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BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Otonomi Daerah

Menurut HAW.Widjaja (2002 : 76) Otonomi daerah adalah

Kewenangan daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan

masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi

masyarakat, sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan. Dalam

melaksanakan kebijakan pembangunan dan Otonomi Daerah yang didasarkan

pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah terus

perlu dilakukan perkembangan wilayah pemerintahan dan pembangunan. Ini

berarti diperlukan dinamisasi terus-menerus dengan alternatif-alternatif

kebijakan yang dibutuhkan, pengembangan selanjutnya dapat didasarkan

kepada panca konsep manajemen pemerintahan publik, yaitu:

1. Kepentingan dan kebutuhan masyarakat.

2. Sinergi antara berbagai sub sistem-sub sistem manajemen pemerintahan

publik.

3. Azas cost-benefit yang berimbang.

4. Abdi Negara yang ditranspormasikan menjadi abdi masyarakat.

5. Pengembilan keputusan dalam pelaksanaan pengambilan keputusan secara

bertanggung jawab panca konsep manajemen publik tersebut berorientasi

pada kepentingan masyarakat dan ada keterpaduan antara kebijakansanaan

otonomi daereah (Ermaya Suradinata, 2006 : 45-45).
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Sesuai dengan dasar hukum yang melandasi otonomi daerah,

pemerintah daerah boleh menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan

pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah

pusat. Maksudnya, pelaksanaan kepemerintahan yang dilakukan oleh

pemerintah daerah masih berpatokan pada undang-undang pemerintah pusat.

Dalam undang undang tersebut juga diatur tentang hak dan kewajiban

pemerintah daerah yaitu :

Dalam Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 disebutkan urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup:

1) Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa,

2) Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang

diserahkan pengaturannya kepada desa,

3) Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah provinsi, dan atau

pemerintah kabupaten/kota

4) Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-perundangan

diserahkan kepada desa. Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah

Provinsi, dan/atau pemerintah Kabupaten/kota kepada desa disertai dengan

pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia.

2.2. Otonomi Desa

Otonomi bermacam-macam. Ada otonomi berian, ada otonomi

kuhonan, dan ada otonomi bawaan. Sudah jelas, otonomi daerah menurut

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah otonomi berian yaitu otonomi

yang diberikan kepada suatu masyarakat (hukum), supaya masyarakat itu
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pada suatu saat berkemampuan menjadi daerah otonomi benaran. Otonomi

kuhonan adalah otonomi yang diberikan oleh negara kepada suatu masyarakat

(hukum) berdasarkan permohonan masyarakat itu, karena 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 dalam dirinya, dan Negara

mempunyai kadaulatan. Privacy itu pada masyarakat disebut

otonomi.(Ndraha, 2006 : 560)

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.

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

memungkinkan daerah tersebut masing-masing berdiri sendiri dan tidak

memiliki hubungan hirarki satu sama lainya.

Sedangkan menurutBudi 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.
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Sebagai wujud penghormatan hak asal usul identitas kedaerahan,

maka dikelurkan kebijakan pemerintah mengenai Otonomi Daerah. Kebijakan

tersebut memberikan kesempatan pada masyarakat untuk berpartisipasi dalam

seluruh proses kebijakan pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan,

pengawasan dan evaluasi. Kebijakan otonomi memberikan kewenangan

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri

berdasarkan aspirasi yang berkembang pada masyarakat tersebut.

Upaya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat

daerah sebenarnya telah banyak dilakukan oleh pemerintah melalui berbagai

program pembangunan, antara lain: Dana Pembangunan Desa, Bantuan

Inpres Desa Tertinggal, bantuan bibit dan pupuk bagi petani, Kredit Usaha

Tani, Kukesra, Takesra, bantuan bergulir ternak sapi dan lain sebagainya.

Namun demikian berbagai program tersebut gagal memberikan kesejahteraan

warga masyarakat di daerah (desa).

Menurut Awang (2010 : 77) Otonomi desa adalah kemandirian desa.

Kemandirian desa dengan arti kata masalah internal desa, rumah tangganya

sendiri, yakni kemampuan mengelola maupun membiayai pemerintahan,

pembangunan, dan kemasyarakatan dengan bertumpu pada hasil sumber daya

lokal, swadaya, dan gotong royong masyarakat.

