
BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Otonomi Daerah

Negara Republik Indonesia adalah Negara kesatuan, dalam

penyelenggaraan pemerintahannya menekankan azas desentralisasi yang secara

utuh dilaksanakan di Daerah Kota/Kabupaten untuk mengatur dan mengurus

kepentingan masyarakat setempat dilakukan menurut prakarsanya sendiri serta

didasari oleh aspirasi rakyat sesuai yang diamanatkan oleh Undang-undang

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Perbedaan mendasar antara pelaskanaan otonomi daerah dan era orde

baru dengan pelaksanaan otonomi daerah setelah keluarnya Undang-undang

Nomor 32 Tahun 2004 terletak pada azas desentralisasi. Pada masa orde baru

penerapan otonomi daerah hanya dengan prinsip nyata dan bertanggung jawab,

sedangkan setelah keluarnya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 penerapan

otonomi daerah menekankan prinsip luas, nyata dan bertanggung jawab.

(Rasyid. 2002:284-285)

Otonomi daerah yang menganut prinsip luas, nyata dan bertanggung

jawab membutuhkan pemahaman yang tepat terhadap wawasan kebangsaan

dimana pemahaman tersebut antara lain sosial budaya, ekonomi, politik,

hukum, pertahanan, keamanan, penanaman nilai-nilai kebangsaan serta rasa

cinta tanah air, sebab tanpa pemahaman yang tepat, maka kebebasan ini dapat

menjadi ancaman disintegrasi bangsa.
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Menurut Loggeman dalam tulisannya ”Het staatsrecht

derzelfregerenda Gemenschappe” istilah otonomi mempunyai makna

kebebasan atas kemandirian tetapi bukan kemerdekaan. Kebebasan terbatas

yang harus dipertanggung jawabkan.

Dalam pemberian tanggung jawab terkandung dua unsur, yaitu:

a. Pemberian tugas dalam arti sejumlah pekerjaan yang harus

dilaksanakan serta kewenangan untuk melaksanakannya.

b. Pemberian kepercayaan berupa kewenangan untuk memikirkan dan

menetapkan sendiri bagaimana penyelesaian itu.

Pemberian kekuasaan dalam istilah otonomi dalam arti bertanggung

jawab atas pengaturan dan pengurusan pemerintahan daerah mempunyai sifat

mendorong atau memberikan perangsangan untuk berusaha menumbuh dan

mengembangkan keinginan sendiri, sifat itu membangkitkan otoaktivitas dan

mempertinggi harga diri dalam arti yang sebaik-baiknya.

Otonomi daerah secara sederhana dapat diartikan sebagai hak untuk

mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri oleh satuan organisasi

pemerintahan di daerah. Otonomi yang diberikan pemerintah pusat kepada

daerah inilah yang disebut dengan otonomi daerah (Garna,2000:246)

Pengertian otonomi daerah mengandung beberapa segi: Pertama,

bahwa otonomi daerah bukan skema kedaulatan daerah dalam konteks Negara

federal. Otonomi dalam rangka undang-undang 1945 pasal 18 yang

menyebutkan pembagian daerah Indonesia atas daerah besar klan kecil dengan

susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan
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memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem

pemerintahan Negara klan hak asal usul dalam Negara yang bersifat istimewa.

Kedua, kebijakan otonomi lebih merupakan perubahan dalam tatanan

susunan kekuasaan, termasuk di dalam perubahan dalam prinsip kerja

pemerintah dimana daerah mendapatkan kemenangan untuk mengatur urusan

daerahnya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian

otonomi mempunyai arti adanya skema otonomi dipandang sebagai pendekatan

baru dalam menjalankan pembangunan. Pendekatan baru ini tentunya

membutuhkan bukti praktis dimana kekuasaan pusat memberikan kepercayan

penuh terhadap daerah untuk mensejahterahkan rakyat dengan tetap menjaga

integrasi bangsa.

Ketiga, proses politik yang dijalankan orde baru yang tidak

memberikan harga kepada partisipasi masyarakat telah dengan seksama

menunjukkan bagaimana akibat dari elitesmi politik tersebut. Akibat dari

sesuatu yang dimaksud tersebut bukan sesuatu yang harus ditanggung oleh elit

melainkan oleh masyarakat. Dari ketiga segi tersebut dinyatakan bahwa

otonomi daerah pada dasarnya adalah sebuah koreksi terhadap struktur

kekuasaan yang semula lebih berakar keatas menjadi model baru yang

berorentasi ke bawah. (Alexandar,2001:1-2)

Menurut UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, otonomi

daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur

dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat

setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan daerah
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otonom, selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang

mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus

urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa

sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Sistem Negara Kesatuan

Republik Indonesia. (Widjaja,2003:243)

Ada beberapa prinsip otonomi daerah yang dijadikan prinsip dalam

penyelenggaraan pemerintah daerah,yaitu:

a. Penyelenggaraan otonomi daerah dilakasanakan berdasarkan aspek

demokratis, keadilan, pemerataan, serta potensi dan keanekaragaman

daerah.

b. Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada otonomi luas, nyata dan

bertanggung jawab.

c. Pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh diletakkan pada daerah

kabupaten dan daerah kota, sedangkan pada daerah provinsi merupakan

otonomi yang terbatas.

d. Pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan konstitusi Negara

sehingga tetap terjamin hubungan yang serasi antara pusat dan daerah

serta antar daerah.

e. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatakan kemandirian

daerah otonom dan karenanya dalam daerah kabupaten/kota tidak ada

lagi wilayah administrasi. Demikian pula kawasan khusus yang dibina

oleh pemerintah atau pihak lain, seperti badan otorita, kawasan

pelabuhan, kawasan pertambangan, kawasan perumahan , kawasan
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perkebunan, kawasan kehutanan, kawasan industri, kawasan perkotaan

baru, kawasan pariwisata dan semacamnya berlaku ketentuan peraturan

daerah otonom.

f. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan peranan dan

fungsi legislatif daerah, fungsi pengawasan maupun fungsi anggaran

atas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

g. Pelaksanaan atas tugas pembantuan dimungkinkan, tidak hanya dari

pemerintah kepala daerah, tetapi juga dari pemerintah daerah kepada

pemerintah desa yang disertai dengan pembiayaan, sarana dan

prasarana. Serta sumber daya manusia dan kewajiban melaporkan

pelaksanaan dan mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskan

(Masykur, 2001:21)

Adapun asas-asas penyelenggaraan pemerintahan daerah dari Undang-

Undang No.32 Tahun 2004, yaitu:

a. Digunakan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan;

b. Penyelenggaraan asas desentralisasi secara utuh dan bulat yang

dilaksanakan di daerah kabupaten dan daerah kota; dan

c. Asas tugas pembantuan yang dapat dilaksanakan dari daerah provinsi,

daerah kabupaten, daerah kota, dan desa.

