 

cukup baik.  

Penelitian lain juga dilakukan oleh Rustam Efendi Fakultas Ekonomi 

dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Tahun 

2010 dengan judul  “Analisis Perencanaan pembangunan di desa panarah 

kecamatan kundur Utara Kabupaten Karimun,” dari hasil penelitian tersebut 

diperoleh kesimpulan bahwa di katagorikan cukup setuju. 

Bambang Suherman Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas 

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Tahun 2013 dengan judul  “Analisis 
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Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur di daerah pesisir, studi kasus: Desa 

kubu I kecamatan pekaitan Kabupaten Rokan Hilir,” dari hasil penelitian 

tersebut diperoleh kesimpulan bahwa di katagorikan kurang baik. 

Penelitian lain yang dilakukan Erma Damayanti Fakultas Ekonomi dan 

Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Tahun 2013 

dengan judul  “Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi 

masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan fisik di desa balam merah 

kecamatan bunut Kabupaten pelalawan,” dari hasil penelitian tersebut 

diperoleh kesimpulan bahwa di katagorikan cukup setuju. 

Penelitian lain juga dilakukan oleh Wirda Afni Fakultas Ekonomi dan 

Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Tahun 2013 

dengan judul  “Analisis Pelaksanaan pembangunan di desa teluk lecah 

kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis,” dari hasil penelitian tersebut 

diperoleh kesimpulan bahwa di katagoriakan cukup baik. 

Penelitian lain yang dilakukan Zulfian Arrasyidi Fakultas Ekonomi 

dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Tahun 

2013 dengan judul  “Analisis Pelaksanaan pembangunan fisik di desa kuala 

terusan kecamatan pangkalan kerinci Kabupaten pelalawan,” dari hasil 

penelitian tersebut diperoleh kesimpulan bahwa di katagorikan baik. 

Penelitian lain juga dilakukan Hery Azmar Fakultas Ekonomi dan Ilmu 

Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Tahun 2013 dengan 

judul  “Analisis partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di 

desa merbau kecamatan bunut Kabupaten pelalawan,” dari hasil penelitian 

tersebut diperoleh kesimpulan bahwa di katagorikan cukup setuju. 
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Perbandingan dengan penelitian ini adalah dimana penelitian ini lebih 

membahas tentang faktor penghambat pelaksanaan pembangunan yang telah 

di usulkan. 

 

2.5 Pandangan Islam Tentang Konsep Pembangunan 

  Pembangunan dalam kerangka islam dikemukakan pada pola nilai 

yang melekat dalam alquran dan sunnah. Kedua sumber tersebut membentuk 

kerangka rujukan yang menjadi dasar dalam upaya pembangunan sehingga 

menjadi titik awal dalam perumusan kebijakan pembangunan, proses 

pembuatan keputusan, dan tujuan pada semua level. 

  Nabi Muhammad saw sebagai rasulullah dan negarawan yang 

berhasil menciptakan suatu sistem budaya lengkap dengan segala sistem 

pemerintahannya telah sering bersabda tentang administrasi pembangunan: 

“Barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin maka ia termasuk 

orang yang beruntung, barang siapa yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin 

maka ia termasuk orang yang merugi”. 

  Pembangunan bangsa ( nation building ) seperti yang telah 

dikemukakan diatas juga sudah dibicarakan dalam alquran pada potongan Q.S 

Ar-Rad:11 sebagai berikut: 

                        

 

Artinya: “sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum 

(bangsa) sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri”. 

  

Dari ayat ini jelas bahwa jika suatu kaum (bangsa) ingin berubah maka 

kaum ini harus berusaha terlebih dahulu bagaimana kaum ini dapat mencapai 
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keinginannya atau menyusun rencana apa-apa saja yang harus mereka lakukan 

untuk mencapai kehidupan yang lebih baik lagi. Karena Allah tidak akan 

merubah keadaan mereka apabila tidak ada usaha sama sekali dari kaum itu 

sendiri untuk berubah. 

Manusia dalam proses pembangunan mengandung beberapa pengertian 

yaitu manusia sebagai pelaksana pembangunan, manusia sebagai perencana 

pembangunan dan manusia sebagai sasaran dari proses pembangunan, serta 

manusia memiliki kuasa sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan 

kepadanya, dan menjalankan tugas sesuai dengan keahlian/kemampuanyang 

dimilikinya. Sebagimana yang dijelaskan dalam Alqur’an Surah An-Nuur 

Ayat 55 adalah sebagai berikut: 

                 

                         

                            

               

Artinya : dan allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman diantara 

kamu dan mengerjakan amal-amal yang shaleh bahwa dia sungguh-

sungguh akan menjadikan mereka berkuasa dimuka bumi, 

sebagimana dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka 

berkuasa, dan sungguh dia akan meneguhkan bagi mereka agama 

yang telah diridhai-Nya untuk mereka, dan dia benar-benar akan 

menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka dalam ketakutan 

menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembahku dengan tiada 

mempersekutukan suatu apapun dengan Aku.Dan barangsiapa yang 

(tetap) kafir sesudah (janji) itu, maka mereka itulah orang-orang 

yang fasik. (QS.An-Nuur Ayat : 55) 
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Pembangunan dalam islam hendaklah dijalankan dua tahap: 

