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LANDASAN TEORI

2.1. Administrasi Pembangunan

Administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan dari keputusan-

keputusan yang telah di ambil dan diselenggarakan oleh dua orang atau lebih

untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya (siagian, 2009:4).

The liang gie (dalam pasalong, 2011:3) mendefenisikan administrasi adalah

rangkaian kegiatan terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh sekelompok orang

di dalam kerjasama  untuk mencapai tujuan tertentu.

Pasalong (2011:3) administrasi adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan

oleh sekelompok orang dalam bekerjasama untuk mencapai tujuan atas dasar

efektif, efesien dan rasional. Selanjutnya ia menyatakan administrasi

mempunyai dua dimensi yaitu dimensi karakteristik dan dimensi unsure-unsur.

Dimensi karakteristik yang melekat pada administrasi yaitu efesien , efektif

dan rasional sedangkan dimensi unsure-unsur administrasi yaitu:

a. Adanya tujuan atau sasaran yang ditentukan sebelum melaksanakan suatu

pekerjaan

b. Adanya kerjasama baik sekelompok orang atau lembaga pemerintah

maupun lembaga swasta

c. Adanya sarana yang digunakan oleh sekelompok atau lembaga dalam

melaksanakan tujuan yang hendak dicapai.



Pembangunan menurut Siagian (2009:4) didefenisikan sebagai rangkaian

usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar

yang ditempuh oleh suatu negara bangsa menuju modernitas dalam rangkaian

pembinaaan bangsa (nation-building). Selanjutnya ia berpendapat paling

sedikit tujuh ide pokok yang muncul dari defenisi pembangunan merupakan

upaya yang secara sadar ditetapkan sebagai sesuatu untuk dilaksanakan,

pembangunan dilakukan secara terncana baik dalam arti jangka panjang,

jangka sedang, dan jangka pendek, rencana pembangunan mengandung makna

pertumbuhan dan perubahan, pembangunan mengarah ke modernitas,

modernitas yang ingin dicapai melalui berbagai kegiatan pembangunan per

defnisi bersifat multi dimensional, semua hal yang disinggung di tujukan

kepada usaha pembinaan bangsa.

Sebagai suatu perubahan yang terencana dan berkesinambungan,

pembangunan pada hakikatnya bertujuan untuk memperbaiki dan

meningkatkan kualitas hidup manusia. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka

pembangunan perlu diimplementasikan kedalam berbagai program

pembangunan yang dapat secara langsung menyentuh masyarakat.

Pembangunan memerlukan cara atau pedoman tindakan yang terarah

“bagaimana” meningkatkan kualitas hidup manusia tersebut. Suatu perangkat

pedoman untuk memberikan arah terhadap pelaksanaan strategi-strategi

pembangunan dapat dikatakan sebuah kebijakan (Suharto, 2006:4).



Selanjutnya Todaro (dalam Suharto, 2006:3) mengemukakan bahwa

sedikitnya pembangunan harus memiliki tiga tujuan yang satu sama lain saling

terkait yaitu:

a. Meningkatkan ketersediaan dan memperluas distribusi barangg kebutuhan

dasar seperti makanan, perumahan, kesehatan, dan perlindungan kepada

seluruh anggota masyarakat.

b. Menacapai kualitas hidup yang bukan hanaya untuk meningkatkan

kesejahteraan secara material, melainkan juga untuk mewujudkan

kepercayaan diri dan kemandirian bangsa. Aspek ini meliputi peningkatan

pendapatan, penyediaan lapangan kerja, pendidikan dan budaya serta nilai

kemanusiaan.

c. Memperluas kesempatan ekonomi dan sosial bagi individu dan bangsa

melalui pembebasan dari perbudakan dan ketergantungan pada orang atau

bangsa lain serta pembebasan dari kebodohan dan penderitaan.

Dapat dipahami bahwa proses pembangunan dapat diupayakan kearah

yang positif serta lebih maju dari sebelumnya. Dalam membangun tentunya

tidak akan semudah membalikan telapak tangan. Perlu usaha-usaha secara

sadar, pengorbanan dan proses yang memakan waktu serta harus dilalui dengan

kerjasama semua pihak yang terlibat. Upaya-upaya sadar yang dikaitkan

dengan negara untuk melakukan perbaikan dikenal dengan administrasi

pembangunan.

