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BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Kerangka Dasar Teori

2.1.1 Peranan1

Peranan adalah suatu perilaku seseorang yang diharapkan dapat membuat

suatu perubahan serta harapan yang mengarah pada kemajuan, meskipun tidak

selamanya sesuai dengan apa yang diharapkan dan sebagai tolak ukur seseorang

sebagai seorang pemimpin apakah orang itu dapat meningkatkan kinerjanya

dalam menjalankan tugas – tugas yang diberikan kepadanya sehingga akan

membuat orang tersebut dapat memaksimalkan kinerja dalam menjalankan tugas

– tugasnya. Peranan didefinisikan dari masing – masing pakar diantaranya peran

dapat diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan dari seseorang dalam

posisi tertentu. Pemimpin didalam sebuah organisasi mempunyai peran, setiap

pekerjaan membawa harapan bagaimana penanggung peran beprilaku. Fakta

bahwa organisasi mengindetifikasikan pekerjaan yang harus dilakukan dan

perilaku peran yang diinginkan yang berjalan seiring pekerjaan tersebut juga

mengandung arti bahwa harapan mengenai peran penting dalam mengatur

perilaku bawahan.

Adapun peranan Kepala Desa didalam Desa2 :

1. Stabilisator : Usaha yang dilakukan Kepala Desa dalam menciptakan

kestabilan dalam bidang pembangunan.

1Okta Hendrik. Peran Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Desa
Tanjung Keranjang Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau, Jurnal Ilmu Pemerintahan,
Volume 1, Nomor 2, 2013, hlm. 460.

2Op,.Cit. hlm.142.
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2. Inovator : Usaha yang dilakukan Kepala Desa dalam membuat

pembaharuan disegala bidang pembangunan.

3. Pelopor : Usaha yang dilakukan Kepala Desa sebagai orang terdepan

dalam memberikan contoh suri tauladan dalam penerapan pembaharuan

disegala bidang pembangunan.

4. Modernisator :  Upaya yang dilakukan Kepala Desa dalam berpikir guna

menjadikan pemerintahan yang modern demi tercapainya tujuan

pembangunan.3

Jadi, pemimpin itu ialah seorang yang memiliki satu atau beberapa

kelebihan sebagai predisposisi (bakat yang dibawa sejak lahir), dan merupakan

kebutuhan dari satu situasi atau zaman, sehingga dia mempunyai kekuasaan dan

kewibawaan untuk mengarahkan dan membimbing bawahan. Dia juga

mendapatkan pengakuan serta dukungan dari bawahannya, dan mampu

menggerakkan bawahan ke arah tujuan tertentu. Jadi peran adalah suatu perilaku

seseorang yang diharapkan dapat membuat suatu perubahan serta harapan yang

mengarah pada kemajuan, meskipun tidak selamanya sesuai dengan apa yang

diharapkan dan sebagai tolak ukur seseorang sebagai seorang pemimpin apakah

orang itu dapat meningkatkan kinerjanya dalam menjalankan tugas – tugas yang

diberikan kepadanya sehingga akan membuat orang tersebut dapat

memaksimalkan kinerja dalam menjalankan tugas – tugasnya.4

3Ibid,hlm.142.
4Ibid,
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2.1.2 Kepala Desa

Kepala Desa merupakan pimpinan penyelenggaraan pemerintah desa

berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan

Desa (BPD).5 Jadi, Kepala Desa sebagai kepala pemerintahan bertanggung jawab

atas terselenggaranya pemerintahan desa karena kepala desa yang memegang

peran yaitu sebagai wakil rakyat yang terpilih dan dipilih secara langsung oleh

masyarakat desa. Kepala Desa harus memiliki kemampuan, bakat, kecakapan, dan

sifat kepemimpinan, disamping menjalankan kegiatan-kegiatan, koordinasi,

fungsi, peran dan tanggung jawab. Mengenai peran Kepala Desa, dalam

melaksanakan pembangunan diwilayahnya adalah sebagai perencana

pembangunan, pengawas pembangunan, dan pelopor pembangunan. Peran Kepala

Desa sangat penting dalam mengadakan pendekatan dan menumbuhkan serta

mengembangkan swadaya gotong royong masyarakat untuk dapat merealisasikan

pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan dalam Anggaran Pendapatan

dan Belanja Desa. Hal ini berarti bahwa Kepala Desa sebagai pemimpin di Desa

adalah penyelenggara dan penanggung jawab di dalam bidang pemerintahan,

pembangunan dan kemasyarakatan, juga Kepala Desa bertanggung jawab dalam

menumbuhkan dan mengembangkan swadaya gotong royong masyarakat.