Otonomi tidak bisa dilepaskan 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.
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2.3. Pengertian Desa

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

dari bahasa india yakni “Swadesi” yang berati tempat asal, tempat tinggal,

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

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

maka kita dapat  menemui banyak istilah 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  terendah langsung di bawah camat dan berhak

menyelengarakan rumah tanganya sendiri dalam bingkai wialyah Negara

kesatuan republic Indonesia (NKRI) yang ditempati sejumlah penduduk yang

mempunyai organisasi  pemerintahan terendah dan berhak menyelengarakan

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 jawa disebut pedukuhan atau

yang setingkat.

Menurut Unang Sunardjo (dalam Amin Suprihatini, 2007:3) desa

adalah suatu kesatuan masyarakat hukum berdasarkan adat dan hukum adat

yang menetap dalam suatu wilayah tertentu batas-batasnya memiliki ikatan
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lahir batin yang sangat kuat, baik karena keturunan maupun karena sama-

sama memiliki kepentingan politik, ekonomi, social dan keamanan, memiliki

susunan pengurus yang dipilih bersama memiliki kekayaan dalam jumlah

tertentu dan berhak menjalankan rumah tangga sendiri.

Menurut I. Nyoman Beratha (Dalam Hanif Nurcholis, 2011:4) desa

atau dengan nama aslinya yang setingkat yang merupakan kesatuan

masyarakat hukum berdasarkan susunan asli adalah suatu “badan hukum” dan

adalah pula “badan pemerintahan”, yang merupakan bagian wilayah

kecamatan atau wilayah yang melingkunginya.

Menurut Yuliati (Dalam Skripsi Syahwarman 2008:14) desa memiliki

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

1. Secara umum :

a. Dengan bahasa ibu yang kental.

b. Tingkat pendidikan yang relatif rendah.

c. Mata pencarian yang umumnya disetor pertanian.

2. Secara sosiologis:

a. Dengan dua makna positif dan negative

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

kejujuran.

c. Makna negative sepertin kebodohan dan keterbelakaangan.

3. Secara ekonomi:

Dengan komuniti  masyarakat yang memiliki model produksi yang khas.
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4. Secara hukum dan politik:

Dengan adanya otonomi yang membangun tahta kehidupan desabagi

kepentingan penduduk,yang sebenarnya di ketahui sendiri oleh

masyarakat desa bukan pihak luar.

2.4. Pengertian Kepala Desa

Penyelenggaraan pemerintahan desa dilakukan oleh pemerintah desa dan

Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintahan desa adalah organisasi

pemerintahan desa yang terdiri atas:

a. Unsur pimpinan, yaitu kepala desa;

b. Unsur pembantu kepala desa, yang terdiri atas:

1) Sekretariat desa, yaitu unsur staf atau pelayanan yang diketuai oleh

sekretaris desa;

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

melaksanakan urusan teknis di lapangan seperti urusan pengairan,

keagamaan, dan lain-lain;

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

seperti kepala dusun.

Desa di pimpin oleh seorang kepala desa yang di pilih penduduk

setempat sedangkan kelurahan di kepalai oleh seorang lurah yang di angkat

oleh pejabat yang berwenang dari pegawai negeri yang telah memenuhi

persyaratan yang telah di tetapkan oleh perundang-undangan yang

berlaku.Kepala Desa sebagai penyelenggara pemerintahan desa sesuai dengan

Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah (Pasal

101:42) bahwa tugas dan kewajiban Kepala Desa adalah :
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a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa

b. Membina kehidupan masyarakat desa

c. Membina perekonomian desa

d. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa

e. Mendamaikan perselisihan masyarakat desa

f. Mewakili desanya didalam dan diluar pengadilan serta dapat menunjukkan

kuasa hukumnya.

Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa

ini diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan pasal 216 ayat (1) Undang

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk lebih

jelasnya, maka uraian yang ada dalam paragraf 2 pasal 14 ayat (1) menyatakan

bahwa tugas Kepala Desa adalah :

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan

2. Menyelenggarakan Pembangunan

3. Bidang kemasyarakatan

Berdasarkan pejelasan peraturan pemerintah tersebut, yang dimaksud

menyelenggarakan urusan pemerintahan yaitu pengaturan kehidupan

masyarakat sesuai dengan kewenangan pemerintah desa, hal itu antara lain

meliputi :

1. Pembuatan Peraturan Desa

2. Pembentukan Badan Usaha Milik Desa

3. Kerja sama antar Desa

4. Pembentukan Lembaga kemasyarakatan desa
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Selanjutnya dalam peraturan pemerintah tersebut juga disebutkan

bahwa Kepala Desa mempunyai wewenang dalam menjalankan tugasnya

yaitu:

a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan

yang ditetapkan bersama BPD

b. Mengajukan rancangan peraturan desa

c. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapatkan persetujuan bersama

BPD

d. Membina kehidupan masyarakat desa

e. Menyusun dan mengajukan rencana peraturan desa mengenai APB Desa

untuk membahas dsn ditetapkan bersama BPD

f. Membina perekonomian desa

g. Mengkoordinasi pembangunan desa secara partisipasif

h. Mewakili desa dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa

hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan

i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.

Kemudian dalam melaksanakan tugas sebagaimana diatur pada pasal

14 tersebut, maka Kepala Desa mempunyai kewajiban sebagaimana diatur

dalam pasal 15 yang berbunyi sebagai berikut :

1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD 1945

serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan

Republik Indonesia.
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2. Meningkatkan kesejahteraan rakyat.

3. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat.

4. Melaksanakan kehidupan demokrasi.

5. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari

kolusi, korupsi dan nepotisme.

6. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa.

7. Menaati dan menegakkan se luruh peraturan perundang undangan.

8. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan yang baik.

9. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa.

10. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa.

11. Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa.

12. Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa.

13. Membina, mengayomi dan melestarikan nilai nilai sosial budaya dan adat

istiadat.

14. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa.

15. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan

hidup.

Selain itu, Kepala Desa juga berkewajiban untuk memberikan Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati/Walikota, memberikan

Laporan Keterangan Pertanggung jawaban kepada BPD serta

menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada

masyarakat.Kepala Desa adalah pengemban dan penanggungjawab utama di

bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan urusan

pemerintahan umum termasuk pembinaan keamanan dan ketertiban. Dengan
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kata lain Kepala Desa adalah administrator kemasyarakan tanpa ada tahap dan

ruang lingkup desa. Selain dari pada itu ia adalah pelaksanaan urusan

pemerintahan umum termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban

(Surianingrat, 1980:64).

2.5. Kepala Desa dan Peranannya

2.5.1 Pengertian Peranan

Menurut Stogdil dalam Giroth (2004:25) mengatakan memandang

konsep peranan sebagai perkiraan tentang yang diharapkan dari seseorang

dalam posisi tertentu yang lebih dikaitkan dengan sifat-sifat pribadi individu

itu dari pada dengan posisinya. Judistira dalam Giroth (2004:25-26) bahwa

“teori peranan adalah teori yang merupakan perpaduan berbagai teori,

orientasi, maupun disiplin ilmu, selain dari psikologis, teori peranan berawal

dari dan masih tetap digunakan dalam sosiolagi dan antropologi”.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2007:845) peranan adalah

bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan.

Sedangkan menurut Nasution (1994:74) menyatakan bahwa peranan

adalah mencakup kewajiban hak yang bertalian kedudukan.

Kemudian Usman (2001:4) mengemukakan peranan adalah terciptanya

serangkaian tingkah laku yang saling berkaitan yang dilakukan dalam suatu

situasi tertentu serta berhubungan dengan kemajuan perubahan tingkah laku.