Pada umumnya faktor-faktor dan atau variabel-variabel yang

mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah adalah kemampuan

sumber daya manusia (aparat maupun masyarakat), sumber daya alam,
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kemampuan keuangan (finansial), kemampuan manajemen, kondisi sosial

budaya masyarakat, dan karakteristik ekologis. (Salam, 2003:94)

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan

mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas

pembantaun, Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk

mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyrakat melalui peningkatan

pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui

otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatakan daya saing dengan

memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan

kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara

Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan Daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan

efektifitas penyelenggaraan otonomi daerah, perlu memperhatikan hubungan

antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan

keanekaragaman daerah. Aspek hubungan wewenang memperhatikan

kekhususan dan keragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik

Indonesia. Aspek keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam

dan sumber daya lainnya dilaksanakan secara adil dan selaras. Disamping itu,

perlu diperhatikan pula peluang dan tantangan dalam persaingan global dengan

memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Agar mampu

menjalankan perannya tersebut, daerah diberikan kewenangan yang seluas-
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luasnya disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan

otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara.

Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya

dalam arti daerah diberikan kewenangan untuk mengurus dan mengatur semua

urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan

dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Daerah memiliki kewenangan

membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peranserta,

prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan

kesejahteraan rakyat.

Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yang

nyata dan bertanggung jawab. Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip

bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas,

wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk

tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah.

Dengan demikian isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama

dengan daerah lainnya, adapun yang dimaksud dengan otonomi yang

bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus

benar-benar memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan

rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional.

Seiring dengan prinsip itu penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu

berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu

memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat.

Selain itu penyelenggaraaan otonomi daerah juga harus menjamin keserasian
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hubungan antara daerah yang satu dengan daerah lainnya, artinya mampu

membangun kerjasama antar daerah untuk meningkatakan kesejahteraan

bersama dan mencegah ketimpangan antar daerah. Hal yang tidak kalah

pentingnya bahwa otonomi daerah juga harus mampu menjamin hubungan

yang serasi antar daerah dengan pemerintah, artinya harus mampu memelihara

dan menjaga keutuhan wilayah Negara dan tegaknya Negara Kesatauan

Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan tujuan Negara.

Agar otonomi daerah dapat dilaksanakan sejalan dengan tujuan yang

hendak dicapai, pemerintah wajib melakukan pembinaan yang berupa

pemberian pedoman seperti dalam penelitian, pengembangan, perencanaan,

dan pengawasan. Di samping itu diberikan pula standar arahan, bimbingan,

pelatihan, supervisi, pengendalian, koordinasi, pemantauan dan evaluasi. Di

samping itu, juga memberikan bantuan dan dorongan kepada daerah agar

otonomi dapat terlaksana secara efektif dan efisien sesuai dengan peraturan

perundang-undangan. Adanya Otonomi Daerah akan melahirkan suatu gerakan

perubahan menuju kepribadian dan kemandirian yang di sebut dengan Otonomi

Desa

Menurut Wijaya (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.

Kemudian, dalam Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 72

tahun 2005, dijelaskan bahwa otonomi asli memiliki makna bahwa
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kewenangan pemerintahan desa dalam mengatur dan mengurus masyarakat

setempat didasarkan pada hak asal usul dan nilai-nilai sosial budaya yang

terdapat pada masyarakat setempat namun harus diselenggarakan dalam

perspektif administrasi pemerintahan negara yang selalu mengikuti

perkembangan zaman.

Dalam pengertian desa dari sudut pandang sosial budaya dapat diartikan

sebagai komunitas dalam kesatuan geografis tertentu yang antar mereka saling

mengenal dengan baik dengan corak kehidupan yang relatif homogen dan

banyak bergantung secara langsung pada alam. Oleh karean itu, desa

diasosiasikan sebagai masyarakat yang hidup secara sederhana pada sektor

agraris, mempunyai ikatan sosial, adat dan tradisi yang kuat, bersahaja, serta

tingkat pendidikan yang dikatakan rendah. Sedangkan dari sudut pandang

politik dan hukum, desa sering diidentikkan sebagai organisasi kekuasaan.

Melalui kacamata ini, desa dipahami sebagai organisasi pemerintahan atau

organisasi kekuasaan yang secara politis mempunyai wewenang tertentu dalam

struktur Pemerintahan Negara. (Juliantara,2000:18)

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Pasal 1 Ayat 12,

disebutkan bahwa desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya

disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas

wilayah yurisdiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan

masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang

diakui dan/atau dibentuk dalam sistem pemerintah Nasional dan berada di

kabupaten/kota, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Dasar Negara
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Republik Indonesia Tahun 1945. Landasan pemikiran dalam pengaturan

mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli,

demokrasitisasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengakui otonomi yang

dimiliki oleh desa ataupun dengan sebutan lainnya dan kepada desa melalui

pemerintah desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari

pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah

tertentu. Sedang terhadap desa di luar desa genekologis yaitu dengan yang

bersifat administratif ataupun alasan lain yang warganya pluralistis, majemuk

ataupun heterogen, maka otonomi desa akan diberikan kesempatan untuk

tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan dari desa itu sendiri.