Siagian (2009:5) mendefenisikan adminstrasi pembangunan yaitu seluruh

usaha yang dilakukan oleh suatu negara bangsa untuk bertumbuh, berkembang,



dan berubah secara sadar dan terencana dalam semua segi kehidupan dan

penghidupan negara bangsa yang bersangkutan dalam rangka pencapaian

tujuan akhirnya.

Mostopadidjaya dalam afiffudin (2010:51) menyatakan bahwa

administrasi pembangunan adalah ilmu dan seni tentang bagaimana

pembangunan suatu sistem administrasi yang mampu menyelenggarakan

berbagai fungsi pemerintahan dan pembangunan secara efektif dan efesien.

Dari pengertian administrasi pembangunan diatas dapat dipahami sangat

penting untuk kemajuan suatu negara melalui usaha-usaha yang dilakukan

pemerintah. Administrasi pembangunan mempunyai fungsi dalam perumusan

kebijakan dan program-program pembangunan yang pelaksanaan diilakukan

secara efekttif untuk kesejahteraan rakyat.

Afiffudin (2010:64) fokus analisis administrasi pembangunan adalah

proses pembangunan yang diselenggarakan oleh suatu bangsa dalam rangka

pencapaian tujuan dan cita-cita negara atau bangsa tertentu, termasuk cara-cara

ilmiah yang dipergunakan dalam pemecahan masalah, meghadapi tantangan,

memanfaatkan peluang dan menyingkirkan ancaman. Disiplin ilmu

administrasi pembangunan memiliki cirri-ciri yang membedakan dengan

displin Ilmu-ilmu yang lain yaitu :

a. Orientasi administrasi pembangunan lebih mengarah kepada usaha

perubahan-perubahan keadaan yang dianggap lebih baik



b. Administrasi pembangunan melakukan perbaikan dan penyempurnaan

administrasi dikaitkan dengan aspek perkembangan di bidang-bidang lain

seperti ekonomi, sosial, politik dan lain-lain.

Jika dimasukan administrasi pembangunan dalam konteks idea menurut

Siagian maka dapat dipahami administrasi pembangunan adalah usaha-usaha

yang dilakukan oleh desa untuk bertumbuh, berkembang, dan berubah secara

sadar dan terencana dalam semua segi kehidupan dan penghidupan desa yang

bersangkutan dalam rangka pencapaia tujuan akhirnya. Kegiatan pembangunan

di desa dalam Jayaditana (2006:87) meliputi bidang ekonomi, sosial, fisik dan

prasarana dan pemerintahan.

Administrator adalah orang yang menduduki posisi puncak dalam suatu

struktur. Ia merumuskan tujuan dan kebijakan yang berlaku umum dan menjadi

dasar atau pedoman bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan operasionak (Silalahi,

2002:21). Jadi administrator pembangunan dapat diartikan secara sederhana

yaitu orang yang menduduki posisi puncak dalam suatu struktur yang

merumuskan kebijakan yang menjadi dasar dalam kegiatan pembangunan.

Sesuai dengan penelitian ini maka kedudukan dan posisi puncak yang di

maksud adalah kepala desa.

Kepala desa sebagai administrator pembangunan harus mampu

mengemban amanah untuk memperbaiki keadaan desa dengan berbagai

program yang sifatnya membangun. Menurut kartono (2006:325) administrator

pembangunan bertugas melakukan rentetan usaha bersama rakyat atau

masyarakat dalam iklim demokratis untuk mengadakan perbaikan dan



peningkatan tata kehidupan serta sarana kehidupan, demi pencapaian

kesejahteraan, kebaikan serta keadilan merata.

Administrator pembangunan dalam kaitan menjalankan tugasnya menetapkan

dan melaksanakan kebijakan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Menurut

Suharto (2006:7) kebijakan merupakan suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip

untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten

dalam pencapaian tujuan tertentu. Pelaksanaan kebijakan dapat berupa program-

program yang disusun. Kebijakan bersifat umum dan untuk merealisasikan kebijakan

disusun berbagai program. Fungsi kebijakan disini adalah untuk memberikan rumusan

mengenai berbagai pilihan tindakan dan prioritas yang diwujudkan dalam program-

program pelayanan yang efektif.