Giroth (2004:27) mengatakan bahwa sesuai dengan situasi yang

dihadapinya artinya sesuai dengan situasi dengan siapa ia sedang mengadakan

interaksi, faktor yang menentukan peranan yang akan dilakukan ditentukan
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oleh, (1) norma yang berlaku dalam situasi interaksi yaitu sesuai dengan

norma keseragaman yang berlaku pada kelompok / masyarakat dalam situasi

yang sama, (2) apabila norma itu jelas maka dapat dikaitkan adanya

kemungkinan besar untuk menjalankannya.(3) apabila individu dihadapkan

pada situasi lebih dari satu norma yang dikenalnya maka ia akan berusaha

untuk mengadakan kompromi dan modifkasi diantara norma-norma.Artinya

peranan seseorang akan mengalami perubahan sesuai dengan keadaan

disamping itu juga ditentukan adanya norma yang sama untuk dapat mengatur

masyarakat yang sama, dan norma dipatuhi oleh masyarakat tersebut dan jika

norma itu lebih dari satu maka satu norma yang dipatuhi dari hasil

kesepakatan bersama dan merupakan penggabungan norma -norma yang lain.

Sedangkan Soekanto (2001:268) memberi pengertian tentang peranan

adalah merupakan aspek dinamis kedudukaan (status) apabila seseorang

melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka ia

menjalankan suatu peranan pembedaan antara kedudukan dengan peranan

adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan, keduanya tak dapat dipisahkan,

karna yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya, tak ada peranan

tanpa ada kedudukan, atau kedudukan tanpa peranan, sebagainama dengan

kedudukan, paraanan juga mempunyai 2 arti, seperti setiap orang menpunyai

macam -macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal

ini sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diberikan oleh

masyarakat kepadanya.



21

Pengertian peranan dari Soekanto bahwasanya didalam pengertian

terdapat peranan dan kedudukan, peranan ada apabila kedudukan ada, begitu

pula bila ada kedudukan maka ada peranan, peranan lahir sesuai dari pola

pergaulan hidup masyarakat sendiri. Peranan baru ada jika ada kedudukan,

jadi peranan merupakan aspek yang dinamis dari status atau aspek fungsional

dari kedudukan.

Menurut kusnadi (2005:358) ada tiga peran yang dilakukan pimpinan

dalam organisasi, yaitu:

a. Peranan pribadi (interpersonal role), mengacu pada hubungan antara

pmpinan dengan yang lainnya baik dalam organisasi maupun diluar

organisasi, dalam hal ini pimpinan memiliki peranan yang berbeda yaitu:

1. Figuran, bertindak sebagai symbol organisasi

2. Peran pemimpin, bertindak untuk mendorong agar pegawainya bekerja

secara produktif, efektif dan efisien dan mempengaruhi mereka agar

bekerja secara optimal untuk mencapai tujuan.

3. Peranan perantara, pemimpin sering terlibat dalam masalah pegawai.

b. Peran berkaitan dengan informasi (information role) dimana pimpinan

merupakan titik sentral bagi lalu lintas hubungan kerjasama antar bagian

antar pegawai yang berada dalam lingkupnya, dalam hal ini pimpinan

dilibatkan dalam tiga hal, yaitu:

1. Memantau, secara terus menerus memperoleh data, pesan atau

informasi dari dalam dan luar organisasi yang dianggap relevan.

2. Menyebarkan, informasi yang diperoleh selanjutnya disebarluaskan

keseluruh bagian organisasi.
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3. Sebagai juru bicara.

c. Peranan keputusan (decision rule), dalam hal ini pimpinan memainkan

empat peranan, yaitu peranan wiraswasta, penanganan gangguan,

pengalokasian sumber daya dan juru runding.

Peranan adalah sutu kompleks pengharapan manusia terhadap cara

individu bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu berdasarkan setatus dan

fungsi sosialnya. Di dalam masalah peranan, sering di bedakan yaitu:

1. Peranan Sosial Adalah Pengharapan Kemasyarakatan Tentang

Tingkah Laku Dan Sikap Yang Di Hubungkan Dengan Setatus

Tertentu Tanpa Menghiraukan Kekhususan Orang Yang

Mendukung Status Itu.