Sebagai perwujudan demokrasi, dalam penyenggaraan pemerintahan

desa dibentuk Badan Permusyaratan Desa atau sebutan lain yang sesuai dengan

budaya yang berkembang di desa bersangkutan, yang berfungsi sebagai

lembaga pengaturan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, seperti dalam

pembuatan dan pelaksanaan peraturan desa, anggaraan pendapatan dan belanja

desa, dan keputusan kepala desa. Di desa dibentuk lembaga kemasyarakatan

yang berkedudukan sebagi mitra kerja pemerintah desa dalam memberdayakan

masyarakat desa.

Kepala desa pada dasarnya bertanggung jawab kepada rakyat desa yang

dalam tata cara dan prosedur pertanggung jawabnya disampaikan kepada

Bupati atau Walikota melalui camat. Kepada Badan Permusyaratan Desa

(BPD), Kepala desa wajib memberikan keterangan laporan pertanggung
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jawaban dan kepada rakyat menyampaikan informasi pokok-pokok

pertanggung jawabannya namun tetap harus memberi peluang kepada

masyarakat melalui Badan Permusyratan Desa (BPD) untuk menyatakan

dan/atau meminta keterangan lebih lanjut terhadap hal-hal yang bertalian

dengan pertanggung jawaban yang dimaksud.

Pengaturan lebih lanjut mengenai desa seperti pembentukan,

penghapusan, penggabungan, perangkat pemerintahan desa, keuangan desa,

pembangunan desa, dan lain sebagainya dilakukan oleh kabupaten dan kota

yang ditetapkn dalam peraturan daerah yang mengacu pada pedoman yang

ditetapkan pemerintah pusat.

2.2 Pemerintahan Desa

Pengertian Pemerintahan Desa menurut Amin Suprihatini (2007:9)

yaitu penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan

Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan

masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang

diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik

Indonesia, dan pemerintah desa atau yang disebut dengan nama lain adalah

kepala desa dan badan perangkat desa sebagai penyelenggara urusan

pemerintahan desa.

Dari pengertian diatas, dapat dijelaskan bahwa dalam pemerintahan

daerah kabupaten/kota dibentuk pemerintahan desa yang terdiri dari

pemerintah desa dan Badan Permusyaratan Desa (BPD). Pemerintah desa

terdiri atas kepala desa dan perangkat desa. Perangkat desa terdiri dari
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sekretaris desa dan perangkat desa lainnya. Sekretaris desa diisi dari pegawai

negeri sipil yang memenuhi persyaratan.

Wewenang pemerintahan desa yaitu mengatur, mengurus kepentingan

masyarakatnya, dan mendamaikan perkara dari para warganya. Pemerintahan

desa berfungsi sebagai lembaga legislasi dan pengawasan dalam hal

pelaksanaan peraturan desa, anggaran pendapatan dan belenjandesa dan

keputusan kepala desa. fungsi pemerintahan adalah menimpin, memberi

petunjuk, memerintah, mengarahkan, koordinasi, pengawasan dan inovasi

dalam pemerintaha. (Hamdi, 2006:22)

Kepala desa dipilih langsung oleh dan dari penduduk desa warga

Negara Republik Indonesia yang syarat selanjutnya dan tata cara pemilihannya

diatur dengan Perda yang berpedoman kepada peraturan pemerintah. Calon

kepala desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan kepala desa

ditetapkan sebagai kepala desa. Pemilihan Kepala Desa dalam kesatuan

masyarakat hukum dapat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan

diakui keberadaannya berlaku ketentuan, hukum adat setempat yang ditetapkan

dalam Perda dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Tugas dan

kewajiban kepala desa dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa

diatur lebih lanjut dengan Perda berdasarkan peraturan pemerintah.

Badan Permusyaratan Desa (BPD) berfungsi menetapkan peraturan

desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarkat.

Anggota Badan Permusyaratan Desa (BPD) adalah wakil dari penduduk desa

bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Pimpinan
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Badan Permusyaratan Desa (BPD) dipilih dari dan oleh anggota Badan

Permusyaratan Desa (BPD). Masa jabatan anggota Badan Permusyaratan Desa

(BPD) adalah 6 (enam) tahun dan dapat dipilih lagi untuk 1 (satu) kali masa

jabatan berikutnya. Syarat dan tata cara penetapan anggota dan pimpinan

Badan Permusyaratan Desa (BPD) diatur dalam Perda yang berpedoman pada

peraturan pemerintah.

Di Desa dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan seperti rukun

tetangga, rukun warga, PKK, Karang Taruna dan Lembaga Pemberdayaan

Masyarakat. Lembaga kemasyarakatan bertugas membantu pemerintah desa

dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat. Lembaga masyarakat

di desa berfungsi sebagai wadah partisipasi dalam pengelolaan pembangunan

agar terwujud demokratisasi dan transparansi pembangunan pada tingkat

masyarakat serta untuk mendorong, memotivasi, menciptakan akses agar

masyarakat lebih berperan aktif dalam kegiatan pembangunan.

Dalam hal ini tidak terlepas oleh peran aktif pemerintah Desa itu

sendiri. Pemerintah desa adalah unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.

Menurut Nurcholis (2005:138) Pemerintah Desa mempunyai tugas pokok:

1. Melaksanakan urusan rumah tangga desa, urusan pemerintahan umum,

membangun dan membina masyarakat

2. Menjalankan tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi

dan pemerintah kabupaten

Dari tugas pokok tersebut lahirlah fungsi pemerintah desa yang

berhubungan langsung dengan situasi sosial dalam kehidupan bermasyarakat.
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Fungsi pemerintah desa merupakan gejala sosial, karena harus diwujudkan

dalam interaksi antar individu didalam situasi sosial suatu kelompok

masyarakat (Rivai, 2004:53)

Adapun fungsi pemerintah desa secara operasional dapat dibedakan

dalam fungsi pokok, yaitu sebagai berikut:

1. Fungsi Instruktif. Fungsi ini bersifat komunikasi satu arah. Pemerintah

sebagai komunikator merupakan pihak yang menentukan apa,

bagaimana, bilamana, dan dimana perintah itu dikerjakan agar

keputusan dapat dilaksanakan secara efektif.