2.2. Otonomi Desa

Dalam membicarakan masalah otonomi, desa menjadi bagian tak

terpisahkan. Otonomi desa yang dikenal sebagai hak untuk menyelenggarakan

rumah tangganya sendiri merupakan pernyataan tentang derajat kebebasan

dalam pengelolaan sumber daya alam yang bermanfaat dan sumber daya

manusia yang ikut serta membangun desa. Kata desa sendiri berasal dari

bahasa india yakni “swadesi” (dalam wasistono, 2007:7) yang berarti tempat

asal, tempat tinggal, negeri asal atau tanah leluhur yang merujuk pada satu

kesatuan hidup, dengan satu kesatuan norma, serta memiliki batas yang jelas.

Desa adalah suatu wilayah yang didiami sejumlah penduduk yang saling

mengenal atas dasar hubungan kekerabatan atau kepentingan politik, sosial,

ekonomi dan keamanan, yang dalam pertumbuhannya menjadi kesatuan

masyarakat hukum berdasarkan adat sehingga tercipta ikatan lahir dan batin



antara masing-masing warganya, umumnya warganya hidup dari pertanian,

mempunyai hak mengatur rumah tangganya sendiri dan secara administrative

berada dibawah pemerintahan kabupaten/kota (Nurcholis, 2011:4). Selanjutnya

soetadjo dalam Nurcholis (2011:12) menjelaskan bahwa desa adalah suatu

kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa

mengadakan pemerintahan sendiri.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah

Daerah yang juga mengatur mengenai desa sebagai kesatuan masyarakat

hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan

masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang di

akui dalam sistem pemerintahan Nasional dan berada dalam kabupaten.

Dengan pengertian tersebut sangat jelas bahwa Undang-Undang ini

memberikan dasar menuju self governing community yaitu komunitas yang

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sesuai kondisi dan sosial

budaya setempat, maka posisi desa yang memiliki otonomi sangat strategis

hingga memerlukan perhatian seimbang terhadap penyelenggaraan Otonomi

Daerah karena Otonomi Desa yang kuat akan mempengaruhi secara signifikan

perwujudan Otonomi Daerah.

Menurut Widjaja (2003:165) otonomi desa merupakan otonomi yang asli,

bulat, dan utuh serta bukan pemberian dari pemerintah, sebaliknya pemerintah

berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut.

Selanjutnya dalam Undang-Undang ini di jelaskan bahwa pemerintah

desa adalah:



1. Keanekaragaman, memiliki makna bahwa istilah desa dapat di sesuaikan

dengan asal usul kondisi sosial budaya masyarakat seperti Nagari, Negeri,

Pekon, Lembang, Pamusangan, huta, Bori atau Marga.

2. Partisipasi memiliki makna bahwa penyelengaran Pemerintah Desa harus

mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar mayarakat turut

bertanggung jawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai

sesama warga Desa

3. Otonomi asli, memiliki makna bahwa kewenangan masyarakat setempat di

dasarkan pada hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada

masyarakat setempat, namun harus diselenggarakan dalam perspektif

administrasi modern.

4. Demokrasi, memliki makna bahwa kewenangan pemerintahan desa harus

mengakomodasi aspirasi masyarakat setempat yang diartikulasi dan

diagregasi melalui badan perwakilan desa dan lembaga kemasyarakatan

sebagi mitra pemerintahan desa di abadikan untuk meningkatkan taraf

hidup dan kesejahtraan masyarakat melalui kebijakan, program, dan

kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan

masyarakat.

Otonomi daerah dalam hubungannya dengan desa, juga diatur dengan

Peraturan Pemerintah 72 Tahun 2005 pasal 14 tentang Desa Tugas dan

Wewenang Kepala Desa adalah:

1) Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan,

pembangunan, dan kemasyarakatan.



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

desa mempunyai wewenang :

a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa

b. Berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD

c. Mengajukan rancangan peraturan desa

d. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama

BPD

e. Menyusun  dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB

Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD

f. Membina kehidupan masyarakat desa

g. Membina perekonomian desa

h. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif

i. Mewakili  desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk

kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-

undangan; dan

j. Melaksanakan  wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.

