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BAB II 

TINJAUAN TEORI 

 

Undang-Undang No. 23 tahun 2014 Tentang pemerintah daerah 

mengamatkan bahwa desa bukan kelurahan memiliki kewenangan, mengatur, 

mengurus, dan mengadminitrsaikan kewenangan tersebut,yang 

diselenggarakan oleh pemerintah desa.  

 pengertian otonomi derah adalah hak ,wewenang, dan kewajiban 

daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan 

kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. Sedangkan menurut Suparmoko (2002:61) mengartikan otonomi 

daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus 

kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan 

aspirasi masyarakat.Berdasarkan penjelasan di atas,  bahwa pemberian 

kewenangan otonomi daerah dan kabupaten / kota didasarkan kepada 

desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas dan bertanggung jawab. 

 

2.1 Otonomi Luas  

Otonomi luas adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan 

pemerintahan yang mencakup semua bidang pemerintahan kecuali bidang 

politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiscal agama 

serta kewenangan dibidang lainnya ditetapkan dengan peraturan perundang-

undangan. Disamping itu keleluasaan otonomi mencakup pula kewenangan 

http://www.sarjanaku.com/2012/12/pengertian-otonomi-daerah-makalah.html
http://www.sarjanaku.com/2012/12/pengertian-otonomi-daerah-makalah.html
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yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraan mulai dalam perencanaan, 

pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi. 

2.3 Otonomi Yang Bertanggung Jawab 

Otonomi yang bertanggung jawab adalah berupa perwujudan 

pertanggung jawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan 

kepada daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi berupa peningkatan 

dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan 

demokrasi, keadilan dan pemerataan serta pemeliharaan hubungan yang sehat 

antara pusat dan daerah.  

Dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2014 menyebutkan bahwa daerah 

otonomi selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat 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. 

Menurut Profesor Oppenhein (dalam Mohammad Jimmi Ibrahim, 

1991:50) bahwa daerah otonom adalah bagian organis daripada negara, maka 

daerah otonom mempunyai kehidupan sendiri yang bersifat mandiri dengan 

kata lain tetap terikat dengan negara kesatuan. Daerah otonom ini merupakan 

masyarakat hukum yaitu berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya 

sendiri. 
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2.4 Hakekat Otonomi Daerah 

Pelaksanaan otonomi daerah pada hakekatnya adalah upaya untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan melaksanakan kegiatan-

kegiatan pembangunan sesuai dengan kehendak dan kepentingan masyarakat. 

Berkaiatan dengan hakekat otonomi daerah tersebut yang berkenaan dengan 

pelimpahan wewenang pengambilan keputusan kebijakan, pengelolaan dana 

publik dan pengaturan kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintah dan 

pelayanan masyarakat maka peranan data keuangan daerah sangat 

dibututuhkan untuk mengidentifikasi sumber-sumber pembiayaan daerah serta 

jenis dan besar belanja yang harus dikeluarkan agar perencanaan keuangan 

dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Data keuangan daerah yang 

memberikan gambaran statistik perkembangan anggaran dan realisasi, baik 

penerimaan maupun pengeluaran dan analisa terhadapnya merupakan 

informasi yang penting terutama untuk membuat kebijakan dalam pengelolaan 

keuangan daerah untuk meliahat kemampuan/ kemandirian daerah (Yuliati, 

2001:22). 

2.5  Tujuan Otonomi Daerah 

Menurut Mardiasmo (Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah) 

adalah: Untuk meningkatkan pelayanan publik (public service) dam 

memajukan perekonomian daerah. Pada dasarnya terkandung tiga misi utama 

pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, yaitu: 

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan 

kesejahteraan   masyarakat. 
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2. Menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya 

daerah. 

3. Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat (publik) 

untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan. 

 tujuan otonomi daerah menurut penjelasan Undang-undang No 23 

tahun 2014 pada dasarnya adalah sama yaitu otonomi daerah diarahkan 

untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, 

meningkatkan kesejahteraan rakyat, menggalakkan prakarsa dan peran 

serta aktif masyarakat secara nyata, dinamis, dan bertanggung jawab 

sehingga memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, mengurangi beban 

pemerintah pusat dan campur tangan di daerah yang akan memberikan 

peluang untuk koordinasi tingkat lokal.  

 

   Otonomi daerah di Indonesia adalah hak, wewenang, dan 

kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri 

urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan. 

Terdapat dua nilai dasar yang dikembangkan dalam UUD 1945 

berkenaan dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di 

Indonesia, yaitu: 

1. Nilai Unitaris, yang diwujudkan dalam pandangan bahwa 

Indonesia tidak mempunyai kesatuan pemerintahan lain di 

dalamnya yang bersifat negara ("Eenheidstaat"), yang berarti 
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kedaulatan yang melekat pada rakyat, bangsa dan negara 

Republik Indonesia tidak akan terbagi di antara kesatuan-

kesatuan pemerintahan; dan 

2. Nilai dasar Desentralisasi Teritorial, dari isi dan jiwa pasal 18 

Undang-undang Dasar 1945 beserta penjelasannya sebagaimana 

tersebut di atas maka jelaslah bahwa Pemerintah diwajibkan untuk 

melaksanakan politik desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang 

ketatanegaraan.  