2. Fungsi Konsultatif. Fungsi ini digunakan sebagai komunikasi dua arah.

Hal tersebut digunakan sebagai usaha untuk menetapkan keputusan

yang memerlukan bahan pertimbangan dan mungkin perlu konsultasi

dengan masayarakat-masyarakat yang di pimpinnya.

3. Fungsi Partisipasi. Dalam menjalankan fungsi ini pemerintah desa

berusaha mengaktifkan masyarakatnya, baik dalam keikutsertaan

mengambil keputusan maupun dalam melaksanakannya.

4. Fungsi Delegasi. Fungsi ini dilaksanakan dengan memberikan

pelimpahan wewenang membuat atau menetapkan baik melalui

persetujuan maupun tanpa persetujuan pemerintah. Fungsi delegasi ini

pada dasarnya berarti kepercayaan.

5. Fungsi Pengendalian. Fungsi pengendalian berasumsi bahwa

kepemimpinan yang efektif harus mampu mengantar aktivitas

anggotanya secara terarah dan dalam koordinasi yang efektif, sehingga
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memungkinkan tercapainya tujuan bersama secara maksimal. Dalam

melaksankan fungsi pengendalian pemimpin dapat mewujudkannya

melalui kegiatan bimbingan, pengarahan, koordinasi dan pengawasan.

(Hadari Nawawi 1995:74)

Kemudian dalam Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rokan Hulu

Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pedoman Susunan Organisasi Dan Tata Kerja

Pemerintah Desa pada Bab III Pasal 3 dijelaskan mengenai tugas dan

wewenang pemerintah desa yaitu sebagai berikut:

1) Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan

pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Kepala Desa mempunyai wewenang :

a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan

kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;

b. mengajukan rancangan peraturan desa dan bersama BPD

menetapkanya sebagai peraturan desa;

c. menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai

APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;

d. memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa;

e. membina kehidupan masyarakat desa;

f. membina perekonomian desa;

g. mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat

menunjuk kuasa hukumnya;
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h. menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berembang di desa

yang bersangkutan;

i. mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;

Kemudian dalam Pasal 5 dijelaskan tentang kewajiban pemerintah desa

yaitu sebagai berikut:

a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta

mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik

Indonesia;

b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

c. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;

d. melaksanakan kehidupan demokrasi;

e. melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas

dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;

f. menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa;

g. menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang undangan;

h. menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;

i. melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan

desa;

j. melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa;

k. mendamaikan perselisihan masyarakat di desa;

l. mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa;
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m. membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan

adat istiadat;

n. memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa; dan

o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan

lingkungan hidup;

Selanjutnya, fungsi Pemerintah Desa dijelaskan dalam Pasal 12

Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 6 tahun 2007 yaitu:

a. menggerakkan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan

pemerintahan di desa;

b. menggerakkan pelaksanaan pembangunan, pembinaan dan

pemberdayaan masyarakat desa;

c. memfasilitasi upaya peningkatan partisipasi dan swadaya masyarakat;

d. menciptakan suasana ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Dalam Penjelasan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu

Nomor 6 Tahun 2007 disebutkan bahwa urusan pemerintahan yang dimaksud

adalah pengaturan kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan desa

seperti pembuatan peraturan desa, pembentukan lembaga kemasyarakatan,

pembentukan badan usaha milik desa, dan kerjasama antar desa. Penjelasan

tentang urusan pembangunan yang dimaksud adalah pemberdayaan masyarakat

dalam penyediaan sarana prasarana fasilitas umum desa seperti jalan desa,

jembatan desa, irigasi desa, pasar desa, dan lain-lain. Kemudian penjelasan

mengenai urusan kemasyarakatan ialah pemberdayaan masyarakat melalui

pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat seperti bidang kesehatan,
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pendidikan, adat istiadat. Dan penjelasan tentang memfasilitasi upaya

peningkatan partisipasi dan swadaya masyarakat yang dimaksud adalah dengan

mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif, yaitu dengan

memfasilitasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan,

pengembangan, dan pelestarian pembangunan di desa. Menciptakan suasana

ketentraman dan ketertiban masyarakat adalah dengan menjaga ketentraman

dan ketertiban serta mendamaikan perselisihan masyarakat desa.

Dari ketentuan diatas telah dijelaskan fungsi dan tugas pemerintah desa,

akan tetapi perlu diketahui bahwa pentingnya kerjasama dengan orang lain

dalam rangka pencapaian tujuan, apakah itu tujuan individu atau kelompok.

Berangkat dari kenyataan bahwa secara intern dalam diri setiap manusia

terdapat keterbatasan-keterbatasan, baik dalam arti fisik maupun intelektual.

Dalam berbagai keterbatasan tersebut tidak memungkinkan seseorang manusia

memuaskan segala keinginan, harapan, cita-cita dan kebutuhannya apabila

bekerja sendirian tanpa bantuan oleh orang lain.

Dalam hubungan ini perlu ditekankan bahwa masyarakat terdiri dari

individu-individu yang mempunyai jati diri yang khas dengan cita-cita,

harapan, keinginan dan kebutuhan yang berbeda, perbedaan tersebut harus

diterima dan diakui sebagai kenyataan. Mengakui dan menerima kenyataan

secara implisit juga berarti bahwa manusia merupakan makhluk yang dinamis.

Salah satu implikasi dinamika itu ialah bahwa makin maju seseorang dan suatu

masyarakat maka kebutuhannya pada giliranya menjadikan upaya

pencapaiannya semakin sulit (Siagian, 2000:132).
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Dua manisfestasi yang menonjol dari dinamika tersebut adalah sebagai

berikut:

1. Semakin maju suatu masyarakat, mereka semakin sadar bahwa

pemuasan kebutuhan yang bersifat fisik saja seperti sandang, pangan

dan papan tidak lagi memadahi seperti kebutuhan akan keamanan,

kebutuhan akan sosial, pengakuan akan harkat dan martabat, serta

jaminan perolehan haknya terutama yang bersifat azasi.