2.3. Pembangunan Desa

Hakikat dari konsep pembangunan adalah suatu usaha yang dilakukan

dalam mengadakan perubahan-perubahan atau perkembangan menuju kearah

yang lebih baik dari sebelumnya. Pelaksanaan pembangunan tersebut

dilaksanakan bersama-sama oleh pemerintah dan masyarakat sesuai dengan



pokok pembangunan di mana pembangunan itu harus memberikan

kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat.

Bintoro Tjokroamidjojo (P. Arbain Padilah dalam jurnal ilmu

pemerintahan, 2013:525), mengatakan bahwa pembangunan adalah proses atau

usaha-usaha perubahan-perubahan sosial tersebut dapat berarti suatu usaha

perubahan dan pembangunan dari keadaan dan kondisi masyarakat yang lebih

baik. Selanjutnya Efendi (P. Arbain Padilah dalam jurnal ilmu pemerintahan,

2013:526) pembangunan mempunyai arti yaitu suatu upaya meningkatkan

segenap sumber daya yang dilakukan secara terencana dan berkelanjutan

dengan prinsip daya guna dan hasilnya merata serta berkeadilan.

Pada umumnya tujuan-tujuan pembangunan adalah pembangunan bangsa

(nation building) atau perkembangan sosial ekonomi. Dari pendapat di atas,

dapat diketahui bahwa pembangunan adalah serangkaian kegiatan yang

dilakukan secara sadar oleh suatu masyarakat untuk mencapai suatu kondisi

dan situasi yang lebih baik yang meliputi bidang aspek politik, ekonomi, sosial

budaya, pertahanan dan keamanan.

Dari pendapat-pendapat diatas, jelas bahwa pembangunan merupakan

suatu rangkaian pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan

secara sadar oleh suatu masyarakat dimana masyarakat terlibat baik dalam

perencanaannya, pelaksanaan, pemanfaatan hasil maupun evaluasi

pembangunan.

Sedangkan pembangunan desa di tinjau dari sudut geografis, adalah suatu

perwujudan geografis yang ditimbulkan dari unsur-unsur fisiografis sosial,



politik, ekonomi, kultural yang terdapat dalam hubungan dan pengaruh timbal

balik dengan daerah-daerah lain. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72

Tahun 2005 tentang Desa yaitu pasal 1 ayat 5 menegaskan bahwa yang 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.

Menurut Siagian (2003:108), Pembangunan Desa adalah keseluruhan

proses rangkaian usaha-usaha yang dilakukan dalam lingkungan desa dengan

tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat desa serta memperbesar

kesejahteraan dalam desa.

Menurut Marbun (P. Arbain Padilah dalam jurnal ilmu pemerintahan,

2013:526), Desa adalah suatu usaha pembangunan dari masyarakat pada unit

terendah yang harus dilaksanakan terus menerus, secara sistematis dan terarah

sebagai satu kesatuan dengan pembangunan regional dan nasional.

Menurut adisasmita (meliana maksima dalam jurnal ilmu administrasi

negara, 2013:2) pembangunan pedesaan harus dilihat sebgai upaya

mempercepat pembangunan pedesaan melalui penyediaan sarana dan

prasaranauntuk memberdayakan masyarakat. Selanjutnya adisasmita

menyebutkan tujuan umum dari pembangunan desa adalah meningkatkan

kualitas hidup masyarakat pedesaan melalui pencapaian kemajuan sosial

ekonomi secara berkesinambungan dengan tetap memperhatikan persamaan



hak dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan bagi masyarakat secara

keseluruhan.

Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa pembangunan

desa merupakan usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang

dilakukan secara sadar dan terus menerus melalui tahapan-tahapan tertentu

berdasarkan norma dan aturan yang berlaku di lingkungan masyarakat desa.

Menurut Talidziduhu Ndraha (martinus usat dalam jurnal administrasi

negara, 2013:1238) ciri-ciri khas yang diperoleh dari gambaran khas

pembangunan desa adalah:

1. Membangun masyarakat desa berarti membangun masyarakat tradisional

menjadi masyarakat modern.

