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BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Otonomi Daerah

Dalam otonomi daerah, visi pemerintah daerah dalam era desentralisasi

pertama sekali bukanlah mengisi kas pemerintah daerah sebanyak-banyaknya,

namun berusaha menciptakan iklim yang memungkinkan bagi rakyat untuk

berusaha dan membangun dirinya secara otonom agar tercipta kesejahteraan

masyarakat, sehingga dengan sendirinya akan memperbaiki perekonomian daerah.

Penyelenggaraan pemerintahan selalu terkait dengan sejarah dan situasi sosial

para penguasa dalam menata masyarakat dan lingkungannya. Belum mantapnya

sistem pemerintahan, lemahnya dukungan aparat, ikut menggoyahkan sendi-sendi

pelayanan kebutuhan hidup masyarakat. Sistem pemerintahan dalam perspektif

sejarah bangsa Indonesia, telah mengalami perubahan yakni dari pemerintahan

sentralistik ke desentralistik. Perubahan ini dikaitkan dengan situasi dan kondisi

sosial yang secara fenomenal terjadi dalam penyelenggaraan berpemerintahan.

Bangsa Indonesia sejak kemerdekaan mengalami berbagai konflik

kepentingan antara pemerintah pusat dan daerah, kepentingan penguasa dengan

kepentingan rakyat. Konflik berlangsung dari masa ke masa antara pemerintah

dan penguasa yang melayani berbagai kepentingan, dengan masyarakat sebagai

pengguna jasa yang menuntut diberikan pelayanan. Pemerintahan desentralistik

merupakan suatu solusi untuk menjawab kebutuhan otonomi daerah secara

Iengkap mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Pelaksanaan otonomi

daerah akan mendorong pemikiran baru bagaimana menata kewenangan yang
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efisien dan efektif. Artinya, pemerintahan dapat diselenggarakan secara

demokratis.

Konsep otonomi berasal dari dua kata, yaitu auto (sendiri) dan nomous

(menyelenggarakan). Artinya, menyelenggarakan pemerintahan sendiri. Konsep

otonomi ini merupakan gejala sosial karena keberadaannya dalam masyarakat.

Dalam sistem individu, seseorang memiliki suatu hak yang disebut "privacy", dan

pada suatu kelompok masyarakat, mempunyai hak yang dsisebut "autonomy",

serta pada suatu bangsa ada hak yang dikenal "sovereignty". Setiap orang

memiliki hak pribadi dalam menentukan aspirasinya, seperti pribadi, daerah juga

memiliki hak otonomi. Daerah sebagai satu kesatuan dari masyarakat hukum

mempunyai hak untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Ini disebut sebagai

otonomi daerah (Napitupulu. 2007: 29). Reformasi dan otonomi daerah telah

menjadi harapan baru bagi pemerintah dan masyarakat desa untuk membangun

desanya sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Bagi sebagian besar

aparat pemerintah desa, otonomi daerah itu adalah komitmen untuk memberikan

keadilan, kepastian, dan kewenangan yang optimal dalam pengelolaan sumber

daya pada daerah.

2.2. Pemerintah Desa.

Secara umum di Indonesia, desa (atau yang disebut dengan nama lain

sesuai bahasa daerah setempat) dapat dikatakan sebagai suatu wilayah terkecil

yang dikelola secara formal dan mandiri oleh kelompok masyarakat yang berdiam

di dalamnya dengan aturanaturan yang disepakati bersama, dengan tujuan

menciptakan keteraturan, kebahagiaan dan kesejahteraan bersama yang dianggap
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menjadi hak dan tanggungjawab bersama kelompok masyarakat tersebut. Wilayah

yang ada pemerintahannya Desa/Kelurahan langsung berada di bawah Camat.

Dalam sistem administrasi negara yang berlaku sekarang di Indonesia, wilayah

desa merupakan bagian dari wilayah kecamatan, sehingga kecamatan menjadi

instrumen koordinator dari penguasa supra desa (negara melalui pemerintah dan

pemerintah daerah).

Pada awalnya, sebelum terbentukya sistem pemerintahan yang menguasai

selunih bumi nusantara sebagai suatu kesatuan negara, 1 urusan-urusan yang

dikelola oleh desa adalah urusan-urusan yang memang telah dijalankan secara

turun temurun.

Sebagai norma-norma atau bahkan sebagian dari norma-norma itu teiah

melembaga menjadi suatu bentuk hukum yang mengikat dan harus dipatuhi

bersama oleh masyarakat desa, yang dikenal sebagai hukum adat. Urusan yang

dijalankan secara turun temurun ini meliputi baik urusan yang hanya murni

tentang adat istiadat, maupun urusan pelayanan masyarakat dan pembangunan

(dalam administrasi pemerintahan dikenal sebagai urusan pemerintahan), bahkan

sampai pada masalah penerapan sanksi, baik secara perdata maupun pidana.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah, Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut 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. Pengertian desa dari
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sudut pandang sosial budaya dapat diartikan sebagai komunitas dalam kesatuan

geografis tertentu dan antar mereka saling mengenal dengan baik dengan corak

kehidupan yang relatif homogen dan banyak bergantung secara langsung dengan

alam. Oleh karena 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 rendah (Juliantara, 2005: 18).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005, Desa atau yang

disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut 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 berada di kabupaten/kota, dalam pasal 2 ayat

(1) dikatakan bahwa desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan

memperhatikan asal-usul desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

Pada ayat (2) tertulis bahwa pembentukan desa harus memenuhi syarat-syarat

sebagai berikut:

a. Jumlah Penduduk.

b. Luas Wilayah.

c. Bagian Wilayah Kerja.

d. Perangkat, dan.

e. Sarana dan Prasarana Pemerintahan.



14

Pembangunan nasional, desa memegang peranan yang sangat penting,

sebab desa merupakan struktur pemerintahan terendah dari sistem pemerintahan

Indonesia. Setiap jenis kebijakan pembangunan nasional pasti bermuara pada

pembangunan desa sebab pembangunan Indonesia tidak akan ada artinya tanpa

membangun desa, dan bisa dikatakan bahwa hari depan Indonesia terletak dan

tergantung dari berhasilnya kita membangun desa. Sehingga dengan semangat

desentralisasi dalam otonomi daerah ini masyarakat haruslah dilibatkan atau

diberdayakan dalam pembangunan desanya. Sebab disadari atau tidak bahwa

pembangunan desa telah banyak dilakukan sejak dari dahulu hingga sekarang,

tetapi secara umum hasilnya belum memuaskan terhadap peningkatan

kesejahteraan masyarakat pedesaan.