2.1.3    Stabilisator6

Stabilisator adalah orang yang mampu bekerjasama dalam suasana

kestabilan administrasi tanpa dipengaruhi oleh hambatan yang terjadi yang

5Peraturan pemerintah R.I.Nomor 43 Tahun 2014. Peraturan Pelaksanaan Undang-
undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ( Bandung : Fokusindo Mandiri, 2014), hlm. 138.

6Op,.Cit.
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mungkin terjadi diluar organisasi pemerintah baik dibidang politik, ekonomi,

sosial, budaya, dan juga pertahanan serta keamanan yang dapat menunjang

lajunya pertumbuhan pembangunan. Dalam hal ini perlu peran Kepala Desa, bila

keadaan kondisi lingkungan maupun masyarakat tidak stabil maka sulit untuk

diselenggarakannya berbagai kegiatan pembangunan, karena salah satu peran

yang penting yang harus dimainkan oleh pemerintah secara efektif adalah sebagai

stabilisator yaitu menciptakan suasana yang stabil dibidang politik, ekonomi,

sosial budaya dan pertahanan keamanan sehingga pelaksanaan pembangunan

bejalan efektif dan lancar tanpa adanya hambatan yang bersifat menghancurkan

karena menjalankan sebuah Desa yang dapat mencapai ketentraman,

kesejahteraan dan kesentosaan bersama diperlukan Kepala Desa yang bisa

mengatur atau mengelola segenap sumber daya untuk mencapai tujuan

pembangunan. Kabitmas (keamanan, ketertiban masyarakat) dan perlindungan

yang merupakan upaya menciptakan kondisi yang tertib dan aman sehingga

masyarakat dapat melaksanakan hak dan kewajibannya serta meningkatkan

kesadaran masyarakat tentang keamanan dan ketertiban.7

Kepala Desa juga dapat berperan sebagai pengatur pelaksana interaksi yang

terjadi dalam lingkungan pergaulan masyarakat setempat untuk memenuhi

kebutuhan dan keperluan hidup sehari-hari sehingga dapat berjalan secara

harmonis.

7Ibid,
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Peranan selaku Stabilisator Kepala Desa bisa berupa tindakan dilakukan

antara lain8 :

a. Menjaga ketertiban antar suku, dilingkungan RT, RW, Dusun dan

Desa (mendamaikan perselisihan).

b. Menjaga dan memelihara keamanan dan ketertiban (program

siskamling).

c. Menciptakan kestabilan perekonomian masyarakat Desa (simpan

pinjam).

d. Menjaga dan memelihara kebersihan lingkungan Desa (program

gotong royong).

e. Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat Desa (program

pendidikan dan latihan).

2.1.4    Inovator

Inovator adalah ditinjau dari administrasi pembangunan, inovator yaitu

orang yang mampu menemukan hal-hal yang baru, ide yang baru, dan sistem yang

baru dalam proses pembangunan.9 Sebagai inovator, berarti Kepala Desa secara

keseluruhan bisa menjadi sumber-sumber ide baru terutama yang berhubungan

dengan kegiatan pembangunan agar lebih efektif dan mempercepat proses

pembangunan. Inovatif mencakup pengembangan gagasan baru, pemikiran baru

dan mengembangkan serta menerapkan gagasan baru tersebut dalam pekerjaan.

Sebagaimana diketahui inovasi berarti penemuan baru dalam cara kerja, metode

baru, sistem baru dan cara berpikir baru, artinya perlu adanya kreativitas. Dimana

8Ibid, Sondang P Siagian, hlm. 142. (bisa juga dilihat dalam Undang-Undang No 6 Tahun
2014 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pasal 14).