2. Tanpa partisipasi aktif dari masyarakat desa bersangkutan dalam proses

pembangunan proyek, pembangunan itu bukanlah pembangunan desa.

3. Metode pendekatan pembangunan desa adalah metode yang telah

disesuaikan dengan kondisi-kondisi psikologis, sosial dan ekonomi pada

setiap lingkungan kebudayaan dimana desa berada.

4. Proses pembangunan desa adalah usaha berencana dan diorganisasikan

guna membantu anggota masyarakat untuk memperoleh sikap,

keterampilan dan pengertian yang diperlukan untuk berpartisipasi aktif

dalam pembangunan desa.

5. Pembangunan masyarakat bermaksud membangun rasa tanggung jawab

masyarakat terhadap pembangunan itu sendiri.



6. Pembangunan masyarakat berarti pembangunan swadaya, mengintensifkan

partisipasi masyarakat, meningkatkan swadaya gotong royong masyarakat

untuk selanjutnya dapat berkembang sendiri meningkatkan prakarsa dan

swadaya masyarakat.

7. Membangun pedesaan berarti juga membangun prakarsa dan lingkungan

yang serasi.

Dalam melakukan suatu perubahan tidaklah mudah, begitu juga dalam

melaksanakan pembangunan desa. Adapun yang menjadi faktor penghambat

pembangunan desa menurut wasistiono (2007:90) adalah sebagai berikut:

1. Kualitas sumber daya aparatur pemerintahan desa umumnya masih rendah

2. Sarana infrastruktur

3. kualitas sumber daya masyarakat

2.4. Pengertian Desa dan Kepala Desa

2.4.1.Pengertian Desa

Menurut Widjaja, (2003:3), desa adalah kesatuan masyarakat hukum

yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat

istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah

keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan

masyarakat.

Menurut Kansil (2001:21) desa adalah suatu daerah yang di tempati

sejumlah penduduk sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang

mempunyai organisasi pemerintah terendah langsung di bawah Camat dan

berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiridalam bingkai wilayah



Negara kesatuan repoblik Indonesia (NKRI) yang di tempati sejumlah

penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah yang berhak

menyelenggarakan pemerintahan atau rumah tangganya sendiri.

Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem

penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya (Widjaja, 2003:3).

Kreativitas masyarakat serta mendorong peningkatan partisipasi

masyarakat dalam pembangunan dengan manfaat dan memberdayakan potensi

desa. Dalam meningkatkan pendapatan desa pada gilirannya menghasilkan

masyarakat desa yang berkemampuan untuk mandiri.

2.4.2.Pengertian Kepala Desa

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 adalah unsur penyelenggara pemerintah desa yang

berkedudukan sebagai pemimpin pemerintah desa. Dalam pasal 203 Undang-

Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah menjelaskan

bahwa kepala Desa di pilih langsung oleh dan dari penduduk desa warga

Negara republik Indonesia, di lantik oleh Bupati atau walikota paling lambat

tiga puluh hari setelah pemilihan.



Kewenangan desa menurut Undang-Undang No 32. tahun 2004 tentang

Pemerintaha Daerah adalah sebagai berikut :

1. Kewenangan yang sudah berdasarkan hak asal-usul.

2. Kewenangan yang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku,

belum dilaksanakan oleh pemerintah desa dan pemerintah.

3. Tugas pembantu dari pemerintah, pemerintah propinsi, dan pemerintah

kabupaten.

Berdasarkan Undang-Undang tersebut, Pemerintahan Desa terdiri dari :

1. Kepala desa dan perangkat desa.

2. Perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya.

3. Sekretaris Desa atau pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.

Kedudukan Kepala Desa

1. Alat Pemerintah

2. Alat Pemerintah Daerah

3. Alat Pemerintahan Desa

Tugas Kepala Desa

1. Menjalankan urusan rumah tangganya

2. Menjalankan urusan pemerintahan dan pembinaan masyarakat

3. Menumbuhkan dan mengembangkan semangat gotong royong

Fungsi Kepala Desa

1. Kegiatan dalam rumah tangganya sendiri

2. Menggerakkan partisipasi masyarakat



3. Melaksanakan tugas dari Pemerintah diatas

4. Keamanan dan ketertiban masyarakat

5. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pemerintah diatasnya

Kepala desa sebagai pemimpin terdepan atau aparat pemerintah yang

paling dekat dan berhubungan lansung dengan masyarakat, mengemban tugas

dan tanggung jawab berat dan membutuhkan ketekunan yang tinggi, di

samping di tuntut menjalankan fungsi yang aktif untuk mengupayakan dan

menciptakan strategi dan metode dalam menghadapi tuntutan tugas.