Desa memiliki hak otonomi tetapi tetap dalam ikatan pemerintah Republik

Indonesia. Hak otonomi maksudnya berhak menyelenggarakan rumah tangganya

menurut keputusan sendiri, berhak mengatur rumah tangganya sendiri, asal tidak

bertentangan dengan peraturan pemerintah di desanya dan berkewajiban

melaksanakan peraturan pemerintah Desa. Sedangkan Kelurahan tidak memiliki

hak otonomi dan tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya menurut

keputusan sendiri. Hanya menyelenggarakan pemerintahan menurut peraturan

pemerintah di atasnya. Inilah bedanya dengan Desa seperti yang ditetapkan dalam

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004.

Di Desa terdapat masalah yang dihadapi masyarakat. Ada masalah

kesehatan, masalah pekerjaan dan pendapatan, pendidikan, pertanian, lingkungan

hidup dan lain sebagainya. Masyarakat berharap dapat lepas dari masalah-
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masalah itu karena itu masalah-masalah warga masyarakat dalam kebutuhannya

untuk meningkatkan taraf hidupnya antara lain kebutuhan pokok seperti makanan

yang cukup dan sehat, rumah yang sehat, pakaian yang memadai, kebutuhan

pengetahuan, keterampilan, penghasilan yang cukup, lingkungan yang apik dan

sehat dan Iain-lain.

Di Desa sebenarnya terdapat potensi sumber daya. Ada potensi sumber

daya alam atau sumber daya lingkungan dan sumber daya manusia. Agar

terpenuhi kebutuhannya maka mau tidak mau sumber daya itu harus

dimanfaatkan dengan baik. Untuk itulah perlu adanya pembangunan sebab

pembangunan Desa mencakup berbagai bidang kehidupan masyarakat baik itu

lahir maupun batin. Pembangunan mencakup pribadi warganya dan

lingkungannya, pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan warganya.

Semua elemen penting yang terdapat pada institusi desa diharapkan selalu

mengetahui apa masalah warganya dan apa kebutuhannya. Bukankah

pembangunan itu untuk penduduknya sendiri dan bukankah pemerintahan Desa

diadakan untuk membangun Desa dan masyarakat. Dalam hal ini seorang Kepala

Desa harus menempatkan dirinya sebagai Pemimpin yang baik yang bisa

mengayomi masyarakatnya, yang siap mendengar keluh kesah warganya dalam

hal apapun. agar masyarakatnya benar-benar percaya bahwa pemimpinnya selalu

bersikap adil dan tidak berpihak pada yang satu atau yang lainnya.

Wujud demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dibentuk

badan permusyawaratan desa atau sebutan lain sesuai dengan budaya yang

berkembang di desa yang bersangkutan, yang berfungsi sebagai lembaga
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pengaturan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, seperti dalam pembuatan

dan pelaksanaan peraturan desa, anggaran dan pendapatan dan belanja desa, dan

keputusan kepala desa. Di desa dibentuk lembaga kemasyarakatan yang

berkedudukan sebagai mitra kerja pemerintah desa dalam memberdayakan

masyarakat desa. Pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa.

Perangkat desa terdiri dari Sekretaris Desa, pelaksana teknis lapangan, unsur

kewilayahan dan perangkat desa lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan dan

kondisi sosial budaya masyarakat setempat, dan sekretaris desa diisi dari Pegawai

Negeri Sipil (PNS) yang memenuhi syarat.

Dalam PP No. 72 Tahun 2005 Tentang Desa Pasal 1 Menyebutkan

Pemerintah desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah

desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul, adat-istiadat setempat

yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik

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

kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Kepala desa dipilih langsung oleh penduduk desa berwarga negara

Republik Indonesia yang syarat selanjutnya dan tata cara pemilihan diatur oleh

peraturan daerah yang berpedoman pada 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

peraturan daerah dengan berpedoman pada peraturan pemerintah.
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Dalam PP No. 72 Tahun 2005 pasal 14 dan 15 disebutkan bahwa Kepala

Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan,

dan kemasyarakatan. 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. Urusan pembangunan yang dimaksud

adalah pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana dan prasarana

fasilitas umum desa, seperti jalan desa, jembatan desa, pasar desa. Urusan

kemasyarakatan ialah pembedayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan

sosial budaya masyarakat seperti bidang kesehatan, pendidikan, dan adat-istiadat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana diatas, 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) Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB

Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD.

e) Membina kehidupan masyarakat desa.

f) Membina perekonomian desa.

g) Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.
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h) Mewakili desanya di 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.

Melaksanakan tugas dan wewenangnya, kepala desa mempunyai

kewajiban:

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 (KKN).

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 meiestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat

istiadat.

n. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa.

o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan meiestarikan lingkungan

hidup.

Selain kewajiban sebagaimana dimaksud diatas. Kepala Desa mempunyai

kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada

Bupati/Walikota, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada

BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa

kepada masyarakat. Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa ini disampaikan

kepada Bupati/Walikota melalui Camat 1 (satu) kali dalam satu tahun. Laporan

keterangan pertanggungjawaban kepada BPD sebagaimana diatas disampaikan 1

(satu) kali dalam satu tahun dalam musyawarah BPD.

Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat dapat

berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau diinformasikan

secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa. radio komunitas atau

media lainnya. Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) PP

No. 72 Tahun 2005 yaitu Sekretaris Desa yang bertugas membantu Kepala Desa

dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Dalam melaksanakan tugasnya,

Sekretaris Desa bertanggungjawab kepada Kepala Desa. Sekretaris Desa diisi dari

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atas

nama Bupati/Walikota. Yang memenuhi persyaratan, yaitu:

a. Berpendidikan paling rendah lulusan SMU atau sederajat

b. Mempunyai pengetahuan tentang teknis pemerintahan;
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c. Mempunyai kemampuan di bidang administrasi perkantoran;

d. Mempunyai pengalaman di bidang administrasi keuangan dan di bidang

perencanaan

e. Memahami sosial budaya masyarakat setempat; dan

f. Bersedia tinggal di desa yang bersangkutan.

Perangkat Desa lainnya diangkat oleh Kepala Desa dari penduduk desa.

Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud diatas ditetapkan dengan

Keputusan Kepala Desa, dan usia perangkat desa tersebut paling rendah 25 (dua

puluh) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun. Mengenai Perangkat Desa

Lainnya ini diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Di desa dapat

dibentuk lembaga kemasyarakatan yang ditetapkan dengan peraturan desa dengan

berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Lembaga kemasyarakatan ini

bertugas membantu pemerintah desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan

masyarakat desa. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang

dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu berupa uang maupun barang yang

dapat dijadikan milik desa berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban.

Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, dan pengelolaan

keuangan desa. Sumber pendapatan desa adalah:

a. Pendapatan asli desa (hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya

dan partisipasi, hasil gotong-royong, dan Iain-lain pendapatan asli desa

yang sah).

b. Bagi hasil pajak daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh per

seratus) dan dari retribusi Kabupaten/Kota.
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c. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima

oleh Kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus),

yang pembagiannya untuk setiap desa secara proporsional yang

merupakan alokasi dana desa;

d. Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah

Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan;

e. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

Desa memiliki hak otonomi tetapi tetap dalam ikatan pemerintah Republik

Indonesia. Hak otonomi maksudnya berhak menyelenggarakan rumah tangganya

menurut keputusan sendiri, berhak mengatur rumah tangganya sendiri, asal tidak

bertentangan dengan peraturan pemerintah di desanya dan berkewajiban

melaksanakan peraturan pemerintah Desa. Sedangkan Kelurahan tidak memiliki

hak otonomi dan tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya menurut

keputusan sendiri. Hanya menyelenggarakan pemerintahan menurut peraturan

pemerintah di atasnya. Inilah bedanya dengan Desa seperti yang ditetapkan dalam

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004.

Di Desa terdapat masalah yang dihadapi masyarakat yang meliputi:

masalah kesehatan, masalah pekerjaan dan pendapatan, pendidikan, pertanian,

lingkungan hidup dan lain sebagainya. Masyarakat berharap dapat lepas dari

masalah-masalah itu karena itu masalah-masalah warga masyarakat dalam

kebutuhannya untuk meningkatkan taraf hidupnya antara lain kebutuhan pokok

seperti makanan yang cukup dan sehat, rumah yang sehat, pakaian yang memadai,

kebutuhan pengetahuan, keterampiian, penghasiian yang cukup, lingkungan yang

apik dan sehat dan lain-lain.
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Untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan pengembangan organisasi

pemerintah yang telah diprogramkan perlu didukung oleh aparatur pelaksana yang

mampu, dan untuk itu perlu dijalin hubungan serasi antara pemerintah pusat

dengan pemerintah daerah, dan antara pemerintah daerah dengan pemerintah di

bawahnya sampai pada unit pemerintahan yang terendah yaitu pemerintah Desa.

Hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dalam

Undang-undang nomor 05 Tahun 1979 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di

Daerah yang telah dirubah menjadi Undang-undang No 22 Tahun 1999 tentang

otonomi daerah yang kemudian telah disempumakan menjadi Undang-undang 32

Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang kemudian dijabarkan dalam

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Tertib hukum dan menciptakan kepastian hukum bagi jalannya kehidupan

organisasi pemerintahan di Indonesia, tetapi juga yang penting adalah

mensukseskan pembangunan di segala bidang di Seluruh Indonesia guna

mencapai cita-cita nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang

Dasar 1945, yaitu masyarakat adil dan makmur baik materil maupun spritual bagi

Seluruh rakyat Indonesia. Maka perlu memperkuat kedudukan pemerintahan desa

agar mampu menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam

mengembangkan organisasi dan makin mampu menyelenggarakan administrasi

pemerintahan desa yang makin meluas dan efektif.

Presiden Republik Indonesia dengan persetujuan DPR menetapkan

Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Desa sebagai

pengganti dari Undang-undang nomor 22 Tahun 1999 disempurnakan dengan
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Undang-undang Nomor 32 tahun 2004. Prinsip dasar dalam penyelenggaraan

pemerintahan Desa berdasarkan Undang-undang nomor 32Tahun 2004 adalah :

a. Untuk menjamin Terselenggaranya tertib pemerintahan dan sesuai pula

dengan sifat Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka pengaturan

terhadap penyelenggaraan pemerintahan Desa sejauh mungkin

diseragamkan. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan pelaksanaan

pembinaan dan pengawasan atas Desa di Seluruh Indonesia yang beraneka

ragam baik dalam susunan masyarakat, tata hukum adatnya maupun latar

belakang kehidupannya sebagai satuan masyarakat terkecil. Keseragaman

tersebut meliputi kebijaksanaan-kebijaksanaan pokok dalam

penyelenggaraan pemerintahan Desa yang diarahkan kepada perwujudan

daya guna dan hasil guna yang rasional.

b. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Desa hanya

mengatur Desa dan Kelurahan dari segi pemerintahannya. Dengan

demikian Undang-undang tersebut tetap mengakui adanya kesatuan

masyarakat hukum adat dan kebiasaan-kebiasaan yang masih hidup

sepanjang menunjang kelangsungan pemerintahan. Pembangunan dan

ketahanan nasional dalam Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Desa tidak mengarah kepadapembentukan Daerah Otonomi

tingkat tiga. Hal ini sesuai dengan penjelasan Undang-undang tersebut

yang menegaskan bahwa walaupun Desa mempunyai hak untuk

menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, tetapi hak tersebut bukanlah

hak otonomi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang nomor 32

Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
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Telah ditetapkannya Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Desa dan berbagai peraturan sebagai kebijaksanaan

pelaksanaannya, diharapkan akan dapat makin mantap penyelenggaraan

pemerintahan Desa secara terpadu dan menyeluruh sehingga terwujud hubungan

yang jelas antara sistem penyelenggaraan pemerintah Desa berdasarkan Undang-

undang nomor 32 Tahun 2004.

Program tahunan dalam rencana kerja yang disusun oleh pemerintah Desa

terhadap kegiatan-kegiatan yang kebijaksanaan dan sistem penyelenggaraan

pemerintah Desa yang selama ini diatur dengan berbagai kebijaksanaan Daerah

menjadi sistem penyelenggaraan pemerintahan Desa secara Nasional dengan pola

yang seragam ini berarti bahwa penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan

Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 adalah merupakan pembaharuan dalam

sistem penyelenggaraan pemerintahan Desa. Oleh karena itu dalam melakukan

pengkajian terhadap materi Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 dan berbagai

peraturan pelaksanaannya diperlukan adanya ketelitian dan kehati-hatian agar

tidak menimbulkan suatu penafsiran yang keliru. Hal ini sejalan dengan peranan

dan fungsi Desa dalam kehidupannya sebagai berikut:

a. Sumber segala data, informasi, daya gerak, pembinaan dan pengawasan.

b. Benteng yang harus diandalkan dalam pengamalan Pancasila.

c. Pusat penumbuhan dan peningkatan jiwa gotong royong di segala bidang

kehidupan dan penghidupan.

d. Pusat pembinaan partisipasi masyarakat di segala bidang baik di bidang

pemerintahan, pembangunan maupun kemasyarakatan.
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e. Pusat pembinaan ketertiban dan kesatuan bangsa yang tersebar di seluruh

pelosok tanah air.

Memperhatikan pentingnya peranan dan fungsi aparatur pemerintah desa

yang merupakan barisan terdepan dalam mensukseskan program pemerintah,

pembangunan dan pembinaan masyarakat maka lembaga musyawarah Desa

sebagai lembaga pemerintahan Desa yang merupakan perwujudan demokrasi

Pancasila di tingkat Desa mempunyai peranan yang menentukan di dalam

keberhasilan seorang Kepala Desa untuk melaksanakan tugas-tugasnya di bidang

pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat.