9Ibid, Sondang P Siagian, hlm. 145.
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inovator itu sendiri artinya adalah kemampuan sebagai agen pembaharuan

memberikan implikasi bahwa sebagai Kepala Desa haruslah dapat berpikir

strategi dan mampu mencermati berbagai perubahan secara tepat sekaligus

menjawabnya karena seorang Kepala Desa yang efektif yaitu dapat memberikan

pemerkasa dan mendorong perubahan serta mempersiapkan untuk menghadapi

perubahan dan pengembangan antusiasme terhadap perubahan. Tentunya kepala

juga harus mendorong masyarakat sehingga dapat bekerja secara aktif tentunya

dalam pembangunan. Hal yang dapat dilakukan sebagai inovator dalam

pembangunan Desanya misalnya dalam memberikan pelayanan pada masyarakat

demi kemudahan kepada masyarakat Desa dalam menggunakan hak dan

kewajibannya berupa penyediaan fasilitas pelayanan tentunya diperlukan adanya

penyiapan sumber daya manusia untuk memberikan pelayanan yaitu dengan

prosedur dan mekanisme pelayanan yang efektif. Pelaksanaan pembangunan yang

merupakan upaya Kepala Desa untuk mengadakan perubahan dan pembaharuan

secara sistematis, terencana dan terus-menerus untuk mewujudkan kehidupan

masyarakat desa lebih sejahtera baik melalui pembangunan ekonomi, sosial

budaya, fisik dan non fisik diperlukan metode dan prosedur yang baik untuk

mencapainya tentunya diperlukan adanya peran dari Kepala Desa tersebut.10

Untuk memainkan peran tersebut agar terpenuhi secara efektif maka Kepala

Desa harus memiliki keabsahan yang tinggi sehingga akan lebih mudah diserap

dan diterima masyarakat yang nantinya akan memperlancar terjadinya perubahan

yang diinginkan. Tindakan inovatif diperlukan bagi orang-orang yang kreatif

10Ibid,hlm.145.
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dengan cara pandang yang konsteris juga diperlukan adanya lingkungan yang

inovatif pula.

Peranan selaku Inovator Kepala Desa bisa berupa tindakan yang dilakukan

dalam hal11 :

a. Merancang dan menerapkan sumber ide baru dalam pembangunan

Desa, artinya Kepala Desa harus bisa menjadi sumber ide, sumber

saran dan sumber pendapat tentang keputusan yang akan diambil

disamping sebagai pelaksana keputusan yang telah diambil.

b. Menciptakan, memperkenalkan dan menerapkan sistem, prosedur

dan metode kerja baru dalam penyelesaian tugas maupun masalah

yang dihadapi dalam pembangunan, artinya dalam penyelesaian

suatu permasalahan yang dihadapi Kepala Desa terlebih dahulu

meneliti dan mendiagnosis sumber-sumber atau sebab timbulnya

suatu permasalahan dan memecahkan masalah atau mencarikan jalan

keluarnya dengan menggunakan rasio dan pendekatan yang bersifat

ilmiah dan praktis sesuai dengan kemampuan Kepala Desa sehingga

nilai sosial yang sudah usang dapat ditinggalkan dan memberikan

jalan kepada norma-norma sosial yang sesuai dengan tuntutan

pembangunan, cara kerja lebih sederhana, efektif dan efisien namun

mampu memecahkan masalah yang dihadapi.

11Ibid, Sondang P Siagian, hlm. 145. (bisa juga dilihat dalam Undang-Undang No 6
Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pasal 14).
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2.1.5   Pelopor