Menurut Widjaja (2005:31) kepemimpinan secara umum merupakan

kemampuan seseorang (pemimpin) untuk mempengaruhi orang lain, sehingga

orang lain tersebut bertingkah laku sebagaimana yang dikehendaki pemimpin

tersebut. Kepemimpinan kepala desa pada dasarnya bagaimana kepala desa

dapat mengkoordinasi seluruh kepentingan masyarakat desa dalam setiap

pengambilan keputusan. Kepala desa akan berhasil apabila dalam

kepemimpinannya memperhatikan suara masyarakat yang dipimpin secara

demokratis yaitu, transparan, bertanggung jawab dalam mengambil keputusan

didasarkan pada hasil kesepakatan bersama.

Menurut Keith Davis (dalam Miftah Thoha, 1983) ada empat sifat umum

yang nampaknya mempunyai pengaruh terhadap keberhasilan kepemimpinan

organisasi, yaitu sebagai berikut:

1. Kecerdasan. Hasil penelitian pada umumnya membuktikan bahwa

pemimpin mempunyai tingkat kecerdasan yang lebih tinggi dibandingkan

dengan yang dipimpin.



2. Kedewasaan keluasan hubungan sosial. Pemimpin cendrung mempunyai

emosi yang stabil, serta mempunyai perhatian yang luas terhadap aktivitas

sosial.

3. Motivasi diri dan dorongan berprestasi. Para pemimpin yang secara

relative mempunyai dorongan motivasi yang kuat untuk berprestasi.

4. Sikap-sikap hubungan kemanusian. Pemimpin-pemimpin yang berhasil

mau mengakui harga diri dan kehormatan para pengikutnya dan mampu

berpihak kepadanya..

Dengan mengacu kepada pendapat diatas jelaslah bahwa tugas seorang

pemimpin sangatlah berat karena ia harus dapat mengarahkan orang lain dan

memainkan perannya agar ia benar-benar mendapat tempat di tengah-tengah

pengikutnya, karena itu pemimpin yang menjalankan tuga-tugas

kepemimpinanya harus dapat menserasikan ketiga unsur di atas. Yang di

maksudkan oleh penulis di sini adalah kepala desa yang memimpin desa

tersebut.

Dalam pemerintah daerah Kabupaten/Kota di bentuk pemerintahan desa

yang terdiri dari kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan

perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah desa. Perangkat

desa terdiri dari Sekretaris Desa (SekDes) dan perangkat desa lainnya.

Sekretaris desa diisi dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.

pembentukan, penghapusan, dan penggabungan desa dengan memperhatikan

asal usul dan prakarsa masyarakat Desa di kabupaten secara bertahap dapat

diubah atau disesuaikan statusnya menjadi kelurahan sesuai usul dan prakarsa



pemerintah desa bersama BPD yang ditetapkan dengan peraturan daerah

(PERDA).

Kepala desa dipilih langsung oleh penduduk desa warga Negara Republik

Indonesia yang syarat selanjutnya dan tata cara pemilihan diatur oleh Peraturan

Daerah yang berpedoman kepada Peraturan Pemerintah. Calon kepala desa

yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan kepala desa ditetapkan

sebagai kepala desa. Pemilihan kepala desa dalam kesatuan masyarakat hukum

dapat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan diakui

keberadaannya berlaku ketentuan, hukum adat istiadat setempat yang

ditetapkan dalam Peraturan Daerah dengan berpedoman pada Peraturan

Pemerintah.