2. Berkat keberhasilan suatu Negara menyelenggarakan pembangunan

dibidang sosial budaya khususnya pendidikan, warga Negara dan

masyarakat semakin cerdas sehingga membuat mereka semakin sadar

akan hak dan kewajiban, meskipun harus diakui bahwa tidak sedikit

diantara mereka yang cenderung lebih mengutamakan perolehan

haknya dibandingkan dari kewajiban

Dari dua hal diatas terlihat bahwa dinamika masyarakat baik secara

individu sebagai masyarakat dan akhirnya sebagai bangsa menuntut

peningkatan peranan pemerintah desa dengan seluruh jajarannya untuk

memainkan peranan secara proaktif dan menyelenggarakan fungsinya secara

efisiensi dan efektif.

Untuk mewujudkan pelaksanaan fungsi pemerintah desa tersebut maka

perlu dan harus melakukan komunikasi dengan masyarakat supaya mereka

mengerti tentang ide pembangunan sehingga dapat dan mau berpartisipasi

dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan

yang akan dan sedang dilakukan.
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2.3 Pembangunan

Michel P. Todaro (1995) bahwa pembangunan adalah sebagai suatu

proses multidimensi yang melibatkan perubahan-perubahan dalam struktur,

sikap dan factor kelembagaan, juga percepatan pertumbuhan ekonomi,

pengurangan ketidakadilan dan penghapusan kemiskinan absolute.

Menurut Mukhtar Sarman (2008) kata kunci dari pembangunan

pedesaan adalah guna “memberdayakan” kelompok miskin di daerah

pedesaan. Sebagai gambaran dari pendekatan yang beragam ini, menurut

Mukhtar Sarman (2008) dengan mengambil contoh ilustrasi dari berbagai

program pemerintah dalam rangka memwujudkan kebijakan pembangunan

desa di Indonesia selama ini, ada tiga pola pendekatan yang telah pernah

dilaksanakan. Pendekatan pertama adalah pola instruktif, atau sering kali juga

diidentifikasikan sebagai strategi top down. Pendekatan kedua adalah pola

konsultif, atau diidentikan dengan pola “bottom up top down)”. Pendekatan

ketiga adalah pola pendambingan. Pendekatan ini merupakan perbaikan lebih

lanjut dari pola konsultif.

Selanjutnya pembangunan juga diartikan sebagai suatu proses

perubahan yang berkelanjutan dan terus menerus dari suatu keadaan tertentu

kepada suatu keadaan yang lebih baik, yang meliputi kehidupan politik,

ekonomi, sosial, dan budaya. Spalding (dalam Tjokroamidjojo, 1991:223)

Kemudian, yang dimaksud dengan pembangunan desa adalah

merupakan suatu proses usaha pemerintah desa dalam meningkatkan taraf

hidup masyarakat, mengintegrasi kehidupan masyarakat dalam kehidupan
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bangsa dan memungkinkan mereka untuk memberikan sumbangan sepenuhnya

kepada kemajuan itu sendiri (Taliziduhu Ndraha 1991:11)

Ada tiga prinsip pokok pembangunan perdesaan, yaitu:

1. Kebijakan dan langkah-langkah pembangunan di setiap desa mengacu

kapada pencapaian sasaran pembangunan berdasarkan Trilogi

Pembangunan. Ketiga unsur Trilogi Pembangunan tersebut yaitu:

a. Pemerataan pembangunan dan hasil-hasil,

b. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, dan

c. Stabilitas yang sehat dan dinamis, diterapkan disetiap sector,

termasukdesa dan kota, di setiap wilayah secara saling terkait, serta

dikembangkan secara selaras dan terpadu.

2. Pembangunan desa dilasanakan dengan prinsip-prisip pembangunan

yang berkelanjutan. Penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan

mensyaratkan setiap daerah lebih mengandalkan sumber-sumber alam

yang terbaharui sebagai sumber pertumbuhan.disamping itu setiap desa

perlu memanfaatkan SDM secara luas, memanfaatkan modal fisik,

prasarana mesin-mesin, dan peralatan seefisien mungkin.

3. Meningkatkan efisiensi masyarakat melalui kebijakan deregulasi,

debirokrasi dan desentralisasi dengan sebaik-baiknya.

Pemerintah harus mempunyai pendekatan dan strategi-strategi dalam

pembangunan agar bisa menimbulkan partisipasi masyarakat, strategi terpadu

dan menyeluruh. Pembangunan masyarakat desa menggunakan pendekatan,

yakni:
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1. Tujuan utama adalah pertumbuhan, persamaan, kesejahteraan dan

partisipasi aktif masyarakat desa.

2. Sasaran adalah pembangunan dan memperkuat kemampuan untuk

melaksanakan pembangunan bersama pemerintah.

3. Lingkupnya adalah masyarakat yang beraneka ragam dan kompleks.

4. Koordinasinya adalah koordinasi yang beraneka ragam baik permanen

maupun disemua tingkatan, fungsi, kebutuhan dan mekanismenya.

5. Arus komunikasinya dua arah yang dilakukan secara formal, informal,

vertikal, horizontal, diagonal dan berkesinambungan melalui berbagai

saluran dan bentuk sarana komunikasi yang persuasive dan edukatif.

6. Tempat prakarsa adalah kelompok-kelompok masyarakat pemerintah

lokal dan desa melalui pengumpulan informasi, penentuan dan

pengambilan keputusan, implementasi kebijakan dan monitoring

kegiatan secara terpadu, saling terkait dan terus-menerus.