2. Peranan Individu adalah Pengharapan Tingkah Laku Di Dalam

Status Tertentu Yang Berhubungan Erat Dengan Sifat-Sifat Khusus

Individu-Individu Itu Sendiri.( Ahmadi dalam irman, 2008:11)

2.5.2 Peranan Kepala Desa

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

disebutkan bahwa Desa atau disebut dengan nama lain selanjutnya disebut

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batasan-batasan

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.
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Selanjutnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan

atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

mengakui adanya otonomi yang dimiliki oleh Desa dan kepada Desa dapat

diberikan penugasan atapun pendelegasian dari pemerintah ataupun

pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu. Sedang

terhadap Desa diluar Desa gineologis yaitu Desa yang bersifat administratif

seperti Desa yang dibentuk karena pemekaran Desa atau kerena transmigrasi

ataupun karena alasan lain yang warganya pluralistis, majemuk ataupun

heterogen, maka otonomi Desa yang merupakan hak, wewenang, dan

kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan

kepentingan masyarakat berdasarka hak asal usul dan nilai-nilai sosial budaya

yang ada pada masyarakat setempat diberikan kesempatan untuk tumbuh dan

berkembang mengikuti perkembangan Desa itu sendiri.

Dengan demikian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa

mencakup urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul

Desa, urusan pemerintahan yang menjadi wewenang Kabupaten / Kota yang

diserahkan pengaturannya kepada Desa, tugas pembantuan dari pemerintah

dan Pemerintah Daerah, urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan

perundang-undangan yang diserahkan kepada Desa.Dalam rangka

melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa dan

untuk peningkatan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat Desa

mempunyai sumber pendapatan yang terdiri atas pendapatan asli Desa, bagi

hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten / Kota, bagian dari dana
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perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten /

Kota bantuan dari pemerintah dan Pemerintah Daerah serta hibah dan

sumbangan dari pihak ketiga.

Sumber pendapatan yang berasal dari bagi hasil pajak daerah dan

retribusi daerah kepada desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) diluar

upah pungut, dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah

yang diterima oleh Kabupaten / Kota diberikan kepada Desa paling sedikit

10% (sepuluh per seratus), sedangkan bantuan Pemerintah Provinsi kepada

Desa diberikan sesuai dengan kemampuan dan perkembangan keuangan

provinsi bersangkutan. Bantuan tersebut lebih diarahkan untuk percepatan

atau akselerasi pembangunan Desa. Sumber pendapatan lain yang dapat

diusahakan oleh Desa berasal dari Badan Usaha Milik Desa, pengelolaan

pasar Desa, pengelolaan kawasan wisata skala Desa, pengelolaan galian c

dengan tidak menggunakan alat berat dan sumber lainnya.

Dalam pembangunan nasional pada umumnya dan pembangunan Desa

pada khususnya merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan

keberhasilannya adalah peranan Kepala Desa dalam menjalankan roda

Pemerintah. Hal ini erat kaitannya dengan pola kepemimpinan yang

dijalankan.Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang

Pemerintahan Desa bab IV paragraf 2 pasal 14 menyatakan bahwa Kepala

Desa mempunyai peranan sebagai penyelenggara dan penanggung jawab

utama di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam

rangka penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah, urusan pemerintahan
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umum termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban. Untuk menjalankan

tugas tersebut, maka Kepala Desa mempunyai fungsi yaitu:

a. Menggerakkan potensi masyarakat.

b. Melaksanakan tugas dari pemerintah atasannya.

c. Melaksanakan koordinasi terhadap jalannya Pemerintahan Desa.

d. Melaksanakan tugas yang telah menjadi tanggung jawabnya baik di bidang

pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan

pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Dalam menyelenggarakan

tugasnya, kepala desa mempunyai wewenang:

a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan

kebijakan yang ditetapkan bersama BPD

b. Mengajukan rancangan peraturan desa

c. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan

bersama BPD

d. Membina kehidupan masyarakat desa

e. Membina perekonomian desa

f. Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif

g. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-

undangan
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Dan juga dalam menjalankan pemerintahannya kepala Desa mpunyai

kewajiban diantaranya:

1. Memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan

Republik Indonesia

2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat

3. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat

4. Melaksanakan kehidupan demokrasi

5. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa

Dalam sistem pemerintahan desentralistik menurut UU No. 32 Tahun

2004, pemerintahan pusat menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang luar

negeri, keamanan, pertahanan, keuangan dan moneter nasional, justisi dan

agama. Sedangkan pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah

kabupaten/kota mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sisanya yang

mencakup urusan pemerintahan baik berupa urusan wajib maupun urusan

pilihan. Pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat, provinsi, dan

kabupaten/kota tersebut diatur dalam PP No. 38/2007.