Pelopor adalah pemerintah harus terlebih dahulu menerapkan inovasi dalam

tubuh pemerintah itu sendiri, secara eksplisit pandangan itu juga bahwa

pemerintah harus memainkan perannya selaku pelopor dalam berbagai segi

kehidupan berbangsa. Dengan perkataan lain, selaku pelopor harus menjadi

panutan (role mode) bagi seluruh masyarakat.12 Sebagai pelopor berarti Kepala

Desa harus menjadi panutan bagi seluruh masyarakat, orang berjalan didepan. Ini

berarti kepeloporan Kepala Desa harus bersifat objektif akan menunjang

kelancaran pembangunan. Dalam hal ini Kepala Desa harus mampu mendorong

seluruh komponen masyarakat untuk turut serta secara positif dan aktif dalam

proses pembangunan, juga harus dapat memberikan contoh tentang daya gerak

dan kemampuan kerja yang lebih cepat sehingga masyarakat dapat terpengaruh,

tentunya peranan tersebut dijalankan secara efektif sehingga nantinya masyarakat

relatif mudah merubah pandangan persepsi, cara berpikir, cara bertindak dan cara

kerjanya sehingga memperlancar jalannya roda pembangunan, peranan selaku

pelopor dapat berupa tindakan yang dilakukan dalam hal :

a. Memberikan contoh dalam pelaksanaan keputusan pembangunan

desa.

b. Kepeloporan dalam hal peningkatan disiplin kerja.

c. Kepeloporan dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan.

d. Kepeloporan dalam kepedulian terhadap pelestarian dan

pemeliharaan hasil-hasil pembangunan.

12Ibid, Sondang P Siagian, hlm. 148.
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2.1.6 Modernisator

Melalui pembangunan, setiap negara ingin menjadi negara yang modern.

Berbagai implikasi pernyataan tersebut antara lain ialah kuat, mandiri,

diperlakukan sederajat oleh negara-negara lain. Kuat berarti mampu

mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatannya dengan tetap menyadari

pentingnya bekerja sama dengan negara-negara lain di dunia. Mandiri dalam arti

tidak menggantungkan diri kepada negara lain.13 Sederajat dalam arti perolehan

pengakuan de jure Dalam peranan selaku modernisator, seorang kepala desa

diharapkan memiliki pola pemikiran yang maju dan tidak selalu berpatokan

kepada pandangan lama. Seorang kepala desa harus mampu mengubah pola

pemikiran lama menjadi pola pemikiran modern untuk mencapai suatu tujuan

yang akan dicita-citakan. Kepala desa selaku modernisator harus dapat membuat

perencanaan program pembangunan didesanya di berbagai bidang yang sesuai

dengan kondisi, budaya dan perekonomian rakyat. Perencanaan pembangunan

tersebut harus terarah, rasional, luas dan berketepatan waktu yang keseluruhannya

ditujukan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Peranan selaku

modernisator dapat berupa tindakan yang dilakukan antara lain :

1. Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

2. Kemampuan dan kemahiran manajerial.

3. Kemampuan mengolah kekayaan alam sehingga memilki nilai

tambah yang tinggi.

4. Memiliki visi yang jelas tentang masa depan.

13Ibid, Sondang P Siagian, hlm. 147.
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2.1.7 Pembangunan14

Pembangunan dilaksanakan dengan tujuan untuk mengadakan perubahan

yang berkesinambungan kearah kemajuan yang lebih baik. Dengan pelaksanaan

pembangunan yang dikerjakan perlu memacu pemerataan pembangunan serta

hasil-hasilnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, membangkitkan

prakarsa dan peran serta aktif masyarakat serta untuk meningkatkan

pendayagunaan potensi Daerah secara optimal dan terpadu dalam mengisi Peran

Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan otonomi Daerah yang nyata,

dinamis, serasi dan bertanggung jawab, serta memperkuat persatuan dan kesatuan

Bangsa.

Kepala Desa bertanggungjawab dalam pembinaan dan pengendalian

penyusunan RPJM-Desa dan RKP-Desa. Penyusunan RPJM-Desa dilakukan

melalui kegiatan persiapan, pelaksanaan, dan pelembagaan. Sedangkan

penyusunan RKP-Desa dilakukan melalui kegiatan persiapan, pelaksanaan, dan

pemasyarakatan. Untuk meningkatkatkan pembangunan ditingkat desa, maka

perlu untuk memperkuat Pemerintahan Desa, agar makin mampu untuk

menggerakkan masyarakat dalam partisipasinya terhadap pembangunan serta

melaksanakan administrasi yang secara meluas dan efektif.