Badan Permusyawaratan Desa atau disingkat dengan BPD berkedudukan

sebaga unsur penyelenggara pemerintahan desa. Anggota BPD adalah wakil

dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang

ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Anggota BPD terdiri dari

ketua rukun warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan

tokoh dan pemuka masyarakat lainya. Masa jabatan anggota BPD adalah 6

(enam) tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk satu kali masa

jabatan berikutnya.

Badan Permusyarawatan Desa (BPD) berfungsi menetapkan peraturan

desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Adapun wewenang BPD yaitu membahas rancangan peraturan desa dan

peraturan kepala desa, mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala



desa, membentuk panitia pemilihan kepala desa, menggali menampung,

menghimpun, merumuskan, menyalurkan aspirasi masyarakat dan menyusun

tata tertib BPD.

2.5. Fungsi Kepala Desa Sebagai Administrator Pembangunan

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 2 Tahun

2009 Tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa

Pasal 11 Menjelaskan bahwa Kepala Desa mempunyai Fungsi sebagai berikut:

1. Menggerakkan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan

pemerintahan di desa.

2. Menggerakkan pelaksanaan pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan

masyarakat desa.

3. Memfasilitasi upaya peningkatan partisipasi dan swadaya masyarakat.

4. Menciptakan suasana ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Kepala Desa sebagai pemimpin terdepan atau aparat pemerintah yang

lansung berhubungan dengan masyarakat mengemban tugas dan bertanggung

jawab yang berat.ia harus mampu menjalankan fungsinya dengan baik karena

Kepala Desa adalah pemimpin dari masyarakat Desanya. Kepemimpinan

berasal dari kata dasar pimpin yang berarti bombing atau tuntun, kata kerjanya

adalah memimpin yang artinya membimbing atau menuntun dan kata bendanya

adalah pimpin yaitu orang yang memimpin atau menuntun.

Menurut Ismail Solihin (2010:131) kepemimpinan adalah suatu proses

yang dilakukan menejer untuk mengarahkan dan memengaruhi para

bawahannya dalam kegiatan yang berhubungan dengan tugas, agar



bawahannya tersebut mau mengarahkan seluruh kemampuannya baik sebagai

pribadi maupun sebagai anggota suatu tim, untuk mencapai tujuan yang

ditetapkan.

Berdasarkan beberapa batasan di atas, maka dapat di katakana bahwa

dasarnya kepemimpinan itu adalah suatu kemampuan atau kegiatan seorang

untuk mempengaruhi orang lain agar mau bekerjasama dalam rangka mencapai

tujan bersama yang telah di tetapkan dengan kata lain kepemiminan adalah

perpaduan dari faktor pemimpin, pengikut dan situasi.

2.6. Fungsi Kepemimpinan Dalam Pandangan Islam

Kepemimpinan identik dengan istilah khalifah yang berarti wakil dan

amir (yang jamaknya umara) atau penguasa, selain itu juga kata ulul amri (satu

akar amir) yang berarti pemimpin tertinggi dalam masyarakat islam ( dalam

rivai, 2003:6-7). Pemimpin dalam islam harus ditaati selagi pemimpin tersebut

taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Hal ini sesuai dengan firman Allah

SWT dalam surat an-nisa (4) ayat 59:

 َ ُسوَل َوأُولِي اْألَْمِر ِمنُكمْ یَا أَیُّھَا الَِّذیَن آَمنُوا أَِطیُعوا هللاَّ فَإِن تَنَاَزْعتُْم ۖ◌ َوأَِطیُعوا الرَّ

لَِك َخْیٌر َوأَْحَسُن ٰذَ ۚ◌ 

﴾٥٩﴿تَأِْویًال 

Artinya: hai orang-orang yang beriman, taatilah allah dan taatilah rasul

(Nya), dan ulil amri di antara kamu (An-nisa (4):59)