2.3. Peranan

Dalam pengertian umum, peranan dapat diartikan sebagai perbuatan

seseorang atas sesuatu pekerjaan. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia,

Peranan adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa.

Peranan merupakan suatu aspek yang dinamis dari suatu kedudukan (status).

Peranan merupakan sebuah landasan persepsi yang digunakan setiap orang yang

berinteraksi dalam suatu kelompok atau organisasi untuk melakukan suatu

kegiatan mengenai tugas dan kewajibannya. Dalam kenyataannya, mungkin jelas

dan mungkin juga tidak begitu jelas. Tingkat kejelasan ini akan menentukan pula

tingkat kejelasan peranan seseorang (Sedarmayanti, 2004: 33).

Menurut Soekanto (2003: 243) peranan adalah aspek dinamis kedudukan

(status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan

kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan. Setiap orang memiliki
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macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidup. Hal ini

sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi

masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat

dalam menjalankan suatu peranan. Peranan mencakup tiga hal yaitu:

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau

tempat

seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian

peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan

masyarakat.

2. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh

individu

dalam masyarakat dalam organisasi.

3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku yang penting bagi struktur

social masyarakat.

2.4.Pemberdayaan Masyarakat.

Masyarakat adalah sekelompok orang yang memiiiki perasaan sama atau

menyatu satu sama lain karena mereka saling berbagi identitas, kepentingan-

kepentingan yang sama, perasaan memiiiki, dan biasanya satu tempat yang sama

(Suriadi, 2005: 41). Menurut kodratnya, manusia tidak dapat hidup menyendiri,

tetapi harus hidup bersama atau berkelompok dengan manusia lain yang dalam

hubungannya saling membantu untuk dapat mencapai tujuan hidup menurut
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kemampuan dan kebutuhannya masing-masing atau dengan istilah lain adalah

saling berinteraksi.

PP No. 72 Tahun 2005 Tentang Desa Pemberdayaan Masyarakat

memiiiki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan

pembangunan di desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan

kesejahteraan masyarakat meialui penetapan kebijakan, program dan kegiatan

yang sesuai dengan esensi dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Menurut Ketaren (2008: 178-183) pemberdayaan adalah sebuah "proses

menjadi", bukan sebuah "proses instan". Sebagai proses, pemberdayaan

mempunyai tiga tahapan yaitu: Tahap pertama Penyadaran, pada tahap

penyadaran ini, target yang hendak diberdayakan diberi pencerahan dalam bentuk

pemberian penyadaran bahwa mereka mempunyai hak untuk mempunyai

"sesuatu', prinsip dasarnya adalah membuat target mengerti bahwa mereka perlu

(membangun "demand") diberdayakan, dan proses pemberdayaan itu dimulai dari

dalam diri mereka (bukan dari orang luar). Setelah menyadari, tahap kedua

adalah Pengkapasitasan, atau memampukan {enabling) untuk diberi daya atau

kuasa, artinya memberikan kapasitas kepada individu atau kelompok manusia

supaya mereka nantinya mampu menerima daya atau kekuasaan yang akan

diberikan. Tahap ketiga adalah Pemberian Daya itu sendiri, pada tahap ini,

kepada target diberikan daya, kekuasaan, otoritas, atau peluang, namun

pemberian ini harus sesuai dengan kualitas kecakapan yang telah dimiliki

mereka. Membicarakan konsep pemberdayaan, tidak dapat dilepas-pisahkan

dengan konsep sentral, yaitu konsep Power (daya). Menurut Suriadi (2005: 54-
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55) Pengertian pemberdayaan yang terkait dengan konsep power dapat ditelusuri

dari empat sudut pandang/perspektif, yaitu perspektif, elitis, strukturalis, danpost-

strukturalis.

1) Pemberdayaan masyarakat ditinjau dari perspektif pluralis, adalah suatu

proses untuk menolong kelompok-kelompok masyarakat dan individu

yang kurang beruntung untuk bersaing secara lebih efektif dengan

kepentingan-kepentingan lain dengan jalan menolong mereka untuk

belajar, dan menggunakan keahlian dalam melobi, menggunakan media

yang berhubungan dengan tindakan politik, memahami bagaimana

bekerjanya sistem (aturan main), dan sebagainya. Oleh karenanya,

diperlukan upaya untuk meningkatkan kapasitas masyarakat untuk

bersaing sehingga tidak ada yang menang dan kalah. Dengan kata lain,

pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk mengajarkan kelompok

atau individu bagaimana bersaing di dalam peraturan.

2) Pemberdayaan masyarakat ditinjau dari perspektif elitis adalah suatu

upaya untuk bergabung dan mempengaruhi para elitis, membentuk aliansi

dengan elitis, melakukan konfrontasi dan mencari perubahan pada elitis.

Masyarakat menjadi tak berdaya karena adanya power dan kontrol yang

besar sekali dari para elitis terhadap media, pendidikan, partai politik,

kebijakan publik, birokrasi, parlemen, dan sebagainya.

3) Pemberdayaan masyarakat ditinjau dari perspektif strukturalis adalah suatu

agenda yang lebih menantang dan dapat dicapai apabila bentuk-bentuk

ketimpangan struktural dieliminir. Masyarakat tak berdaya suatu bentuk



29

struktur dominan yang menindas masyarakat, seperti: masalah kelas,

gender, ras atau etnik. Dengan kata lain pemberdayaan masyarakt adalah

suatu proses pembebasan, perubahan struktural secara fundamental,

menentang penindasan struktural.

4) Pemberdayaan masyarakat ditinjau dari perspektif posl-slrukturalis adalah

suatu proses yang menantang dan mengubah diskursus. Pemberdayaan

lebih ditekankan pertama-tama pada aspek intelektualitas ketimbang

aktivitas aksi; atau pemberdayaan masyarakat adalah upaya

pengembangan pengertian terhadap pengembangan pemikiran baru,

analitis. dan pendidikan dari pada suatu aksi.

Dalam konteks relasi negara dan masyarakat, maka ketidakberdayaan

warga negara tidak bisa dilihat sebagai suatu "kodrat" melainkan harus dilihat

sebagai hasil dari relasi kuasa. Permasalahannya adalah apakah relasi kuasa yang

berkembang memang memungkinkan suatu proses yang membuat masyarakat

yang punya kekuatan menjadi tidak punya kekuatan (dalam konteks negara

demokrasi), atau apakah proses yang ada cenderung tidak menghilangkan

kekuatan yang dimiliki masyarakat atau sebaliknya ? Selanjutnya, Himawan

Pambudi (2003: 54) berpendapat bahwa pemberdayaan memiliki makna:

Pertama, pemberdayaan bermakna kedalam, berarti suatu usaha untuk

mentransformasikan kesadaran rakyat sekaligus mendekatkan masyarakat dengan

akses untuk perbaikan kehidupan mereka. Suatu transformasi kesadaran bermakna

tindakan untuk mengembangkan pendidikan politik, guna mengembangkan
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wacana alternatif, sehingga dominasi atau hegemoni negara bisa diatasi. Langkah-

langkah ini dilakukan dengan maksud utama untuk:

a. Memungkinkan masyarakat secara mandiri (otonom) mengorganisasikan

diri dan dengan demikian akan memudahkan rakyat menghadapi situasi-

situasi sulit, serta mampu menolak berbagai kecenderungan yang

merugikan.

b. Memungkinkan ekspresi aspirasi dan jalan memperjuangkannya dengan

memberikan semacam garansi bagi tidak diabaikannya kepentingan rakyat.

c. Memungkinkan diatasinya persoalan-persoalan dalam dinamika

pembangunan

yang menjadi cermin adanya kepercayaan kepada rakyat bahwa rakyat

tidak perlu dimaknai sebagai sumber kebodohan, melainkan subjek

pembangunan yang juga memiliki kemampuan.