Terhadap urusan pemerintahan yang sudah menjadi kewenangannya,

pemerintah pemilik kewenangan dapat minta kepada pemerintahan

bawahannya untuk melaksanakan sebagian kewenangan miliknya tersebut

disertai biaya dan sumber daya yang diperlukan. Model seperti itu, yaitu

pemerintah atasan meminta kepada pemerintah bawahan untuk melaksanakan
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sebagian atau seluruh kewenangannya tersebut, disebut tugas pembantuan.

Misal, pemerintah pusat adalah pemilik kewenangan pertahanan dan keamanan.

Pemerintah pusat dapat minta provinsi, kabupaten/kota, dan desa melaksanakan

pelatihan bela negara kepada semua warga yang tinggal di wilayahnya.

Contohnya lagi, provinsi memiliki kewenangan menyelenggarakan SMA

bertaraf internasional. Jika provinsi minta kepada kabupaten/kota

menyelenggarakan SMA SBI, itu berarti ia telah melakukan tugas pembantuan

kepada kabupaten/kota. Kabupaten/kota adalah pemilik kewenangan

penyelenggarakan pendidikan jejaring SD. Jika kabupaten/kota minta kepada

desa untuk menyelenggarakan pendidikan SD, itu berarti ia telah melakukan

tugas pembantuan kepada desa.

Tugas pembantuan bisa berasal dari pemerintah pusat, dan

kabupaten/kota, bisa berasal dari provinsi saja, atau bisa berasal dari

kabupaten/kota saja. Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi

dan pemerintah kabupaten/kota kepada desa wajib disertai dengan dukungan

pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia.

Penyelenggaraan tugas pembantuan berpedoman pada peraturan perundang-

undangan. Jika tugas pembantuan tidak disertai dengan pembiayaan, prasarana

dan sarana, serta sumber daya manusia, desa berhak menolak.

Kepala Desa mempunyai kemampuan untuk menumbuhkan kegairahan

masyarakat untuk berpatisipasi dalam pembangunan. Kemampuan untuk

mempengaruhi masyarakat merupakan suatu faktor yang sangat menentukan

pembangunan yang ada di daerah kekuasaannya, demikian juga kedudukannya
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sebagai kepala pemerintahan bertanggung jawab terhadap terselenggaranya

pemerintahan dalam pembangunan kemasyarakatan. Dalam hal ini melibatkan

para pembantu-pembantunya dengan aktif sesuai dengan tugas masing-masing

serta bagaimana memotivasi masyarakat agar mereka mau untuk berperan

aktif secara terpadu bekerja sama antara Kepala Desa beserta

mendayagunakan organisasi-organisasi kemasyarakatan sebagai fungsinya

untuk mencapai hasil pembangunan yang telah diprogramkan.

Sebagai prinsip pembangunan Desa adalah dari, untuk, dan oleh

rakyat, oleh karena itu hasilnyapun harus dinikmati oleh seluruh masyarakat.

Selain itu pembangunan Desa tidak dimaksudkan hanya untuk dinikmati oleh

segelintir masyarakat dan juga bagaimana peranan Kepala Desa

menggerakkan, memotivasi seluruh masyarakat untuk melibatkan diri secara

aktif dalam proses pembangunan. Hal ini bisa terwujud apabila seluruh lapisan

masyarakat diikutsertakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian,

dan mengevaluasi kembali hasil pembangunan yang telah dicapai di dalam

wilayahnya.

2.5.3 Konsep Islam Tentang Kepemimpinan

Kepala desa merupakan seorang pemimpin dari masyarakat-masyarakat

desa. Selain teori diatas, islam juga menawarkan konsep mengenai

kepemimpinan untuk memahami dasar konseptual dalam islam paling tidak

harus digunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan normatif, historis, dan

teoritis (Veithzal Rivai,2004).
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1. Pendekatan Normative