Selanjutnya sebagai bentuk dari keinginan yang kuat untuk terus

meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya di Desa Bumi Rapak

Kecamatan Kaubun, pada tahap awal pemerintah kabupaten harus mampu

memainkan peran sebagai pendorong/penggerak guna memacu pertumbuhan

14Wayan Mahayana, Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Di
Desa Bumi Rapak Kecamatan Kaubun Kabupatenkutai Timur, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Volume
1, Nomor 1, 2013, hlm. 401
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ekonomi dan penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat setempat. Karena itu

pembangunan desa dengan segala permasalahannya merupakan pembangunan

yang langsung berkaitan dengan sebagian terbesar masyarakat yang berada

ditingkat desa dan diharapkan Kepala Desa menjadi penggerak ditengah-tengah

masyarakat dalam rangka mencapai tujuan dan menuju kearah yang lebih baik

bagi masyarkatnya. Dengan demikian peran dari seorang Kepala Desa dalam

meningkatkan pembangunan tidak menutup kemungkinan akan berjalan baik

karena adanya kerja sama antara Kepala Desa dan masyarakat.15

2.1.8 Otonomi Desa

Haw. Widjaja (2003: 165), Otonomi Desa merupakan Otonomi

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

sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati Otonomi asli yang dimiliki

oleh Desa tersebut.

Sedangkan menurut Budi B. Siregar (Skripsi Syahwarman,2008:24), yang

dimaksud dengan Otonomi Desa adalah otoritas yang dimiliki oleh masyarakat

Desa untuk menentukan nasib dan mengatur segala urusanya sendiri, termasuk

membentuk pemerintahan dan menentukan skema penyelenggaraan kekuasaan

lokal, yang kesemuanya itu didasarkan pada kemandirian, partisispasi dan

prakarsa masyarakat setempat.

Menurut Deddy S (2002:16), berpendapat bahwa daerah dibentuk

berdasarkan pertimbangan kemampuan ekonomis,potensi daerah, sosial

budaya,sosial politik,jumlah penduduk, luas daerah dan pertimbangan lain yang

15Op,.Cit,



28

memungkinkan daerah tersebut masing-masing berdiri sendiri dan tidak memiliki

hubungan hirarki satu sama lainya.

2.1.9 Desa

Menurut Inu Kencana (2006:201), Desa adalah suatu wilayah yang

ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai suatu kesatuan masyarakat termasuk

didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi

pemerintahan terendah langsung dibawah camat dan berhak menyelenggarakan

rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara kesatuan Republik Indonesia.

Sedangkan menurut undang-undang Nomor 3 Tahun 2005, Desa atau yang

disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat

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.

Menurut Peraturan Pemerintah RI No.72 Tahun 2005 tentang Desa yaitu,

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang

berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat,

berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam

sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-undang No.22 tahun 1999 dan undang-undang No.32 tahun 2004

menegaskan bahwa desa tidak lagi merupakan wilayah administratif, bahkan tidak

lagi menjadi bawahan / unsur pelaksanaan daerah, tetapi menjadi daerah yang

istimewa dan bersifat mandiri yang berada dalam wilayah kabupaten sehingga
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setiap warga desa berhak berbicara atas kepentingan sendiri sesuai kondisi sosial

budaya yang hidup dilingkungan masyarakatnya.

Menurut Nurcholis (2011:2), Desa adalah suatu wilayah yang ditinggali

oleh sejumlah orang yang saling mengenal, hidup bergotong royong, memiliki

adat istiadatnya yang relatif sama, dan mempunyai tata cara sendiri dalam

mengatur kehidupan kemasyarakatannya.

Sedangkan menurut Pahmi (2010:1), Sebagai masyarakat yang dinamis,

Desa merupakan komunitas yang unik. Keunikan ini dalam pandangan umum

terlihat dari kesejukan, kedamaian, dan jaminan kebahagiaan.

Menurut guy hunter (dalam mukhtar sarman, 2008:11) desa merupakan

wilayah administrasi sebagai sebuah wilayah otonomi pemerintahan.

Sedangkan Menurut widjaja (2003:3) desa adalah sebagai satu kesatuan

masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang

bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah

keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan

masyarakat.