Kedua, pemberdayaan bermakna keluar sebagai suatu upaya untuk

menggerakkan perubahan-perubahan kebijakan yang selama ini nyata-nyata

merugikan masyarakat. Pemberdayaan dalam arti ini bermakna sebagai policy

reform yang berbasis pada upaya memperlebar ruang partisipasi rakyat. Suatu

upaya policy reform sudah tentu memiliki dua makna sekaligus. Makna

kebelakang. berarti suatu bentuk koreksi (mendasar) atas kebijakan lama.

Sedangkan makna kedepan adalah mendorong suatu proses dan skema baru agar

pengambilan kebijakan tidak lagi menggunakan skema lama, melainkan

menggunakan skema baru yang lebih termungkinkan keterlibatan masyarakat.

Konsep pemberdayaan dalam wacana pembangunan masyarakat selalu di
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hubungkan dengan konsep mandiri, partisipasi jaringan kerja serta kekuatan yang

terletak pada setiap individu. Pemberdayaan sebagai proses pengambilan

keputusan, orang-orang yang telah mencapai tujuan kolektif diberdayakan melalui

kemandiriannya, bahkan merupakan suatu keharusan untuk lebih diberdayakan

melalui usaha mereka sendiri dan akumulasi pengetahuan, keterampilan serta

sumber lainya dalan rangka mencapai tujuan.

Himawan S. Pambudi, dkk(2003: 55-56), memberi cakupan terhadap

aspek ketidakberdayaan rakyat, agar bisa memperlihatkan apa yang seharusnya

menjadi orientasi dari pemberdayaan mayarakat tersebut:

a. Masalah kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat begitu rendah.

Fokus dari permasalahan ini adalah terpenuhinya kebutuhan dasar seperti

makanan, penghasilan, kesehatan, dan sebagainya.

b. Masalah akses terhadap sumber daya, sebagian masyarakat elit dan kelas

menengah memiliki akses dan termarginal.

c. Masalah kesadaran, masa rayat umumnyapercaya bahwa keadaan mereka

berkait dengan nasib sebagian dari golongan elit mensosilisasikan dengan

sistematik.

d. Masalah partisipasi, umumnya rakyat memiliki ketrlibatan yang sangat

kecil atau tidak sama sekali dalam proses pengambilan keputusan yang

menyangkut diri mereka sendiri.

Sardlow (adi, 2003:54) melihat dari berbagai pengetian yang ada

mengenai pemberdayaan pada intinya membahas bagaimana individu, kelompok

ataupun komunitas berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dan



32

mengusahakan untuk membentuk masa depan sesuai dengan keinginan mereka.

Kata pemberdayaan mengesahkan arti adanya sikap mental yang tangguh. Proses

pemberdayaan mengandung dua kecenderungan yaitu:

Pertama: kecenderungan primer. Proses pemberdayaan yang menekan kan

pada proses memberikan atau mengalihkan sebagaian kekuasaan, kekuatan,

kemampuan kepada masyarakat agar individu menjadi lebih berdaya. Proses ini

dapat dilengkapi dengan upaya membangun asset material guna mendukung

pembangunan kemandirian mereka melalui organisasi.

Kedua, kecenderungan sekunder, menekankan pada proses menstimulasi,

mendorong dan memotivasi agar idividu mempunyai kemampuan untuk

menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog.

Kedua proses tersebut saling terkait, dan agar kecenderungan primer dapat

terwujud, sering harus melalui kecenderungan sekunder terlebih dahulu. Dengan

demikian pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses,

pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau

keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu

yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan

menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan

sosial, yaitu masyarakat yang berdaya, yang memiliki kekuasaan dan pengetahuan

dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik yang bersifat fisik,

ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu

menyelesaikan aspirasi, mempunyai mata pencarian, berpartisipasi dalam



33

kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Pengertian

pemberdayaan sebagai tujuan sering kali digunakan sebagai sebuah proses.

Dalam PP No. 72/ 2005 Pembangunan berarti pemberdayaan masyarakat

dalam penyediaan sarana dan prasarana fasilitas umum desa, seperti jalan desa,

jembatan desa, irigasi desa, pasar desa. Pendekatan pembangunan yang sangat

populer pada saat ini adalah pendekatan pembangunan yang mengutamakan

peningkatan keberdayaan manusia/masyarakat yang disebut pembangunan yang

berpusat pada masyarakat. Menurut Korten (2002: 110) Pembangunan adalah

proses dimana anggota-anggota suatu masyarakat meningkatkan kapasitas

perorangan dan institusional mereka untuk memobilisasi dan mengelola

sumberdaya untuk menghasilkan perbaikan-perbaikan yang berkelanjutan dan

merata dalam kualitas hidup sesuai dengan aspirasi mereka sendiri. Definisi ini

menekankan pada proses pembangunan dan fokus utamanya adalah

pemberdayaan. Definisi ini mencakup asas keadilan, berkelanjutan, dan

pemerataan. Maka harus diakui bahwa masyarakat sendiri lah yang menentukan

apa yang sebenarnya yang mereka anggap perbaikan dalam kualitas hidup

mereka.

Pembangunan pada prinsipnya adalah suatu proses dan usaha yang

dilakukan oleh suatu masyarakat secara sistematis untuk mencapai situasi atau

kondisi yang lebih baik dari saat ini. Dilaksanakannya proses pembangunan ini

tidak lain karena masyarakat merasa tidak puas dengan keadaan saat ini yang

dirasa kurang ideal. Namun demikian perlu disadari bahwa pembangunan adalah

sebuah proses evolusi, sehingga masyarakat yang perlu melakukan secara

bertahap sesuai dengan sumber daya yang dimiliki dan masalah utama yang
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sedang dihadapi. Pembangunan desa hendaknya mempunyai sasaran yang tepat,

sehingga sumber daya yang terbatas dapat dimanfaatkan secara efektif dan

efisien.