   Dikaitkan dengan dua nilai dasar tersebut di atas, 

penyelenggaraan desentralisasi di Indonesia berpusat pada 

pembentukan daerah-daerah otonom dan penyerahan/pelimpahan 

sebagian kekuasaan dan kewenangan pemerintah pusat ke 

pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sebagian sebagian 

kekuasaan dan kewenangan tersebut. daerah adalah pada Daerah 

Tingkat II (Dati II)dengan beberapa dasar pertimbangan. 

 

   Menurut penjelasan Undang-Undang No. 23 tahun 2014, 

prinsip penyelenggaraan otonomi daerah adalah : 

 

1. penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan 

aspekdemokrasi, keadilan, pemerataan serta potensi dan keaneka 

ragaman daerah. 
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2. Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada otonomi luas, nyata 

dan bertanggung jawab. 

3. pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh diletakkan pada 

daerah dan daerah kota, sedangkan otonomi provinsi adalah otonomi 

yang terbatas. 

4. Pelaksanaan otonomi harus sesuai dengan konstitusi negara sehingga 

tetap terjamin hubungan yang serasi antara pusat dan daerah. 

5. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan peranan dan 

fungsi badan legislatif daerah baik sebagai fungsi legislatif, fungsi 

pengawasan, mempunyai fungsi anggaran atas penyelenggaraan 

otonomi daerah. 

 

2.6 Otonomi Daerah  

Agenda otonomi daerah merupakan sebuah agenda nasional yang 

sangat penting dan telah menjadi agenda publik yang utama di tengah-tengah 

dalam mengahadapi persoalan bangsa yang semakin komlek dan tidak jelas 

aranhya..Otonomi daerahmerupakan fenomena politis yang sangat di butuhkan 

dalam era globalisasi dan demokrasi, apalgi jika di kaitkan dengan tantangan 

masa depan memasuki era perdagagan yang antara lain ditandai dengan 

tumbuhnya berbagai bentuk kerja sama regional, perubahan pola atau sistem 

imformasi global. 
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Melalui otonomi duharapkan daerah akan lebih mandiri dalam 

menetukan seluruh kegiatannya dan perintah pusat di harapkan tidak terlalu 

aktif mengatur daerah. Pemerintah daerah di harapkan mampu memainkan 

perananya dalam membuka peluang memajukan daerah dengan melakukan 

identifikasi potensi sumber-sumber pendapatanya dan mamapu menetapkan 

belanja daerah secarah ekonomi yang wajar, efisien, efektif termasuk perangkat 

daerah meningkatkan kinerja, mempertanggungjawabkan kepada pemerintah 

atasanya maupun kepada publik/masyarakat. 

 

Salah satu tawaran solusi atas berbagai masalah pemberlakukan 

otonomi daerah adalah memahami kembali hakikat desentralisasi. Davit hulme 

dan Mark (dalam Wicaksono, 2006:45) menyatakan desentralisasi merupakan 

pelimpahan wewenang dalam rangkapenyediaan layannan dari pemerintah 

pusat (individu atau agen) kepada individu yang lebih fdekat dengan publik 

yang akan dilayani. 

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

pemerintah daerah, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan otonomi daerah 

adalahkewenangan daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus kepentingan 

masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan.Widjaja (2007: 17) otonomi 

adalah penyerahan urusan pemrintah pusat kepada pemrintah daerah yang 

bersipat operasional dalam rangka sistem birokrasi pemerintahan. Tujuan 

otonomi adalah mencapai efektivitas dan efisiensi dalam pelayan kepada 
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masyarakat. Tujuan yang hendak dicapai dalam penyerahan tugas ini antara 

lain menunggu kembangkan daerah dalam berbagai bidang, meningkatkan 

pelayanan kepada masyarakat, menumbuhkan kemandirian daerah dan 

meningkatkan daya saing daerah dalam proses pertumbuhan. 

 

Otonomi daerah adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang 

berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut 

prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Dengan demikian, 

desentralisasi sebenarnya menjelma otonomi masyarakat setempat untuk 

memecahkan berbagai masalah dan pemberian layanan yang bersifat lokalitas 

(daerah setempat) demi kesejahteraan masyarakat yang bersangkutan.Otonomi 

daerah juga merupakan sarana kebijakan yang secara politik ditempuh dalam 

rangka memelihara keutuhan negara, karena dengan otonomi ini akan kembali 

memperkuat ikatan semangat kebangsaan serta persatuan dan kesatuan diantara 

segenap warga bangsa ini. 