2.2 Penelitian dan Kajian Terdahulu

1. Mulyana, Sugih. 2012. “ Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan

Desa Di Desa Banjar Panjang Kecamatan Kerumutan Kabupaten

Pelalawan”

Hasil Penelitian : Menunjukkan bahwa faktor- faktor yang mempengaruhi

partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Desa Banjar Panjang

Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan yaitu: Usia yang dominan
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berdasarkan penelitian yaitu usia antara 21- 55 tahun sebanyak 72 orang,

sedangkan untuk  jenis kelamin yang dominan berdasarkan penelitian

mengungkapkan jenis kelamin laki- laki sebanyak 63 orang, dan begitu juga

dengan tingkat pendidikan yang mana berdasarkan penelitian yaitu

pendidikan yang dominan adalah pendidikan SD dengan jumlah 33 orang,..

3.Andika Piska.2012.”Analisis Fungsi Kepala Desa Sebagai Administrasi

pembangunan di Desa Pulau Rengas Kecamatan Pangean Kabupaten

Kuantan Singingi”. Hasil Penelitian : Fungsi Kepala Desa sebagai

Administrator Pembangunan di Desa Pulau Rengas kecamatan pangean

Kabupaten Kuantan Singingi masuk dalam kategori baik hal ini sesuai

dengan hasil rekapitulasi jawaban responden secara keseluruhan sebesar

66,28% atau berada pada interval 51-75%. penelitian ini juga menunjukan

bahwa apa saja hambatan-hambatan dalam pelaksanaan Fungsi Kepala Desa

sebagai administrator Pembangunan di Desa Pulau Rengas Kecamatan

Pangean Kabupaten Kuantan Singingi yaitu kurangnya pengawasan dan

pengontrolan yang dilakukan oleh Kepala Desa terhadap pelaksanaan

pembangunan.

Adapun yang menjadi persamaan antara penelitian ini dengan penelitian

terdahulu adalah dari segi aspek objek penelitian karena sama- sama memngulas

tentang pembangunan Desa, Sedangkan yang menjadi Perbedaan penelitian ini

dengan penelitian terdahulu antara lain, penelitian ini mengkaji tentang peran

Kepala Desa sebagai Stabilisator,Inovator,Pelopor dan Modernisator dalam

pembangunan sebuah desa, Sementara penelitian terdahulu lebih mengulas
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permasalahan tentang partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa dan

menganalisis fungsi Kepala Desa sebagai administrator dalam pembangunan desa.

2.3 Pandangan Islam Tentang Pembangunan

Dalam surat Al-Maidah ayat 2 :

َ َشِدیُد ٱْلِعقَابِ تََعاَونُو۟ا َعلَى ٱْلبِ  َّ َ ۖ إِنَّ ٱ َّ ِن ۚ َوٱتَّقُو۟ا ٱ ْثِم َوٱْلُعْدَوٰ : Al-Maidah)رِّ َوٱلتَّْقَوٰى ۖ َوَال تََعاَونُو۟ا َعلَى ٱْإلِ
2)

Artinya: "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan

dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.

dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-

Nya.(Almaidah Ayat 2)

Pembangunan adalah sebuah usaha yang dilakukan untuk merubah sebuah

masyarakat menjadi lebih baik dengan mencurahkan segala tenaga, pikiran dan

perjuangan. Perubahan pembangunan masyarakat akan terjadi bila"kadar itu

mencapai perubahannya"tinggi. Kadar disini ditentukan oleh sikap mental

pembangun itu sendiri.Siapa pembangun itu, kita, masyarakat, para pemimpin

mulai dari tingkat atas sampai tingkat bawah.Perjalanan pembangunan pedesaan

di Indonesia terjadi dalam kemajemukan sistem nilai dan budaya, ternyata telah

mengalami pula latar belakang sejarah yang cukup panjang, tentunya dalam

pendekatan yang berbeda pula.Latar belakang seperti inilah yang perlu dicermati

dalam memilih prinsip dasar pembangunan pedesaan di Indonesia secara integral.
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2.4 Konsep Operasional Penelitian

Variabel pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi

tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya.16

Adapun variabel yang akan diteliti dalam penelitian ini yaitu :

5. Peranan : Usaha atau kemampuan maupun perilaku dari Kepala

Desa yang menduduki jabatan di Desa untuk dapat menggerakan serta

menumbuhkan rasa kesadaran atau partisipasi masyarakat dalam

menciptakan suatu tujuan yaitu tumbuh dan berkembang menuju

perubahan kesejahteraan bagi masyarakat.