Berkaitan dengan otonomi daerah, bagi pemerintah desa; dimana

keberadaannya berhubungan langsung dengan masyarakat dan sebagai ujung

tombak pembangunan. desa semakin dituntut kesiapannya baik dalam hal

merumuskan kebijakan desa (dalam bentuk Perdes), merencanakan pembangunan

desa yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta dalam memberikan

pelayanan rutin kepada masyarakat. Demikian pula dalam menciptakan kondisi

yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kreativitas dan inovasi

masyarakat dalam mengelola dan menggali potensi yang ada sehingga dapat

menghadirkan nilai tambah ekonomis bagi masyarakatnya.

Cepat atau lambat desa-desa tersebut diharapkan dapat menjelma menjadi

desa-desa yang otonom, yakni masyarakat desa yang mampu memenuhi

kepentingan dan kebutuhan yang dirasakannya. Salah satu ukuran keberhasilan

pelaksanaan otonomi daerah terutama pada desa adalah pemerintah desa semakin

mampu memberikan pelayanan kepada masyarakatnya dan mampu membawa

kondisi masyarakat ke arah kehidupan yang lebih baik, hal itu akan menjadi pilar

penting bagi otonomi Daerah. Jadi keberhasilan otonomi daerah sangat ditentukan

oleh berhasil tidaknya pembangunan di desa.

Suatu pembangunan infrastruktur akan tepat mengenai sasaran, terlaksana

dengan baik dan dimanfaatkan hasilnya apabila pembangunan infrastruktur

tersebut benar-benar memenuhi kebutuhan masyarakat. Agar hal itu terjadi, maka
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yang diperlukan adalah pemberdayaan masyarakat didalam pembangunan

tersebut, mulai dari penyusunan rencana sampai pada proyek pembangunan

tersebut selesai. Jadi pembangunan perlu menjadikan pemberdayaan menjadi nilai

dan pilihan kebijakan, sekaligus sebagai pembelajaran sosial, kita selalu belajar

bagaimana melakukan pemberdayaan yang semakin hari semakin baik.

Soedjatmoko dalam (Ketaren, 2008: 187), bahwa pembangunan tidak lain adalah

belajar untuk hidup lebih baik daripada kemarin. Dan, pembelajaran adalah

bagian inti dari pembangunan pada zaman kini, dan mungkin sampai pada kurun

waktu yang panjang di masa depan.

Melaksanakan pembangunan infrastruktur di desa tersebut maka

diperlukan adanya kemampuan dari perangkat pemerintahan desa. Kemampuan

yang dimaksud adalah kemampuan merencanakan, kemampuan meiaksanakan

dan kemampuan memotivasi. Dari setiap kemampuan tersebut diharapkan bahwa

perangkat pemerintahan desa dapat mengatasi dan memecahkan segala persoalan

yang berkaitan erat dengan pembangunan desa.

Namun di sisi lain kemampuan perangkat pemerintahan desa harus

didukung dari peran serta masyarakat untuk meiaksanakan pembangunan desa.

Diharapkan dengan adanya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan

infrastruktur desa dapat terlaksana sesuai dengan tujuan yang dibuat. Pada

dasarnya pembangunan desa merupakan pembangunan yang melibatkan seluruh

lapisan masyarakat. Semakin tinggi peran serta masyarakat tersebut, maka

semakin cepat pula pembangunan desanya dapat terealisasi.
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Menurut Ndraha (1990: 16) Pembangunan ialah upaya untuk

meningkatkan kemampuan manusia untuk mempengaruhi masa depannya. Ada

lima implikasi utama defenisi tersebut yaitu:

1. Pembangunan berarti membangkitkan kemampuan optimal manusia, baik

manusia maupun kelompok (capacity).

2. Pembangunan berarti mendorong tumbuhnya kebersamaan dan

kemerataan nilai dan kesejahteraan (equity).

3. Pembangunan berarti menaruh kepercayaan kepada masyarakat untuk

membangun dirinya sendiri sesuai dengan kemampuan yang ada padanya.

Kepercayaan ini dinyatakan dalam bentuk kesempatan yang sama,

kebebasan memilih, dan kekuasaan untuk memutuskan (empowerment).

4. Pembangunan berarti membangkitkan kemampuan untuk membangun

secara mandiri (sustainability).

5. Pembangunan berarti mengurangi ketergantungan negara yang satu dengan

Negara yang lain dan menciptakan hubungan saling menguntungkan dan

saling menghormati (interdependence).

Dalam PP No. 72 Tahun 2005 Pasal 88 (1), disebutkan bahwa

Pembangunan kawasan pedesaan yang dilakukan oleh kabupaten/kota dan atau

pihak ketiga wajib mengikutsertakan pemerintah desa dan badan

permusyawaratan desa, dan dalam ayat (2) disebutkan bahwa dalam perencanaan,

pelaksanaan pembangunan, pemanfaatan dan pendayagunaan kawasan perdesaan

wajib mengikutsertakan masyarakat sebagai upaya pemberdayaan masyarakat.
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Pelaksanaan pembangunan kawasan pedesaan diatur dengan Perda, dengan

memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Kepentingan masyarakat desa.

b. Kewenangan desa.

c. Kelancaran pelaksanaan investasi.

d. Kelestarian lingkungan hidup.

e. Keserasian kepentingan antar kawasan dan kepentingan umum.

Pengaturan lebih lanjut mengenai desa ditetapkan dalam Perda dengan

berpedoman pada peraturan pemerintah. Perda sebagaimana dimaksud wajib

mengakui dan menghormati hak, asal-usul, dan adat-istiadat desa.

Pembangunan sebagai peningkatan kemampuan untuk mengendalikan

masa depan, mengandung beberapa implikasi. Pertama, kemampuan (capacity),

tanpa kemampuan seseorang tidak akan dapat mempengaruhi masa depannya.

Kemampuan disini meliputi, fisik, mental, dan spritual. Segi-segi tersebut

haruslah mengalami perubahan. Kedua, kebersamaan (equity) atau keadilan sosial.

Pembangunan berarti juga pemerataan, bagaimanapun tingginya laju pertumbuhan

suatu negara, jika kemajuan tidak merata, hal itu sia-sia belaka. Ketiga, kekuasaan

(empowerment), hal ini berarti memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk

secara bebas memilih berbagai alternatif sesuai dengan tingkat kesadaran,

kemampuan, dan keinginan mereka, dan memberi mereka kesempatan untuk

belajar, baik dari keberhasilan maupun dari kegagalan mereka dalam memberi

respon terhadap perubahan. Keempat, ketahanan dan kemandirian (sustainability),

implikasi ini mengandung arti yang luas karena faktor-faktor pembangunan
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terbatas adanya, sementara tuntutan kebutuhan semakin meningkat, maka sumber-

sumber yang ada harus dapat dikelola sedemikian rupa sehingga pada suatu saat

masyarakat yang bersangkutan mampu berkembang secara mandiri (Ndraha,1990:

35).