 

Menurut Koswara ( dalam Awang 2010 : 51) otonomi daerah adalah 

hak yang mengikuti pembagian wewenang kepada organ-organ penyelenggara 

negara. Mana (dalam Awang 2010 : 52) menyatakan otonomi mengandung arti 

kemandirian untuk mengatur dan mengurus urusan ( rumah tangganya) sendiri. 

Dan Sarundajang ( dalam Awang 2010 : 52) otonomi yaitu hak mengatur dan 

mengurus rumah tangganya sendiri tanpa adanya campur tangan intervensi 

pihak lain.Selanjudnya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
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pemerintahan Daerah, bahwa prinsip otonomi daerah mengunakan prinsip 

otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewengan mengurus dan 

mengatur semua urusan pemerintah di luar yang menjadi urusan Pemerintah 

yang di tetapkan dalam Undang-undang. Daerah memiliki kewengan membuat 

kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peranserta, prakarsa, 

dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan 

rakyat. 

2.7.  Otonomi Desa 

Otonomi bermacam-macam. Ada otonomi berian, ada otonomi kuhonan 

dan ada otonomi bawaan. Sudah jelas, otonomi daerah ala Undang-undang 

Nomor 23 Tahun 2014 adalah otonomi yang diberikan kepada suatu 

masyarakat (hukum), supaya masyarakat itu pada suatu saat berkemampuan 

menjadi daerah otonomi benaran, Otonomi kuhonan adalah otonomi yang 

diberikan oleh negara kepada suatu masyarakat (hukum) berdasarkan 

permohonan masyarakat itu, kaerna masyarakat itu terbukti berkemampuan 

sebagai daerah otonomi. Otonomi Desa adalah otonomi bawaan (bersendikan 

adat dan agama) masyarakat sejak lahirnya, sama seperti setiap orang 

mempunyai privacy itu pada masyarakat di sebut otonomi.(Ndraha,2006 : 

206) 

 

 Otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh serta 

bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah 

berkewajiban menghormati Otonomi asli yang dimiliki olh desa 



20 
 

tersebut.Berpendapat bahwa daerah dibentuk berdasarkan pertimbangan 

kemampuan ekonomis, potensi daerah, sosial budaya. Sosial politik, jumlah 

penduduk, luas daerah dan pertimbangan lain yang memungkinkan daerah 

tersebut masing-masing berdiri sendiri dan tidak memiliki hubungan hirarki 

satu sama lainnya. 

 

Menurut Budi B. Siregar (skiripsi Syahwarman,2008:24) Yang 

dimaksud dengan otonomi desa adalah otoritas yang dimiliki oleh masyarakat 

desa untuk menentukan nasip dan menngatur segala urusan sendiri, termasuk 

membentuk pemerintahandan menentukan skema penyenglegaraan kekuasaan 

lokal, yang kesemuanya itu didasarkan pada kemandirian, partisipasi dan 

prakarsa masyarakat setempat.Sebagai wujud penghormatan hak asal usul 

identitas kedaeraan, maka di keluarkan kebijakan pemerintah mengenai 

otonomi Daerah. Kebijakan tersebut memberikan kesempatan pada masyarakat 

untuk berpartisipasi dalam seluruh proses kebijakan pembangunan mulai dari 

perencanaan, pelaksaan, pengawasan dan evaluasi. Kebijan otonomi 

memberikan kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat 

menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi yang berkembang pada 

masyarakat tersebut. 

Otonomi desa adalah kemandirian desa. Kemandirian desa dengan arti 

kata masala internal desa, rumah tangganya sendiri, yakni kemampuan 

mengelola maupun membiayai pemerintah, pembangunan, dan kemasyarakatan 

dengan bertumpu pada hasil sumber daya lokal, swadaya, dan gotong royong 
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masyarakat.Menurut Awang (2010 : 77)Otonomi tidak bisa di lepaskan dari 

konteks hubungan pemerintah desa dengan pemerintah tingkat atasnya, sebab 

desa menjadi bagian integral dari negara yang menjalankan sejumlah 

kewajiban. Otonomi desa bukan hanya sekedar swadaya masyarakat, tetapi 

juga persoalan pemerataan dan keadilan hubungan antara pemerintah tingkat 

atas dengan pemerintah tingkat desa. 

2.8.Pengertian Desa  

 

Menurut (Yuliati, 2003:24) menyatakan bahwa desa sendirian berasal 

dari bahasa india yakni “Swadesi’’ yang berarti tempat asal, tempat tinggal, 

negeri asal atau leluhur yang merujuk pada suatu kesatuan hidup, dengan 

kesatuan norma, serta memiliki batas wilayah yang jelas. Dari defenisi diatas 

maka kita dapat menemui banyak istila dinegara kita tentang masyarakat 

tersebut seperti nagari di masyarakat minang kabau, dusun bagi masyarakat 

sumatera selatan, dan dati bagi Maluku, masyarakat lain setingkat desa juga 

memiliki berbagai istilah dan keunikan sendiri baik mata pencaharian maupun 

adat istiadatnya. 