Telah dijelaskan diatas bahwa tujuan utama dari pembangunan desa

adalah pertumbuhan, persamaan, dan kesejahteraan, namun itu semua tidak

akan bisa dicapai tanpa adanya partisipasi aktif masyarakat dalam

pembangunan desa.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan dianggap sebagai hal yang

sangat penting, sebab masyarakat sebagai objek pembangunan berarti

masyarakat terkena langsung atas kebijakan dan kegiatan pembangunan. Oleh

karena itu maka masyarakat perlu ikut dilibatkan baik dari segi formulasi
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kebijakan maupun aplikasi kebijakan tersebut, sebab merekalah yang dianggap

lebih tahu kondisi lingkungannya.

Partisipasi masyarakat adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan

oleh perorangan maupun secara berkelompok maupun masyarakat untuk

menyatukan kepentingan atau keterkaitan mereka terhadap organisasi atau

masyarakat dalam rangka mencapai tujuan masyarakat tersebut. Partisipasi

dapat didefinisikan sebagai keterlibatan mental/pikiran dan emosi/perasaan

seseorang didalam situasi kelompok yang mendorongnya untuk memberikan

sumbangan kepada kelompok dalam usaha mencapai tujuan serta tanggung

jawab terhadap usaha yang bersangkutan.

Menurut Adisasmita (2006:38) partisipasi masyarakat dapat di

definisikan sebagai keterlibatan dan pelibatan anggota masyarakat dalam

pembangunan, meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan

(implementasi) program pembangunan.

Di dalam suatu masyarakat yang sudah berkembang, maka tingkat

partisipasi masyarakat tersebutpun boleh dikatakan cukup baik, tingkat ini

tergantung dari kesadaran masyarakat adalah tanggung jawabnya terhadap

pembangunan, rasa tanggung jawab dan kesadaran ini harus muncul apabila

mereka dapat mensetujui suatu hal atau dapat menyerap suatu nilai. Untuk

itulah diperlukan adanya perubahan sikap mental kearah yang lebih baik yang

dapat mendukung pembangunan.

Tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi akan memunculkan

kemandirian masyarakat baik dalam bidang ekonomi, sosial, agama dan
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budaya, yang secara bertahap akan menimbulkan jati diri, harkat dan martabat

masyarakat tersebut secara maksimal.

Menurut Tjokromidjojo (dalam Safi’i, 2007:104) partisipasi masyarakat

dalam pembangunan dibagi atas tiga tahapan, yaitu:

a. Partisipasi atau keterlibatan dalam proses penentuan arah, strategi dan

kebijakan pembangunan yang dilakukan pemerintah.

b. Keterlibatan dalam memikul beban dan tanggung jawab dalam

pelaksanaan kegiatan pembangunan.

c. Keterlibatan dalam memetik dan memanfaatkan pembangunan secara

berkeadilan.

Sedangkan jenis partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan

pembangunan seperti yang dikemukakan oleh Hamidjojo ( 1978: 18 ) adalah :

a. Partisipasi buah pikiran merupakan kemampuan menambah

pengetahuan dan pengalaman untuk mencapai mufakat atas berbagai

masalah melalui musyawarah untuk mengawasi perencanaan dan

penyelenggaraan pembangunan.

b. Partisipasi keterampilan yang merupakan kemampuan masyarakat

untuk mengerahkan keterampilan dalam memanfaatkan sumber

kekayaan alam dan nilai-nilai sosial dalam meningkatkan kesejahteraan

masyarakat.

c. Partisipasi tenaga yang merupakan kemampuan masyarakat untuk

menyumbangkan tenaganya khususnya tenaga kasar yang bersifat
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hastawi bagi proyek pembangunan seperti gotong royong, kerja bakti

dan lain sebagainaya.

d. Partisipasi harta benda yang merupakan kemampuan masyarakat untuk

memberikan atau menyumbangkan harta benda terhadap usaha-usaha

yang diserahkan oleh masyarakat akan meringankan beban hidup

bersama dan sesamanya seperti membuat jalan, jembatan dan lain

sebagainya.

e. Partisipasi uang yaitu kemampuan masyarakat untuk memberikan

swadaya gotong royong dalam pelaksanaan proyek pembangunan.

Dari jenis partisipasi yang dikemukakan tersebut dapat disimpulkan

bahwa keterlibatan masyarakat dalam partisipasi pembangunan dapat berupa

sumbangan pemikiran, keterampilan, tenaga, harta, dan uang yang dapat

digunakan untuk membantu pembangunan yang dilaksanakan yang sesuai

dengan kebutuhan masyarakat baik secara swadaya maupun dengan bantuan

pemerintah.

Kemudian menurut Taliziduhu Ndraha ada beberapa wadah bagi

terwujudnya partisipasi masyarakat, sebagai berikut:

1. Wadah partisipasi buah pikiran (yang diberikan dalam rapat), rapat

yang dimaksud seperti rapat mingguan di desa, seminar, penataran-

penataran.

2. Wadah partisipasi tenaga. Yang diberikan dalam perbaikan

pembangunan agar partisipasi tenaga merupakan pendorong, perlu di

usahakan penertiban, penjelasan-penjelasan tentang manfaat. Dari
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partisipasi ini banyak hal yang didapat antara lain bangkitnya rasa

berlomba, rasa tanggung jawab.

3. Wadah partisipasi benda. Dikalangan masyarakat masih hidup

kesediaan memberikan harta benda terhadap usaha yang dirasakan

meringankan beban hidup mereka seperti perbaikan kondisi jalan,

sumbangan, ronda malam.

4. Wadah partisipasi keterampilan. Di desa banyak yang memiliki

keterampilan, tetapi belakang ini mangalami skill drain, karena mereka

telah mengalir ke kota.

Partisipasi yang melibatkan warga desa adalah menyangkut

keikutsertaan yang bertalian dengan kepedulian masyarakat terhadap

pembangunan yang dapat terlihat dari bentuk partisipasi masyarakat baik dari

segi moral ataupun material. Ikut menyumbang ide-ide, peduli terhadap

pembuatan keputusan dan hasil keputusan, berperan aktif dalam kegiatan-

kegiatan desa dan senantiasa menunaikan kewajibannya selaku warga Negara

yang baik yaitu dengan membayar pajak yang berguna pendanaan

pembangunan di desa itu sendiri pada khususnya maupun untuk pembangunan

Negara ada umumnya merupakan sedikit contoh bagaimana bentuk dari

partisipasi masyarakat yang harus dilakukan.