Pembangunan masyarakat dapat dipandang dari sudut arti luas dan dapat

pula dari sudut arti sempit. Dalam arti luas, pembangunan masyarakat berarti

perubahan sosial berencana. Dalam arti ini sasaran pembangunan masyarakat

adalah perbaikan dan peningkatan bidang ekonomi, teknologi, bahkan politik dan

sosial. Dalam arti sempit, pembangunan masyarakat berarti perubahan sosial

berencana di lokalitas tertentu, seperti kampung, desa, kota kecil atau kota besar.

Pembangunan masyarakat dalam arti sempit ini dikaitkan dengan berbagai

proyek atau program yang langsung berhubungan dengan upaya pemenuhan

kebutuhan dan pengurusan kepentingan masyarakat setempat dan sekitarnya,

seperti pembangunan infrastruktur jalan desa, jembatan desa, irigasi air di desa,

dan lain sebagainya.

Menurut Ndraha (1990: 96), ada 5 masalah-masalah yang dihadapi oleh

pembangunan masyarakat di dalam praktek antara lain :

1. Terdapat kecenderungan hanya kaum elit komunitas saja yang mampu dan

berkesempatan untuk berpartisipasi dalam proses penyusunan

kebijaksanaan dan pengambilan keputusan.

2. Sampai sejauh ini, pembangunan masyarakat belum berhasil sepenuhnya

dalam

usahanya mendorong perubahan sosial. Memang terdapat perubahan,

tetapi jarang sekali terjadi perubahan yang mendasar.
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3. Dewasa ini pembangunan masyarakat lebih berbau politik, artinya

pembangunan masyarakat dijadikan alat komunikasi politik atau simbol

politik.

4. Semakin besar komunitas, semakin bervariasi kepentingannya, sehingga

terdapat kepentingan yang saling bersaingan atau kompetitif.

5. Oleh karena itu, pembangunan masyarakat cenderung hanya kepentingan

yang sangat umum sifatnya yang diperhatikan sementara kepentingan

lapisan dan kelompok masyarakat di dalam komunitas terabaikan atau

tersisihkan.

Melakukan pembangunan maka masyarakat haruslah dipandang sebagai

subjek dan objek dari pembangunan itu untuk mencapai hasil yang diharapkan,

atau pembangunan yang memanusiakan manusia, karena yang lebih penting

bukan bagaimana sehingga hasii tadi diperoieh, apakah sudah melibatkan

masyarakat daiam keseluruhan proses pembangunan atau tidak (Soetomo,

2006:7).

Agar pembangunan di desa dapat menyentuh seluruh lapisan masyarakat,

maka diterapkan prinsip-prinsip pembangunan, sasaran pembangunan dan ruang

lingkup pengembangannya. Berikut penjelasan mengenai ketiga unsur menurut

(Rahardjo Adisasmita (2006: 18-20)

a) Prinsip-prinsip pembangunan pedesaan, yaitu pembangunan pedesaan

seharusnya menerapkan prinsip-prinsip berikut ini:

1. Transparansi (Keterbukaan).

2. Partisipatif.
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3. Dapat dinikmati masyarakat.

4. Dapat dipertanggungjawabkan (akuntabilitas), dan.

5. Berkelanjutan (sustainable).

b) Sasaran pembangunan pedesaan, adalah untuk terciptanya:

a. Peningkatan produksi dan produktifitas.

b. Percepatan pertumbuhan desa.

c. Peningkatan keterampilan dalam berproduksi dan pengembangan lapangan

kerja dan lapangan usaha produktif.

d. Peningkatan prakarsa dan partisipasi masyarakat, dan.

e. Perkuatan kelembagaan.

c) Ruang lingkup pengembangan

Pengembangan pedesaan mempunyai ruang lingkup, yakni:

1. Pembangunan sarana dan prasarana pedesaan (meliputi pengairan, jaringan

jalan, lingkungan pemukiman dan lainnya).

2. Pemberdayaan masyarakat

3. Pengelolaan sumber daya alam (SDA) dan sumbe daya manusia (SDM).

4. Penciptaan iapangan kerja. kesempatan berusaha, peningkatan pendapatan

(khususnya terhadap kawasan-kawasan miskin), dan.

5. Penataan keterkaitan antar kawasan pedesaan dengan kawasan perkotaan

(interrural-urban relationship).

Karena itu strategi pembangunan yang paling akomodatif adalah

pemberdayaan yaitu yang berpihak kepada rakyat, dan yang pada intinya

pembangunan yang berbasis rakyat. Istilah pemberdayaan ini sebenarnya akan



41

tepat diasal-katakan dengan energizing bukannya empowering, karena yang

dikedepankan adalah memberi daya dan bukan berbagi kekuasaan, sebab

kekuasaan itu sendiri akan melekat di setiap mereka yang memiliki daya atau

energi (Nugroho, 2001: 52).

2.5. Konsep Islam.

Konsep pemberdayaan masyrakat dalam islam tentang Otonomi Daerah

adalah untuk mencapai kesejahteraan hidup di dunia danakhirat, adapun

pembangunan dalam islam dijalankan melalui dua tahap :

a. Pembangunan kerohanian

b. Pembangunan fisikal

Akal dan jiwa manusia perlu dibangun terlebih dahulu sebelum

pembangunan fisikal dilakukan, ini adalah bagian melahirkan insan yang

mempunyai pemikiran bersih, suci dan mulia. Terutama pendekatan dalam islam

adalah atas kejiwaan, moral serta etika-etika pembangunan. Islam memberikan

ruang kepada manusia guna mencapai kesejahteraan dan kekayaan dunia. Usaha

megejar kemewahan dunia tidak bisa dipisahkan dari aspek akhlak yang bertindak

sebagai pengawas, demi menghadiri hal-hal yang tidaka diinginkan terjadi.

Sebagaimana firman Allah didalam surat Al-A’araf ayat 74.
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Artinya : “Dan ingatlah oleh mu diwaktu tuhan menjadikan kamu pengganti-
pengganti (yang berkuasa) sesudah kaum ‘Aad dan memberikan 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 merajalela
dimuka bumi dan membuat kerusakan”.

Dari keterangan ayat diatas menerangkan bahwa Allahn SWT memberikan

fasilitas kepada manusia berupa bumi beserta isinya agar dapat dimanfaatkan oleh

seluruh manusia.

Setelah bumi diciptakan, oleh memandang bahwa bumi itu perlu didiami,

diurus, diolah untuk itu ia menciptakan manusia yang diserahi tugas dan jabatan

yang disebut sebagai khalifah atau pemimpin. Kemampuan bertugas adalah suatu

anugerah yang mana pelaksanaannya merupakan tanggungjawab manusia

bernama khalifah.

Untuk itu Allah menciptakan manusia sebagai makhluk yang lengkap dan

utuh dengan sarana yang lengkap. Sebagaimana firman Allah SWT dalam

Alquran (An-Nahal :78).