 

Menurut (Kansil, 2001:21) Desa adalah suatu wilayah yang ditempati 

penduduk sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai 

organisasi pemerintah terndah lansung di bawah camat dan berhak 

menyelengarakan rumah tangganya sendiri dalam bingkai wilaya Negara 

kesatuan republik indonesia (NKRI) yang ditempati sejumlah penduduk yang 
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mempunyai organisasi pemerintahan terendah dan berhak menyelenggarakan 

rumah tangganya sendiri. 

Tjondronegoro (dalam Ndraha, 2006:554) berpendapat bahwa desa itu 

buatan belanda. Yang merupakan satuan masyarakat hukum asli menurut sumber 

ini adalah satuan masyarakat yang di jiwa disebut pendukuhan yang setigkat. 

 

Menurut Yuliati dalam (skripsi Syahwarman 2008:14) desa memiliki 

ciri-ciri yang khas sebagai mana yang di cirikan sebagai berikut: 

1. Ciri-ciri khas desa Secara umum : 

a. bahasaibu yang kental 

b. Tingkat pendidikan yang relatif rendah. 

c. Mata pencarian yang umumnya disetor pertanian. 

2. Ciri-ciri khas desa Secara sosiolgis : 

a.  Dengan dua makna positif dan negative 

b. Makna positif yang melekat di desa antara lain kesamaan dan kejujuran 

c.  Makna negative seperti kebodohan dan keterbelakangan 

3. Ciri-ciri khas desa Secara ekonomi yaitu komuniti masyarakatnya 

memiliki model produksi yang khas. 

4. Ciri-ciri khas desa secara hukum dan politik : 

a. Otonomi yang membangun tahta kehidupan desa bagi kepentingan 

penduduk, yang sebenarnya diketahui sendiri oleh masyarakat desa 

bukan pihak luar. 
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b. Berdasarkan peraturan daerah Kabupaten kampar No 6 Tahun 2008 

tentang pedoman penyusunan organisasi dan tata kerja 

pemerintahan desa kewenangan kepala Desa adalah : 

c. Kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul 

d. Tugas pembantu dari pemerintah dan pemerintah daerah 

e. Urusan pemerintahan lainya yang menjadi kewenagan Kab/kota 

yang diserahkan pengaturannya kepada desa 

f. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-

undangan yang diserahkan kepada desa 

5.  Besdasarkan peraturan daerah kabupaten kampar No 6 Tahun 2008 

Tentang pedoman penyusunan organisasi dan tata kerja pemerintahan 

bahwa pemerintah desa terdiri dari : 

a. Kepala Desa dan Perangkat Desa 

b. Perangkat Desa terdiri dari Sekretariat Desa Dan Perangkat 

Desalainya. 

c. Sekretariat Desa di Pegawai Negeri sipil yang memenuhi persyaratan 

Undang-undang nomor 23 tahun 2014 sebagai landansan dari peraturan 

daerah Kabupaten Kampar No 6 Tahun 2008, tentang penyusunan organisasi dan 

tata kerja pemerintahan desa. Menegaskan bahwa desa atau yang disebut dengan 

nama lain ialah kesatuan masyarakat hukum yang dimiliki batas wilayah yang 

berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat 

berdasarkan asal-usul dan adat istiadat yang di akui dan dihormati dalam sistem 

pemerintahan Negara kesatuan repulik Indonesia. 
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2.8 pengertian Kepala Desa 

Desa dipimpin oleh seorang kepala desa yang dipilih oleh penduduk 

setempat,Berdasrkan peraturan daerah Kabupaten Kampar No 6 Tahun 2008 

tentang pedoman penyusunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa, 

fungsi Kepala desa yaitu : menbina masyarakat dan perekonomian Desa, 

memilihara ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan musyawara perselisihan 

masyarakat, pembuatan peraturan Desa. Sebagai administrator pembangunan: 

Yaitu Sebagai perencanaan, mengarakan, pengambilan keputusan, 

mengkoordinasikan, dan pengawasan. Fungsi ini harus dijalankan oleh kepala 

desa dalam pelaksanaan pembangunan di wilayah Desa Batusanggan 

Kecamatan Kampar Kri hulu Kabupaten Kampar. 