Selanjutnya partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan yang

sering di abaikan dan hampir tidak kelihatan adalah partisipasi dalam hal

pengambilan keputusan. Hal ini disebabkan bahwa selama ini kebijakan-

kebijakan yang ada adalah kebijakan yang diambil secara sepihak yaitu
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pemerintahan itu sendiri baik dari level yang paling atas (pemerintah pusat)

sampai pada akhirnya jatuh kepada kepala desa. Pengambilan keputusan ini

seringkali tidak melibatkan masyarakat desa sehingga pada tiap-tiap desa untuk

wilayah tertentu akan sulit menterjemahkan kebijakan yang ada karena tidak

sesuai dengan kondisi maupun keinginan masyarakat setempat.

2.4 Konsep Islam

Konsep pembangunan dalam Islam tentang Pemerintahan Desa adalah

untuk mencapai Kesejahteraan kehidupan di dunia dan akhirat, adapun

pembangunan dalam islam dijalankan melalui dua tahapan :

a. tahap pembangunan kerohanian

b. tahap pembangunan fisikal

Akal dan jiwa manusia itu perlu dibangun lebih dahulu sebelum

pembangunan fisikal dilakukan, ini merupakan bagian melahirkan insane yang

mempunyai pemikiran bersih, suci dan jauh dari sifat-sifat tidak terpuji. Terutama

pendekatan dalam islam adalah atas kejiwaan, moral serta etika-etika

pembangunan.

Islam memberikan ruang kepada manusia guna mencapai kesejahteraan dan

kekayaan dunia. Usaha mengejar kemewahan dunia tidak bias dipisahkan dari

aspek akhlak yang bertindak sebagai pengawas, demi untuk menghadiri hal yang

tidak diinginkan terjadi.

Sebagimana firman Allah SubhanahuWata’ala didalam serat Al-A’araf ayat

74 yang artinya sebagi berikut : “Dan ingatlah oleh mu diwaktu tuhan menjadikan

kamu pengganti-pengganti (yang berkuasa) sesudah kaum ‘Aad dan memberikan
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tempat bagimu dibumi. Kamu dirikan istana-istana ditanah-tanahnya yang datar

dan kamu pahat gunung-gunungnya untuk dijadikan rumah, maka ingatlah

nikmat-nikmat Allah dan janganlah kamu meraja lela dimuka bumi dan membuat

kerusakan”.

Dari keterangan ayat diatas menerangkan bahwa Allah

SubhanahhuWata’alla memberikan fasilitas kepada manusia berupa bumi beserta

isinya agar dapat dimanfaatkan oleh seluruh manusia.

Setelah bumi ini diciptakan, Sang Maha Kuasa memandang bahwa bumi itu

perlu didiami, diurus, diolah untuk itu Allah menciptakan manusia yang diserahi

tugas dan jabatan yang disebut sebagai khalifah atau pemimpin. Kemampuan

bertugas merupakan suatu anugrah yang mana pelaksanaannya adalah

tanggungjawab manusia bernama khalifah.

Untuk itu Allah menciptakan manusia sebagai makhluk yang lengkap dan

utuh dengan sarana yang lengkap. Sebagimana firman Allah

SubhanahhuWata’alla dalam Al-quran (An-Nahal :78).

Yang artinya : “ Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibu mu dalam

keadaan tidak mengetahui suatu apapun dan dia memberi kamu pendengaran,

pengelihatan dan hati, agar kamu bersyukur (surat An-nahal : 78).

Berdasarkan ayat tersebut dimana manusia diberikan kemampuan oleh

Allah SubhanahhuWata’alla, melalui kesempurnaan yang diberi manusia menjaga,

memelihara, memanfaatkan serta mengembangkan fasilitas yang Allah hadirkan

kepadanya, baik itu melalui program-program pembangunan maupun yang

lainnya.
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2.5 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2.1 : Kerangka Pemikiran

Berdasarkan kerangka pemikiran yang digambarkan diatas dapat

dijelaskan bahwa Pemerintah Desa salah satunya berfungsi sebagai penggerak

pembangunan Desa yang dalam penelitian ini lebih memfokuskan kepada

pembangunan sarana dan pasarana penyediaan fasilitas umum desa serta

pembangunan ekonomi desa yang diharapkan dapat terciptanya masyarakat yang

sejahtera serta untuk pemerataan pembangunan antara kota dan desa.

2.6 Penelitian Terdahulu

Sarinendy (2009), yang melakukan penelitian dengan judul “ Fungsi

Kepala Desa Sebagai Administrator Pembangunan Di Kecamatan Pangkalan

Kuras Kabupaten Pelalawan “, Permasalahan dalam penelitian ini adalah lebih

menekankan penelitian yang mengarah kepada fungsi Kepala Desa sebagi

administrator pembangunan, dan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti

Fungsi
Pemerintah
Desa

Pembangunan
Desa

Terciptanya masyarakat
yang sejahtera  serta
pemerataan

1. Pembangunan Pasar Desa
2. Pembangunan Jembatan
3. Pembangunan Gedung PAUD
4. Pengaspalan Jalan Lingkungan
5. Usaha Ekonomi Desa (UED)
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yaitu kurang berjalan dengan baik fungsi kepala Desa di Kecamatan Pangkalan

Kuras Kabupaten Pelalawan.

Selanjutnya Penelitian yang dilakukan oleh Yayan Tri Wahyudi (2012),

denagn judul penelitian “ Analisis Fungsi Pemerintahan Desa Dalam

Pembangunan di Desa Beringin Jaya Kecamatan Singigi Hilir Kabupaten

Kuantan”. Permasalahan dalam penelitian ini adalah kurang berjalan dengan

maksimal fungsi pemerintahan Desa dalam pembangunan di Desa Bringin Jaya,

sehingga pembangunan yang ada tidak terlaksana secara utuh.