Dasar konseptual kepemimpinan islam secara normatif, bersumber

pada al-Qur’an danhadis terbagi 4 (empat)  pokok yaitu:

a. Prinsip tangung jawab dalam organisasi

Dalam islam telah digariskan bahwa setiap diri manusia adalah

pemimpin (minimal untuk dirinya sendiri ) dan untuk kepemimpinan

itu di tuntut bertangung jawab. untuk memahami makna tangung jawab

adalah substansi utama yang harus dipahami terlebih dahulu oleh

seorang calon pemimpin, agar amanah yang diserahakn kepadanya

tidak disia-siakan.

b. Fungsi etika tauhid

Kepemimpinan islam dikembangkan diatas prinsip-prinsip etika

tauhid. Persyaratan utama seorang pemimpin yang tlah digariskan oleh

allah SWT dalam al-Qur’an surat Al-Imran ayat 118 yakni :











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 bersar lagi. Sunguh telah kami terangkan
pada mu ayat-ayat (kami), jika kamu memahami nya”.
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c. Fungsi keadilan

Untuk menjagangan keseimbangan kepentingan,maka azaz keadilan

harus benar-benar agar tidak muncul stigma-stigma ketidak adilan

seperti kelompok marjinal dan lainnya. Firman allah SWT dalam surat

Shaad ayat 26 di bawah ini:











Artinya : “hai daud sesunguhnya kami menjadikan kamu khlifah

(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 “.

d. Prinsip kesederhanaan

Rasulullah SAW menegaskan bahwa pemimpin itu harus melayani dan

tidak meminta untuk dilayani, sebagaimana sabnanya yang artinya

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

2. Pedekatan Historis

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

pelajaran dan bahan renungan bagi umat yang akan datang.dengan

pendekatan historis ini akan lahir pemimpin islam yang memiliki sifat
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sidiq, amanah, fathonah dan lain-lain sebagai syarat keberhasilanya dalam

memimpin.

3. Pendekatan Teoritis

Ideologi islam adalah ideologi yang terbuka, hal ini mengandung

arti walaupun dasar-dasar konseptual yang ada dalam pengembangan

idiologi islam sendiri sudah sempurna, namun islam tidak menutup

kesempatan mengomunikiasikan ide-ide dan pemikiran dari luar islam

selama pemikiran tersebut tidak bertentangan dengan alqur’an dan hadist.

2.6. Penelitian Pendahuluan

Desniati (2010) UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul skripsi

Peranan Kepala Desa Sebagai Stabilisator, Inovator, dan Pelopor Dalam

Pembangunan di Desa Sungai Raya Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten

Indra Giri Hilir dengan kesimpulannya Peranan kepala desa sebagai

stabilisator, inovator, dan pelopor dalam pembangunan di desa sungai raya

disimpulkan kurang baik.

Rony Jaya (2013) UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul skripsi

Peranan Kepala Desa Sebagai Administrator Pembangunan di Desa Pongkar

Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun dengan kesimpulannya Peranan

kepala desa sebagai administrator pembangunan sudah berjalan dengan cukup

baik karena disadari oleh kepala desa cukup mampu memainkan perannya.
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Dwi Ratna Ningsih (2011) UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan

Judul skripsi Fungsi Kepala Desa Sebagai Administrator Pembangunan di

Desa Banjar Seminai Kecamatan Dayun Kabupaten Siak dengan

kesimpulannya secara keseluruhan pelaksanaan fungsi kepala desa sebagai

administrator pembangunan di desa banjar seminai sudah berjalan dengan

baik.

Bahtiar (2010) Universitas Muhammadiyah Mataram dengan Judul

skripsi Fungsi Kepala Desa Sebagai Mediator Dalam Pelaksanaan

Pembangunan di Desa Rasabou Kecamatan Sape Kabupaten Bima dengan

kesimpulannya Kepala desa sebagai mediator telah melaksanakan tugas dan

fungsinya dengan baik.

Dari beberapa penelitian di paparkan diatas yang memiliki beberapa

persamaan dengan penulis, namun dalam kaitan ini penulis lebih menekankan

aspek peranan kepala desa dalam penditribusian program pemerintah daerah

yaitu bibit unggul karet, serta tempat penelitian penulis adalah di Desa Sungai

Tonang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar.