 

2.9 Konsep Islam Tentang Kepemimpinan 

Islam juga menawarkan konsep mengenai kepemimpinan untuk 

memahami dasar konseptual dalam islam paling tidak harus di gunakan tiga 

pendekatan, yaitu pendekatan normatif, historis, dan teorotis (Veithzal 

Rivai,2004): 

1. Pendekatan Normatif 

Pendekatan normatif yaitu: 

 Dasar konseptual kepemimpinan islam secara normatif, bersumber 

pada Al-Qura’an dan hadis terbagi 4 (empat) pokok yaitu: 

a. Perinsip tamggumg jawab dalam organisasi 
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Islam telah menggariskan bahwa setiap diri manusia adalah pemimpin 

(minimal untuk dirinya sendiri) dan untuk kepemimipinan itu di tuntut 

bertanggung jawab untuk memahami makna tanggung jawab.Substansi utama 

yang harus dipahami, agar amanah yang diserahkan kepadanya tidak di sia-

siakan. 

b. Fingsi etika tauhid 

Kepemimpinan Islam dikembangkan diatas prinsip-prinsip etika 

Tauhid. Persyaratan utama seorang pemimpin yang telah digariskan oleh Allah 

swt dalam Al-Qur’an surat Al-imran ayat 118 yang artinya :  

Hai orang yang beriman, janganlah kamu ambil menjadi teman 

kepercayaan mu, orang-orang yang di luar kepercayaan mu, (karena) 

mereka tidak henti-hentinya (menimbulkan) kemudaratan bagi mu, 

mereka menyukai apa yang memisahkan mu, telah nyata kebencian dari 

mulut mereka, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka lebih 

besar lagi. Sunguh telah kami terangkan pada mu ayat-ayat (kami), jika 

kamu memahami nya. 

 

c. Fungsi keadilan  

Untuk menjaga keseimbangan kepentingan, maka azaz keadilan harus 

benar-benar akurat agar tidak muncul stigna-stigna ketidak adilan seperti 

kelompok marjinal dan lainya, firman Allah swt dalam surat Shaad ayat 26 

yang artinya :  

Hai daud sesunggunya kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di 

muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) diantara manusia 

dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ia akan 

menyesatkan kamu dari jalan allah akan mendapat azab yang berat 

karena mereka melupakan hari penghitung. 

2. Prinsip kesederhanaan  
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Rasulullah saw menegaskan bahwa pemimpim itu harus melayani dan 

tidak memintak untuk dilayani, sebagaimana sabdanya yang artinya pemimpin 

suatu kaum adalah pelayan mereka (HR.Abu Na’im) 

3. Pendekatan Historis 

Al-Qu’an begitu kaya dengan kisah-kisah umat islam lalu sebagai 

pelajaran danbahan renuangan bagi umat yang akan datang. Dengan 

pendekatan historis ini akan lahir pemimpin islam yang memiliki sifat sidiq, 

amanah, fathonah dan lain-lain syarat keberhasilannya dalam memimpin. 

4. Pendekatan Teoritis 

Ideologi Islam adalah idiologi yang terbuka, hal ini mengundang arti 

walaupun dasar-dasar konseptual yang ada dalam pengembangan ideologi 

islam sendiri sudah sempurna, namun islam tidak menutup kesempatan 

mengomunikasikan ide-ide dan pemikiran dari luar islam selama pemikiran 

tersebut tidak bertantangan dengan alqur’an dan hadist. 

 

 

 

3. Tugas Kepala Desa 

Peraturan daerah kabupaten kampar No 6 Tahun 2008 tentang pedoman 

penyusunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa, kepala desa adalah. 

1.  Tugas kepala Desa  

a.  sebagai pelaksana penyelenggara pemerintahan desa 
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b.  sebagai urusan pembangunan dan urusan kemasyarakatan 

c.  mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan 

4. landasan yuridis Otonomi Desa 

 Pengembangan otonomi desa merupakan konsekuensi berbagai tuntutan 

pengembangan lingkungan global, lingkungan pemerintahan, dan lingkungan 

masyarakat yang dinamis. Sebagai sub sistem pemerintahan nasional 

memerlukan adaptasi dan intisipasi terhadap perkembangan tersebut. Hal ini 

disadarioleh pemerintah sejalan dengan semangat otonomi daerah yang telah 

dilaksanakan. Untuk itu kebijakan dan perangkat peraturan sebagai bingkai 

untuk penegembangan desa mengahadapi berbagai kemungkinan 

perkembangan dimasa yang akan datang, antara lain : 

1. Tap MPR No IV tahun 2000 tentang rekomendasi kebijakan dalam 

penyelenggaraan otonomi daerah 

2. UUD 1945 (amandemen ke dua), pasal 18 A dan 18 B  

3. UUD No 25 tahun 2004 tentang sistem perencanan pembagunan 

nasional 

4. UUD No 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah 

5. Rangcangan pembangunan jangka panjang nasional 

6. Rancangan pembangunan jangka menegah (perpres No 7 Tahun 

2005 

7. Rencana pembangunan jankga menengah daerah atau rancangan 

strategis provinsi dan rencana Kabupaten/Kota. 
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5. Pemberdayaan masyarakat 

 

1.  Konsep pemberdayaan masyarakat 

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya meningkatkan kemampuan dan 

potensi yang dimiliki masyarakat, sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati 

diri, harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan 

danmengembangkan diri secara mandiri baik dibidang ekonomi, sosial, 

agama,dan budaya. Pemberdayaan masyarakat terutama di pedesaan tidak 

cukuphanya dengan upaya meningkatkan produktivitas, memberikan 

kesempatanusaha yang sama atau modal saja, tetapi harus diikuti pula dengan 

perubahanstruktur sosial ekonomi masyarakat, mendukung berkembangnya 

potensimasyarakat melalui peningkatan peran, produktivitas dan efisiensi 

(Widjaja,2003:169). 