Penelitian yang hampir sama juga dilakukan oleh Dwi Ratna Ningsih

(2010), dengan judul penelitian “ Analisis Fungsi Kepala Desa Sebagai

Administrator Pembangunan Di Desa Banjar Seminai Kecamatan Dayun

Kabupaten Siak “, Permasalahan dalam penelitian ini adalah pembangunan-

pembangunan yang ada di Desa Banjar kurang berjalan dengan maksimal,karena

fungsi Kepala Desa tersebut tidak dilaksanakan dengan mempertimbangkan

kondisi Desa.

Kemudian dalam penelitian yang di lakukan oleh Lilis Wahyuningsih

(2010), dengan judul penelitian “ Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan

(Studi di Desa Ketanggung Kecamatan Sudimoro Kabupaten Pacitan) “.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah pembangunan di desa ketanggung

kurang berjalan secara maksimal karena peran dari kepala desa tersebut tidak di

jalankan dengan baik. Seperti, kurangnya koordinasi antar aparatur desa dan

masyarakat.
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Beberapa penelitian yang serupa juga di lakukan oleh Dwiyatno (2009),

dengan judul penelitian “ Peran Pemerintah Dalam Pembangunan Pedesaan di

Desa Kandangan Kecamatan Kandangan Kabupaten Temanggung “.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah ketidakmerataan dan ketimpangan

pembangunan di daerah pedesaan sehingga dibutuhkan ketelibatan pemerintah.

Karena pembangunan yang terjadi baik di daerah perkotaan maupun daerah

pedesaan tidak terlepas dari peran pemerintah itu sendiri. Peran pemerintah

kurang di nilai baik,hal ini karena pemerintah kurang memperhatikan

pembangunan yang ada di pedesaan. Pemerintah lebih memfokuskan

pembangunan yang ada di daerah perkotaan ketimbang daerah pedesaan, padahal

jika di bandingkan antara daerah Kota dan Desa keduanya mempunyai peran

penting dalam membuntuk keseragaman antara kota dan desa, sehingga hubungan

antara desa dan kota tidak terputus hanya karena kesenjangan dalam

pembangunan.

2.7 Defenisi Konsep

Definisi konsep adalah istilah dan definisi yang gunakan untuk

menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan, kelompok atau individu yang

menjadi pusat perhatian dalam ilmu sosial (Singarimbun, 1995:33)

Dalam penelitian ini yang menjadi definisi konsep adalah:

a. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom

untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan

kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. Yang termasuk di dalamnya Otonomi Asli memiliki makna
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bahwa kewenangan pemerintahan desa dalam mengatur dan mengurus

masyarakat setempat didasarkan pada hak asal-usul dan nilai-nilai sosial

budaya yang terdapat pada masyarakat setempat namun harus

diselenggarakan dalam perspektif administrasi pemerintahan desa yang

selalu mengikuti perkembangan zaman. 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. Dan tidak

terlepas dari peran penting Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan

urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan

desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat

berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat.

b. Pembangunan desa adalah suatu proses usaha pemerintah desa dalam

melakukan perubahan yang berkelanjutan dan terus menerus dari suatu

keadaan tertentu kepada suatu keadaan yang lebih baik, yang meliputi

pembangunan sarana dan prasarana,fasilitas umum, dan pembangunan

ekonomi Pembangunan Desa tersebut tidak terlepas dari Partisipasi

masyarakat merupakan keikutsertaan masyarakat dalam bentuk uang

(benda), pikiran (ide), tenaga (gotong royong).
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2.8 Definisi Operasional

Menurut Singarimbun (1995:46) definisi operasional adalah unsur

penelitian yang memberitahukan bagaimana caranya mengukur suatu variabel.

defenisi operasional berisi tentang indikator-indikator yang akan digunakan

untuk mengukur variabel. Yang menjadi variabel dalam penelitian adalah

Fungsi Pemerintah Desa.

Kemudian, Variabel Fungsi Pemerintah Desa adalah dilihat dari Fungsi

Kepala Desa mengacu pada Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rokan

Hulu Nomor 6 tahun 2007, tentang Pedoman Susunan Organisasi Dan Tata

Kerja Pemerintah Desa. Operasionalisasi variabel penelitian ini dapat dilihat

dalam tabel berikut:

Tabel II.1
Operasionalisasi Variabel Penelitian

Variabel Indikator Sub Indikator
Perda
Kabupaten
Rokan Hulu
Nomor 6
tahun 2007

1. Penyelenggaraan
urusan pemerintahan
di desa

2. Pelaksanaan
pembangunan,
pembinaan dan
pemberdayaan
masyarakat desa

3. peningkatan
partisipasi dan
swadaya masyarakat

a. Menjalankan Peraturan Desa
b. Menggerakkan  Lembaga

Kemasyarakatan Desa
c. Menggerakkan Badan Usaha Milik

Desa

a. Pemberdayaan masyarakat dalam
penyediaan sarana dan prasarana
fasilitas umum desa

b. Membina perekonomian desa
c. Pemberdayaan masyarakat melalui

pembinaan kehidupan sosial budaya
masyarakat

a. Memfasilitasi partisipasi masyarakat
dalam perencanaan pembangunan

b. Memfasilitasi partisipasi masyarakat
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4. Menciptakan suasana
ketentraman dan
ketertiban masyarakat

dalam pelaksanaan pembangunan
c. Memfasilitasi partisipasi masyarakat

dalam pemanfaatan pembangunan
d. Memfasilitasi partisipasi masyarakat

dalam pengembangan pembangunan
e. Memfasilitasi partisipasi masyarakat

dalam pelestarian pembangunan

a. Memelihara ketentraman, dan
ketertiban masyarakat

b. Mendamaikan perselisihan
masyarakat desa

c. Menjaga kelestarian adat istiadat
yang hidup dan berkembang di desa