2.7. Defenisi Konsep

Menurut Singarimbun (2006:34) konsep adalah abstraksi mengenai

fenomena yang dirumuskan atas dasar generelasi atas jumlah karakteristik

kejadian, keadaan, kelompok atau individu tertentu. Untuk memberikan

batasan-batasan yang lebih jelas dari masing-masing konsep guna untuk

menghindari salah pengertian, maka definisi beberapa konsep yang di pakai

dalam penelitian ini akan dikemukakan sebagai berikut :
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a. Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batasan-

batasan wilayah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingaan

masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat

yang diakui sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah

kabupaten.

b. Kepala Desa adalah seorang yang dipilih secara langsung oleh dan dari

penduduk desa warga Negara Republik Indonesia dan mendapatkan suara

terbanyak.

c. Peranan Kepala Desa adalah didefenisikan sebagai peranan kepala desa

dalam membagikan atau mendistribusikan bibit unggul karet yaitu dalam

membagi kelompok-kelompok masyarakat dan menyeleksi masyarakat

yang layak mendapatkan bibit unggul karet.

d. Bibit unggul karet adalah suatu program pemerintah daerah yaitu dari

dinas perkebunan untuk masyarakat-masyarakat yang dinilai kurang

mampu dan memiliki tanah garapan akan tetapi tidak memiliki modal

untuk membeli bibit atau untuk menggarap tanah tersebut.

e. Masyarakat adalah penduduk di desa yang dinilai kurang mampu yang

memiliki tanah kosong yang bisa digarap.

2.8. Konsep Operasional

Menurut Singarimbun (2006:46) Konsep Operasional adalah unsur-unsur

yang memberikan bagaimana cara mengukur suatu variabel sehingga dengan

pengukuran tersebut dapat diketahui indikator-indikator apa saja sebagai

pendukung untuk dianalisis dari variabel tersebut. Untuk mengetahui Peranan

Kepala Desa dalam pendistribusian bibit unggul karet pada masyarakat di Desa
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sungai tonang Kecamatan kampar Utara Kabupaten Kampar, maka dapat dilihat

indikator-indikator sebagai berikut:

Tabel 2.1. Operasional Indikator Variabel

Definisi Konsep Variabel
Penelitian

Indikator Skala
Pengukuran

Peranan kepala
Desa dalam
pendistribusian
bibit unggul karet
kepada masyarakat
sesuai dengan
Peraturan Bupati
Kampar Nomor 37
Tahun 2011
tentang Petunjuk
Teknis Penyaluran
Bibit Unggul
Karet Pada Dinas
Perkebunan
Kabupaten
Kampar

Peranan Kepala
Desa Dalam
Pendistribusian
Bibit Unggul
Karet

1. Pelaksanaan
program bibit
unggul karet

a. Sangat Baik
b. Baik
c. Cukup Baik
d. Tidak Baik
e. Sangat

Tidak Baik

2. Pengawasan
berjalannya
program bibit
unggul karet

a. Sangat Baik
b. Baik
c. Cukup Baik
d. Tidak Baik
e. Sangat

Tidak Baik
3. Menyeleksi

masyarakat yang
layak menerima
program bibit
unggul karet

a. Sangat Baik
b. Baik
c. Cukup Baik
d. Tidak Baik
e. Sangat

Tidak Baik

Sumber:Data Olahan Penelitian 2014

2.9. Kerangka Berfikir

Menurut Uma sekaran dalam Sugiyono (2007:65) mengemukakan

bahwa kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana

teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasikan

sebagai masalah yang penting.

Kerangka berfikir ini bertujuan untuk memberikan gambaran lebih

jelas tentang variabel penelitian dan indikator-indikator yang
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menentukannya.Adapun kerangka berfikir dalam penelitian ini dapat dilihat

dalam skema berikut ini:

Sumber: Modifikasi Penulis 2014

Pemerintah Daerah
Kabupaten Kampar

Program Bibit Unggul
Karet Oleh Dinas

Perkebunan

Pelaksanaan Program
Bibit Unggul Karet

Peranan Kepala Desa
dalam Pendistribusian
Program bibit unggul

karet kepada masyarakat

Pengawasan
Berjalannya Program
Bibit Unggul Karet

Pemberdayaan
Ekonomi
Masyarakat

Menyeleksi
Masyarakat yang
Layak Menerima
Bantuan Bibit Unggul
Karet