Kartasasmita (1996: 45), menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat 

adalah sebuah konsep pebangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilaisosial. 

Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni yangbersifat 

“people-centered, participatory, empowering and sustainable”.Konsep ini 

lebih luas dari hanya semata-mata memenuhi kebutuhan dasar(basic need) atau 

meyediakan mekanisme untuk mencegah proses pemiskinanlebih lanjut (safety 

net), yang pemikiranya belakangan ini banyakdikembangkan sebagai upaya 

mencari alternatif terhadap konsep-konseppertumbuhan di masa lalu. Menurut 

Sumodiningrat (1999:32), pemberdayaan 
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Masyarakat merupakan upaya untuk mendirikan masyarakat lewat 

perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki. Adapun pemberdayaan 

masyarakat senantiasa menyangkut dua kelompok yang saling terkait, yaitu 

masyarakat sebagai pihak yang diberdayakan dan pihak yang menaruh 

kepedulian sebagai pihak yang memberdayakan, Konsep pemberdayaan 

menurut Prijono dan Pranarka (1996: 55), manusia adalah subyek dari dirinya 

sendiri. Proses kepada masyarakat agarmenjadi berdaya, mendorong atau 

memotivasi individu agar memmpunyaikemampuan atau keberdayaan untuk 

menentukan pilihan hidupnya. Lebihlanjut dikatakan bahwa pemberdayaan 

harus ditujukan pada kelompok ataulapisan masyarakat yang tertinggal.  

 

Menurut Vindyandika (2004: 36)menjelaskan bahwa konsep 

pemberdayaan dapat dipandang sebagai bagianatau sejiwa sedarah dengan 

aliran yang muncul pada paruh abad ke-20 yanglebih dikenal sebagai aliran 

postmodernisme. Aliran ini menitikberatkan padasikap dan pendapat yang 

berorientasi pada jargon antisistem, antistruktur, danantideterminisme yang 

diaplikasikan pada dunia kekuasaan. Pemahamankonsep pemberdayaan oleh 

masing-masing individu secara selektif dan kritisdirasa penting, karena konsep 

ini mempunyai akar historis dari perkembanganalam pikiran masyarakat dan 

kebudayaan barat. 

 

Secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata dasar “daya” 

yangberarti kekuatan atau kemampuan. Bertolak dari pengertian tersebut, 
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makapemberdayaan dimaknai sebagai proses untuk memperoleh daya, 

kekuatanatau kemampuan, dan atau proses pemberian daya, kekuatan atau 

kemampuandari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau 

belum berdaya(Sulistiyani, 2004: 7). Berdasarkan beberapa pengertian 

pemberdayaan yangdikemukakan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pada 

hakekatnyapemberdayaan adalah suatu proses dan upaya untuk memperoleh 

ataumemberikan daya, kekuatan, atau kemampuan kepada individu 

masyarakatlemah agar dapat mengidentifikasi, menganalisis, menetapkan 

kebutuhan danpotensi serta masalah yang dihadapi dan sekaligusmemilih 

alternatifpemecahnya dengan mengoptimalkan sumber daya dan potensi yang 

dimilikisecara mandiri. 

Unsur-unsur pemberdayaan masyarakat pada umumnya adalah: 

a. inklusi dan partisipasi 

b. akses pada informasi 

c. kapasitas organisasi lokal 

d. profesionalitas pelaku pemberdaya.  

 

Keempat elemen ini terkait satu samalain dan saling mendukung. 

Inklusi berfokus pada bagaimana merekadiberdayakan, sedangkan partisipasi 

berfokus pada bagaimana merekadiberdayakan dan peran apa yang mereka 

mainkan setelah mereka menjadibagian dari kelompok yang yang 

diberdayakan. Unsur kedua, akses padainformasi, adalah aliran informasi yang 

tidak tersumbat antara masyarakatdengan masyarakat lain dan antara 
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masyarakat dengan pemerintah. Informasimeliputi ilmu pengetahuan, program 

dan kinerja pemerintah, hak dankewajiban dalam masyarakat, ketentuan 

tentang pelayanan umum, dansebagainya. 

2. Proses Pemberdayaan MasyarakatProses pemberdayaan 

masyarakat mengandung dua kecenderungan. 

3. proses pemberdayaan yang menekankan pada proses 

memberikan atau mengalihkan sebagai kekuatan, kekuasaan 

atau kemampuan kepadamasyarakat Kecenderungan pertama 

tersebutdapat disebut sebagai kecenderungan primer dari 

makna pemberdayaan. 