6. Kepala Desa : Pimpinan penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan

kebijakan yang telah ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa

(BPD).

7. Stabilisator : Usaha yang dilakukan Kepala Desa dalam menciptakan

kestabilan dalam bidang pembangunan.

8. Inovator : Usaha yang dilakukan Kepala Desa dalam membuat

pembaharuan disegala bidang pembangunan.

9. Pelopor : Usaha yang dilakukan Kepala Desa sebagai orang

terdepan dalam memberikan contoh suri tauladan dalam penerapan

pembaharuan disegala bidang pembangunan.

16 Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R Dan D, (bandung : alfabeta,
2013), hlm. 38.
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10. Modernisator :  Upaya yang dilakukan Kepala Desa dalam berpikir guna

menjadikan pemerintahan yang modern demi tercapainya tujuan

pembangunan.

11. Pembangunan : Konsep program untuk menghasilkan perubahan sosial (

ekonomi politik ) yang positif, berkesinambungan, dan tetap menjaga

kelestarian lingkungan sebagai prasyarat utama untuk kehidupan manusia.

12. Otonomi Desa : Desa disebut memiliki otonomi asli salah satunya

adalah karena desa memiliki aparatur pemerintahannya sendiri, dengan

susunan dan tata cara pengangkatannya diatur sendiri sesuai dengan tradisi

dan adat masing-masing desa.ada yang diangkat melalui pemilihan, ada

yang berdasarkan keturunan atau diwariskan turun temurun ada pula yang

berdasarkan musyawarah para tetua desa. Sampai berlakunya UU No.22

Tahun 1999 semua aparatur pemerintahan Desa diangkat secara otonom,

dalam arti desa sendiri yang menentukan kapan dan bagaimana suatu

jabatan diisi dan siapa yang mengisi atau dipilih untuk menduduki jabatan

tersebut.

13. Desa : Suatu wilayah yang ditinggali oleh sejumlah orang yang saling

mengenal, hidup bergotong royong, memiliki adat istiadatnya yang relatif

sama, dan mempunyai tata cara sendiri dalam mengatur kehidupan

kemasyarakatannya.
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Tabel 2.1. Indikator Tentang Peranan Kepala Desa dalam Pembangunan Di
Desa Ukui Dua Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan :

Referensi Indikator Sub indikator
Sondang P. Siagian
Administrasi
Pembangunan
tahun 2014
(konsep,dimensi,
dan strateginya)

Stabilisator a. Menjaga ketertiban antar suku,
dilingkungan RT, RW, Dusun dan
Desa (mendamaikan perselisihan)
atau juga dapat dilihat dalam
Undang-Undang No 6 Tahun 2014
Tentang Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa Pasal 15 Ayat
(1) poin (K).

b. Menjaga dan memelihara keamanan
dan ketertiban (program siskamling)
atau juga dapat dilihat dalam
Undang-Undang No 6 Tahun 2014
Tentang Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa Pasal 15 Ayat
(1) poin (C).

c. Menciptakan kestabilan
perekonomian masyarakat Desa
(simpan pinjam) atau juga dapat
dilihat dalam Undang-Undang No 6
Tahun 2014 Tentang
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Pasal 14 Ayat (2) poin (F).

d. Menjaga dan memelihara kebersihan
lingkungan Desa (program gotong
royong) atau juga dapat dilihat
dalam Undang-Undang No 6 Tahun
2014 Tentang Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa Pasal 15 Ayat
(1) poin (M).

e. Meningkatkan kesejahteraan sosial
masyarakat Desa (program
pendidikan dan latihan) atau juga
dapat dilihat dalam Undang-Undang
No 6 Tahun 2014 Tentang
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Pasal 15 Ayat (1) poin (B).
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Inovator a. Merancang dan menerapkan sumber
ide baru dalam pembangunan Desa
atau juga dapat dilihat dalam
Undang-Undang No 6 Tahun 2014
Tentang Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa Pasal 15 Ayat
(1) poin (J).

b. Menciptakan, memperkenalkan dan
menerapkan sistem, prosedur dan
metode kerja baru dalam
penyelesaian tugas maupun masalah
yang dihadapi dalam pembangunan
atau juga dapat dilihat dalam
Undang-Undang No 6 Tahun 2014
Tentang Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa Pasal 14 Ayat
(2) poin (G).