1. Tahap pembangunan kerohanian 

a. Tahap pembangunan paling asas dalam islam  

b. Akal dan jiwa manusia perlu dibangun terlebih dahulu 

c. Tumpuan utama pendekatan islam adalah keatas kejiwaan, moral dan 

etika-etika pembangunan 

2. Tahap pembangunan fisikal 

a. Pembangunan ekonomi, infrastruktur dan sebagainya 

b. Tiga tahap keperluan daruriat, hajiat dan tahsiniat 

 

Pembangunan yang disyariatkan dalam islam adalah pembangunan yang: 

1. Membawa kebaikan secara keseluruhan manusia 

2. Halal 

3. Mengikuti keperluan, daruriat, haijat dan tahsiniat 

4. Bukan untuk kebanggaan 

5. Keuntungan semua pihak 

Pembangunan yang diharamkan dalam islam: 

1. Pembangunan yang mendatangkan kesusahan kepada manusia 

2. Pembangunan yang berasaskan kepada kebendaan semata-mata, 

contohnya: 

a. Pembangunan menyebabkan kezaliman kepada manusia 

b. Pembangunan mengancam kesejahteraan sejagat 

c. Menjadikan manusia lupa tanggungjawab sebagai khalifah allah 

d. Membina rumah judi, pelacuran, hiburan dan lain-lain. 
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2.6 Defenisi Konsep 

 Defenisi konsep adalah untuk membangun persamaan presepsi dan 

pengertian serta menghindari salah pengertian terhadap istilah yang di 

gunakan pada judul ini, maka akan di operasionalkan beberapa konsep yang 

bersifat membatasi.  

Ada pun defenisi konsep yang diajukan sehubungan dengan 

penelitian ini adalah: 

1. Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas 

wilayah yurisdiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan 

masyarakat setempat yang diakui atau dibentuk dalam sistem 

pemerintahan nasional berada di kabupaten atau kota, sebagaimana 

dimaksud dalam undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 

1945. 

2. Pembangunan desa adalah proses perubahan yang terus menerus dan 

berkesinambungan yang diselenggarakan oleh masyarakat beserta 

pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan lahir batin. 

3. Otonomi desa adalah wewenang untuk mengatur dan mengurus 

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat 

setempat yang diakui dan dibentuk dalam sistem pemerintahan nasional 

berada di kabupaten atau kota, sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  
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2.7 Operasional Konsep 

 Operasional adalah unsur-unsur yang memberikan bagaimana cara 

mengukur suatu variable sehingga pengukuran tersebut dapat di ketahui 

indicator-indikator apa saja sebagai pendukung untuk di analisis dari variabel 

tersebut. 

Table 2.1 

Indikator penelitian  

Variabel  Indikator Sub indicator 

Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Republik 

Indonesia Nomor 114 

Tahun 2014 Tentang 

Pedoman 

Pembangunan Desa 

 

 

 

 

 

Tahapan 

persiapan 

1.  Penetapan pelaksana kegiatan 

2.  Penyusunan rencana kerja 

3.  Sosialisasi kegiatan 

4.  Pembekalan pelaksana kegiatan 

5.  Penyiapan dokumen administrasi 

6.  Pengadaan tenaga kerja 

7.  Pengadaan bahan/material 

Tahapan 

pelaksanaan 

1. Rapat kerja pelaksana kegiatan 

2. Pemeriksaan kegiatan infrastruktur 

Desa 

3. Pengelolaan pengaduan dan 

penyelesaian masalah 

4. Penyusunan laporan pelaksanaan 

kegiatan 

Pelestarian 

dan 

Pemanfaatan 

1. Memanfaatkan dan menjaga hasil 

kegiatan pembangunan 

2. Melakukan pendataan hasil kegiatan 

pembangunan 

3. Membentuk dan meningkatkan 

kapasitas kelompok pelestarian 

4. Pengalokasian biaya pelestarian dan 

pemanfaatan 
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Sumber: peraturan menteri dalam negeri republik Indonesia nomor 114 tahun 

2014 

 

2.8 Kerangka Pemikiran 

 Berdasarkan uraian diatas, maka penulis membuat kerangka pemikiran 

yang merupakan struktur dalam pembahasan pembangunan desa. Kerangka 

berpikir yang penulis buat sebagai berikut: 

 

Pembangunan desa adalah proses perubahan yang terus 

menerus dan berkesinambungan yang diselenggarakan untuk 

meningkatkan kesejahteraan lahir batin 

 

 

 

pelaksanaan  pembangunan yaitu, tahapan persiapan, tahapan 

pelaksanaan, pemanfaatan dan pengawasan 

 

 

Analisis Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Pelangko 

Kec.Kelayang Kab.Indragiri Hulu 

  

Pengawasan 

dan 

pemantauan 

1. Melakukan upaya pemberdayaan 

masyarakat desa 

2. Pengawasan dan pemantauan 

secarara partisipatif oleh masyarakat 

3. Hasil pengawasan dan pemantauan 

pembangunan desa 