4.  kecenderungan sekunder menekankanpada proses 

menstimulasi, mendorong atu memotivasi individu 

agarmempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk 

menentukan apa yangmenjadi pilihan hidupnya melalui proses 

dialog (Pranarka, 1996: 45). 

 

 

6. Analisis  

 

Analisa atau analisa atau analiysis adalah suatu usaha untuk mengamati 

secara detail sesuatu hal atau benda dengan cara menguraikan komponen-

komponen pembentuknya atau penyusunan untuk di kaji lebih lanjut. Analisa 

berasal kata yunani kuno analusis yang artinya melepaskan. Analusis terbentuk 
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dari dua suku kata, yaitu ana yang berarti kembali, dan luein yang berarti 

melepas sehingga jika di gabungkan maka artinya adalah melepas sehingga jika 

digabungkan maka artinya adalah melepas kembali atau menguraikan, Kata 

analisis ini di serap kedalam bahasa inggris menjadi analysis yang kemudian 

diserap juga ke dalam bahasa indonesia menjadi analisis. 

 Menurut Peter Salim dan Yenni S Alim dalam kamus bahasa 

indonesia Konteporer (2002) Menjabarkan pengertian analisis adalah 

penyelidikan terhadap suatu peristiwa perbuatan,karangan dan sebagainya 

untuk mendapatkan fakta yang tepat asal,usul,sebab,penyebab sebenarnya,dan 

sebagainya,tau analisis adalah penguraian pokok persoalan atas bagian-

bagianpenelahan bagian-bagian tersebut dan hubungan antar bagian untuk 

mendapatkan pengertian yang tepat dengan pemahaman secara keseluruan. 

7.  Kinerja  

 Kinerja merupakan jawaban dari berhasil atau tidaknya tujuan 

organisasi yang telah ditetapkan. Para atasan atau  manajer sering tidak 

memperhatikan kecuali sudah amat buruk atau segala sesuatu jadi serba 

sala,menurut Anwar Prabu Mangkunegara kinerja adalah hasil kerja secara 

kualitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tuganya 

sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.sedangkan menurut 

Melayu S.P Hasibun mengumumkan kinerja adalah suatu hasil kerja yang 

dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas yang disebabkan kepadanya yang 

didasarkan atas kecakapan,pengalaman dan kesungguhan serta waktu. 
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 Menurut Anwar Prabu Mangkuneggara (2002) kinerja adalah hasil 

kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam 

melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung  jawab yang 

diberikankepadanya.  

 menurut Ambar Teguh Sulistiyani (2003) kinerja adalah seseorang 

merupakan kombinasi dari kemampuan, usaha dan kesempatan yang dapat 

dinilai dari hasil kerjanya. 

7.1.  Faktor – faktor yang mempengarui Kinerja 

Menurut Robert L Mathis dan John H.Jackson (2001) Faktor-faktor 

yang mempengarui kinerja individu tenaga kerja yaitu. 

1. Kemampuan mereka 

2.  Motivasi 

3.  Dukungan yang diterima 

4. Keberadaan Pekerjaan yang mereka lakukan  

5. Hubungan mereka dangan organisasi 

Berdasarkan pengertian diatas,penulis menarik kesimpulan bahwa 

kinerja merupakan kualitas dan kuantitas dari suatu hasil kerja (output)  

individu maupun kelompok dalam suatu aktivitas tertentu yang diakibatkan 

oleh kemampuan alami atau kemampuan yang diperoleh dari proses belajar 

serta keinginan untuk berprestasi, 

7.2.  Penilaian Kinerja 

Menurut Henry Simamora (2004) penilaian kinerja adalah proses yang 

dipakai oleh organisasi untuk mengevaluasi pelaksanaan kerja individu 
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karyawan. Penilaian kinerja pada dasarnya merupakan faktor kunci guna 

mengembangkan suatu organisasi secara efektif dan efesien, karena adanya 

kebijakan atau program yang lebih baik atas sumber daya manusia yang ada 

dalam organisasi. Penilaian kinerja individu sangat bermanfaat bagi dinamika 

pertumbuhan organisasi secara keseluruhan, melalui penilaian tersebut maka 

dapat diketahui kondisi sebenarnya tentang bagaimana kinerja karyawan. 

7.3. Tujuan Penilaian Kinerja 

Menurut Syafarudin Alwi (2001) secara teoritis tujuan peneilaian 

dikategorikan sebagai suatu yang bersifat evaluation dan development yang 

bersifat afaluationharus menyelesaikan. 

1. Hasil penilaian digunakan sebagai dasar pemberian kompensasi 

2. Hasil penilaian digunakan sebagai staffting decision 

3. Hasil penilaian digunakan sebagai dasar mengevaluasi sistem 

seleksi 

Sedangkan yang bersifat development penilaian harus menyelesaikan. 