Pelopor a. Memberikan contoh dalam
pelaksanaan keputusan
pembangunan desa atau juga dapat
dilihat dalam Undang-Undang No 6
Tahun 2014 Tentang
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Pasal 14 Ayat (2) poin (I).

b. Kepeloporan dalam hal peningkatan
disiplin kerja

c. Kepeloporan dalam meningkatkan
pengetahuan dan keterampilan.

d. Kepeloporan dalam kepedulian
terhadap pelestarian dan
pemeliharaan hasil-hasil
pembangunan atau juga dapat dilihat
dalam Undang-Undang No 6 Tahun
2014 Tentang Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa Pasal 15 Ayat
(1) poin (O).

e. Kepeloporan dalam hal keagamaan
atau juga dapat dilihat dalam
Undang-Undang No 6 Tahun 2014
Tentang Penyelenggaraan
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Pemerintahan Desa Pasal 26 Ayat
(2) poin (F).

Modernisator a. penguasaan ilmu pengetahuan dan
teknologi atau juga dapat dilihat
dalam Undang-Undang No 6 Tahun
2014 Tentang Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa  Pasal 26 Ayat (2)
poin (L).
b. kemampuan dan kemahiran

manajerial atau juga dapat dilihat
dalam Undang-Undang No 6
Tahun 2014 Tentang
Penyelenggaraan Pemerintahan
Desa  Pasal 26 Ayat (4) poin (G).

c.  kemampuan mengolah kekayaan
alam atau juga dapat dilihat dalam
Undang-Undang No 6 Tahun 2014
Tentang Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa  Pasal 26 Ayat
(4) poin (I).

d.memiliki visi yang jelas tentang masa
depan.

Sumber : Data Olahan 2015

2.5 Kerangka Pemikiran Penelitian

Salah satu aspek yang sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan

adalah aspek kontribusi. Kontribusi menurut kalangan aparat pelaksanaan

pembangunan adalah uang iuran atau sumbangan, secara luas merupakan suatu

proses kegiatan untuk mengadakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan,

pengkoordinasian, serta pengawasan dari teknologi pendidikan dan proses

pendidikan harus disertai manajemen termasuk dalam pembentukan badan-badan

perkumpulan. Dengan demikian dapat dikatakan pelaksanaan pembangunan harus

ada jalinan kerjasama antara rakyat dan pemerintah, terutama dalam

merencanakan, melaksanakan, melestarikan, dan mengembangkan hasil

pembangunan yang telah dicapai.Dengan keikutsertaan rakyat dalam
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pembangunan dan diharapkan peranan Kepala Desa dapat memberikan hasil yang

positif dalam mensejahterakan masyarakat.

Aplikasi dari peranan Kepala Desa ini dengan mengadakan pendekatan

terhadap kelompok-kelompok sosial masyarakat dan memecahkan permasalahan-

permasalahan yang dihadapi masyarakat guna untuk mensejahterakan masyarakat

sekitar.

Untuk mengevaluasi Peranan Kepala Desa dapat dilihat dari dua sudut,

yaitu : sudut kualitatif dan sudut kuantitatif, sudut kualitatif yaitu suatu dasar

kesukarelaan dari Kepala Desa yang terlibat didalamnya. Kuantitatif yaitu diuji

berdasarkan aspek jumlah Aparatur dan masyarakat yang ikut serta dalam

program pembangunan.
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Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Sumber: Data Olahan 2015

Peranan Kepala Desa DalamPembangunan Di Desa Ukui Dua Kecamatan
Ukui Kabupaten Pelalawan.
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Ukui Kabupaten Pelalawan.
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