Artinya : “ Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibu mu dalam keadaan
tidak mengetahui suatu apapun dan dia memberi kamu pendengaran,
penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur (Surat An-Nahal: 78).
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Berdasarkan ayat diatas dimana manusia diberikan kemampuan oleh Allah

SWT, melalui kesempurnaan tersebut manusia menjaga, memelihara,

memanfaatkan serta mengembangkan fasilitas yang diberikan Allah kepadanya,

baik itu melalui program-program pembangunan maupun yang lainnya.

2.6 Defenisi Konsep

Berdasarkan uraian konsep diatas dapat dirumuskan defenisi konsep pada

karya ilmiah yang berjudul “Peranan pemerintah desa dalam pelaksanaan

pembangunan desa di era otonomi daerah pada desa tambusai barat

kecamatan tambusai kabupaten rokan hulu”. Adalah sebagai berikut:

1. Desa

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005 Tentang

Desa Menyebutkan, Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya

disebut 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 berada di kabupaten/kota.

2. Pemerintah Daerah

Peerintah daerrah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh

pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas

pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan

prinsip Negara kesatuan RI sebagaimna dimaksud dalam UUD 1945.

3. Pemerintah Desa
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Dalam PP No. 72 Tahun 2005 Tentang Desa Pasal 1 Menyebutkan

Pemerintah desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh

pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan

mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul, adat-

istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan

Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemerintah desa atau yang disebut

juga dengan nama lain adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai

unsur penyelenggara pemerintahan desa.

4. Pemberdayaan

Menurut Ketaren (2008: 178-183) pemberdayaan adalah sebuah

"proses menjadi", bukan sebuah "proses instan". Sebagai proses,

pemberdayaan mempunyai tiga tahapan yaitu: Tahap pertama Penyadaran,

Tahap Kedua Pengkapasitasan dan Tahap Ketiga Pemberian Daya itu

sendiri.

5. Otonomi Daerah

Daerah sebagai satu kesatuan dari masyarakat hukum mempunyai

hak untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Ini disebut sebagai otonomi

daerah (Napitupulu. 2007: 29).

6. Otonomi Desa

Menurut Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 32 Tahun 2004

Menyebutkan, Otonomi desa merupakan otonomi asli yaitu yang memiliki

makna bahwa kewenangan pemerintah desa dalam mengatur dan

mengurus masyarakat setempat didasarkan pada hak dan asal usul dan
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nilai-nilai sosial budaya yang terdapat pada masyarakat setempat namun

harus diselenggarakan dalam perspektif administrasi pemerintah Negara

yang selalu mengikuti perkembangan zaman.

2.7 Konsep Operasional

a. Variabel

Adapun variabel dari penelitian ini adalah Peranan Pemerintah Desa

Dalam Pelaksanaan Pembangunan .

Peranan pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan ialah

kebijakan,keputusan atau aktivitas –aktivitas yang di lakukan Kepala Desa

dan BPD selaku Pemerintah Desa dalam hal pelaksanaan  pembangunan desa

Tambusai Barat.

b. Indikator

Indikator dalam penelitian ini ada tiga yaitu:

1. Pembangunan Sarana dan Prasarana

Pembangunan sarana dan prasarana yang di maksud ialah

pelaksanaan pemabangunan dalam hal penyedian fasilitas umum bagi

masyarakat seperti jalan desa,jembatan desa,dan pasar desa.

Sub indikator Pembangunan sarana dan prasarana ada tiga:

a. Jalan desa

b. Jembatan desa

c. Pasar desa

2. Pemberdayaan Masyarakat
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Pemberdayaan Masyarakat yang di maksud ialah pembinaan

kehidupan sosial budaya masyarakat seperti bidang kesehatan, pendidikan,

dan adat istiadat masyarakat .



47

Sub indikator Pemberdayaan masyarakat ada tiga :

a. Kesehatan

b. Pendidikan

c. Adat istiadat

3. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan

Menyelenggarakan urusan pemeritah yang di maksud ialah

pengaturan kehidupan masyrakat sesuai dengan kewenangan desa seperti

pembuatan peraturan desa,pembentukan lembaga kemasyarakatan,

pembentukan badan usah milik desa,dan kerja sama antar desa.

Sub indikator menyelenggarakan urusan pemeritah ada tiga :

a. pembuatan peraturan desa

b. pembentukan lembaga kemasyarakatan

c. pembentukan badan usaha milik desa

d. kerja sama antar desa

Untuk mendapatkan kesimpulan Peranan Pemerintah Desa dalam

memberdayakan Masyrakat di Desa Tambusai barat Kecamatan Tambusai

Kabupaten Rokan Hulu keseluruhan indikator yang telah diajukan kepada

responden dengan menggunakan teknik pengukuran sesuai dengan pendapat

Husaini Usman (2009:146), sebagai berikut :

Baik : 76 – 100 %

Cukup Baik : 51-75 %

Kurang Baik : 26-50 %

Tidak baik : 0 – 25 %.
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Dengan menggunakan teknik pengukuran sesuai rumus di atas maka hasil

penelitian akan dapat diambil kesimpulan dengan baik yaitu apabila dari jawaban

responden tentang peranan pemerintah desa dalam pembangunan sarana dan

prasarana antara lain jalan desa, pasar desa, jembatan desa dan peranan

pemerintah dalam pemberdayaan masyrakat antara lain kesehatan, pendidikan,

adat istiadat, didapatkan jawaban 76-100%, sedangkan apabila jawaban responden

51-75% maka peran pemerintah desa dalam pembangunanan sarana dan pra

sarana dan pemberdayaan masyrakat dikatakan cukup baik, dan peran pemerintah

desa dalam pembangunanan sarana dan prasarana dan pemberdayaan masyrakat

dikatakan kurang baik apabila jawaban responden 26-50%, selanjutnya peran

pemerintah desa dalam pembangunanan sarana dan prasarana dan pemberdayaan

masyrakat dikatakan tidak baik apabila jawaban responden 0-25%.

2.8. Kerangka Pemikiran

Kerangka fikir dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1 : Kerangka Pemikiran

Berdasarkan kerangka Pemikiran yang digambarkan diatas dapat

dijelaskan bahwa peranan pemerintah desa yang dalam hal ini adalah

Peranan Pemerintah
Desa Dalam
Pelaksanaan
Pembangunan

Pembangunan Sarana
dan prasarana

Menyelenggarakan
Urusan Pemerintahan

Pemerin
tah Desa
yang
Baik

Pemberdayaan
Masyarakat
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Pembangunan Sarana dan prasarana dan pemberdayaan masyarakat dan

menyelenggarakan urusan pemerintahan akan dapat terlaksana dengan baik mana

kala pemerintah desa memberdayakan semua potensi yang ada dalam masyarakat

untuk menciptakan pemerintahan desa yang baik.