1. Prestasi rill yang dicapai individu 

2. Kelemahan-kelemahan individu yang menghambat kinerja 

3. Prestasi – prestasi yang dikembangkan 

 

7.4. Manfaat penilaian Kinerja 

 



35 
 

Kontribusi hasil-hasil penilaian merupakan suatu yang sangat bermnfaat 

bagi perencanaan kebijakan organisasi adapun secara terpenci penilaian kinerja 

bagi organisasi adalah. 

1. Penyesuaian-penyesuaian kompetensi 

2. Perbaikan kinerja 

3. Kebutuhan latihan dan pengembangan 

4. Pengambilan keputusan dalam penempatan promosi, mutasi, 

pemecatan, pmberhentian dan perencanaan tenaga kerja 

5. Untuk kepentingan penelitian pegawai 

6. Membantu diagnosis terhadap kesalahan desain pegaw 

8. Kajian Terdahulu 

Dalam peneliatian tentang Analisis Tugas Kepala Desa ini,saya mencoba 

untuk mengkaji kembali serta membandingkan hasil penelitian yang saya lakukan 

dengan beberapa penelitian yang terkait dengan permasalahan penelitian yang 

saya lakuakan. 

Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh anas. Tentang 

pelaksanaan Tugas Kepala Desa sebagai solusi terciptanya kemandirian Desa 

gema kabupaten Pacitan, Jawa Timur pada tahun 2011. Permasalahan atas kasus 

yang diangkat adalah kurangnya perhatian pemerintah dan Masyarakat dalam 

pemanfaatan potensi Desa dan kurang trasparannya pelaksanaan Tugas Kepala 

desa Gema. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan si peneliti, Di hasilkan 

sebuah kesimpulan bahwa perhatian pemerintah sudah baik dalam memanfaatkan 

potensi pada Desa Gema. 
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Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh azi saputra tentang Analisis 

Pengelolaan Tugas Kepala Desa kutu Kecamatan Kampar Kiri pada tahun 2014 

permasalahan yang diangkat di dalam penelitiannya adalah pelaksanaan Tugas 

Kepala Desa yang belum sesuai dengan pemendagri no 113 Tahun 2014 sebagai 

pedoman pelaksanaan Tugas Kepala desa. Berdasarkan penelitian yang telah 

dilakukan si peneliti, Di hasilkan sebuah kesimpulan bahwa Tugas Kepala desa 

Petalabumi dikategorikan sudah cukup Baik. 

Pada kedua penelitian tersebut penelitian yang dilakukan oleh Daini  

Tentang pelaksanaan Tugas Kepala  Desa sebagai solusi terciptanya kemandirian 

Desa Domo kabupaten Kampar, sudah berhasil dengan baik dan elah mampu 

memanfaatkan potensi-potensi yang ada pada desa Domo, sedangkan penelitian 

yang dilakukan oleh Aini tentang Analisis Tugas Kepala Desa Petalabumi 

Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu pada tahun 2014, dikategorikan 

cukup baik dan masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki khususnya didalam 

akuntabilitas pengelolaa Tugasnya desa Domo.  

Sedangkan penelitian yang penulis lakukan memfokuskan pada 

pengelolaan Tugas Kepala desa di Desa Batusanggan Kecamatan Kampar Kiri 

Hulu Kabupaten Kampar, dengan indikator pengukuran meliputi proses 

penyelenggarakan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, 

Pembinaan Masyarakat Desa dan Tugas Kepala desa.  
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9. Kerangka berpikir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Perda kampar no 6 tahun 2008 tentang pedoman penyusunan 

Daerah organisasi dan tugas Kepala Desa  

Tugas Kepala Desa 

Tu  

Zz      Sebagai pelaksana pemerintahan Desa 

      Tugas    Sebagai urusan pembangunan Desa 

                                        Melaksanakan pembinaan msyarakat Desa 

  

    

  

 Kinerja Kepala Desa 
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10. Operasional Variabel 

 Variabel penelitian ini adalah Kinerja  Kepala Desa yang di 

ukur berdasarkan Perda kampar no 6 tahun 2008 berikut tabulasi   

operasional Variabel penelitian. 

Variabel Indikator Sub indikator 

Kinerja 

Kepala Desa 

Dalam 

Melaksanakan 

Tugasnya  

 

 

 

 

 

 

 

 sebagai pelaksana 

pemerintahan Desa 

 sebagai urusan 

pembangunan 

 Menyelanggarakan 

urusan pemerintahan 

Desa 

 Melaksanakan 

pembinaan msyarakat 

Desa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 pelayanan 

administrasi 

kewarganegaraan 

yakni,pengantar 

Akte kelahiran, 

Kartu Keluarga 

KK,kartu tanda 

penduduk KTP. 

 Melaksanakan 

pembangunan 

atau perbaikan 

jalan desa,dan 

pembangunan 

sarana dan 

prasarana sperti 

pembangunan 

Rumah adat. 

 Memperbaiki dan 

meningkatkan 

taraf hidup serta 

kondisi social. 

Sumber Perda kampar no 6 tahun 2008 