Islam mengajarkan bahwa setiap manusia adalah pemimpin diatas bumi

ini. Sesuai dengan hadist rasulullah saw yang diriwayatkan Bukhari muslim:



setiap orang diantaramu adalah pemimpin dan setiap pemimpin bertanggung

jawab atas kepemimpinannya. Menurut rivai (2003:8) berdasarkan al-quran

dan hadis rasulullah saw dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan islam itu

adalah kegiatan menuntun, membimbing, memandu dan menunjukkan jalan

yang diridhai Allah subhanahuwata’ala. Islam mengajarkan manusia selalu

berbenah diri untuk mempersiapkan diri dengan menjalankan perintah allah

dan menjauhi larangan-Nya. Memilih pemimpin yang tepat merupakan hal

yang harus benar-benar diperhatikan di dalam islam, karena pemimpin

mempunyai kemampuan untuk merubah keaadaan, tergantung apakah

perubahannya kearah yang baik atau sebaliknya. Allah swt tidak akan

mengubah nasib suatu kamum sebelum kaum itu merubahnya, sesuai dengan

firman Allah SWT dalam surat Ar-R’ad (13) ayat 11:

َ َال یَُغیُِّر َما بِقَْوٍم َحتَّىٰ  یَُغیُِّروا َما بِأَنفُِسِھمْ إِنَّ هللاَّ

Artinya: sesungguhnya allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum

sehingga mereka merubah keadaan diri mereka sendiri (ar-r’ad:11)

Dalam islam kepemimpinan mempunyai dua peran penting yaitu sebagai

pelayan bagi yang dipimpin dan penjaga bagi yang ia pimpin. Pertama

pemimpin harus melayani pengikutnya. Seorang pemimpin harus memberikan

kesejahteraan dan membimbing pengikutnya kepada yang lebih baik. Konsep

pemimpin dalam islam dimana pemimpin sebagai pelayan masayarakat telah

ada pada masa awal keberadaan islam. kedua bahwa sebagaimana yang

diajarkan rasulullah saw bahwa seorang pemimpin harus menjaga masyarakat



dengan menentang, melawan dan mendorong kesadaran ketuhanan, taqwa dan

menegakkan keadilan.

Islam sebagai sebuah ajaran yang lengkap tentu telah memberikan

petunjuk dan garisan tentang bagaimana proses pemilihan kepemimpinan

tersebut dijalankan dengan benar dan baik, khususnya petunjuk tentang syarat

dan kriteria pimpinan yang tepat untuk dipilih sebagai pimpinan umat dan

bangsa untuk menuju umat dan bangsa yang adil dan sejahtera. Semua itu tentu

telah ditunjukkan oleh rasululllah dan para sahabatnya. Hal itu sebagaimana

firman allah dalam surah al-ahzab ayat 21:

 َ َ َواْلیَْوَم اْآلِخَر َوَذَكَر هللاَّ ِ أُْسَوةٌ َحَسنَةٌ لَِّمن َكاَن یَْرُجو هللاَّ لَّقَْد َكاَن لَُكْم فِي َرُسوِل هللاَّ

﴾٢١﴿َكثِیًرا 

Artinya: seseungguhnya telah ada pada (diri) rasulullah itu suri teladan

yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan

(kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah ( Al-ahzab (33):21)

Dalam islam, pemimpin bukan saja harus piawai dalam mengatur urusan

negara, tapi juga berpengetahuan luas tentang agama. Oleh karena itu idealnya

seorang pemimpin negara di samping memiliki pengetahuan dan kecerdasan

dalam urusan negara (politik) tetapi juga harus memiliki pengetahuan agama,

sebagaimana khulafa’al-rasyidin (abu bakar, umar, usman, dan ali). Selain itu

seorang pemimpin juga mesti sehat jasmani, punya pemikiran (visi dan misi)

yang jelas, serta berani dan tegas dalam bertindak. Disamping semua itu

pemimpin harus adil. Pemimpin adil ialah pemimpin yang adil pada dirinya



(taqwa), dan adil dalam menjalankan amanah kepemimpinan. Sesuai dengan

firman Allah SWT dalam surah An-nissa ayat 58:

وا اْألََمانَاِت إِلَىٰ  َ یَأُْمُرُكْم أَن تَُؤدُّ أَْھلِھَا َوإَِذا َحَكْمتُم بَْیَن النَّاِس أَن تَْحُكُموا بِاْلَعْدلِ إِنَّ هللاَّ

ا یَِعظُُكم بِھِ ۚ◌  َ نِِعمَّ َ َكاۗ◌ إِنَّ هللاَّ ﴾٥٨﴿َن َسِمیًعا بَِصیًرا إِنَّ هللاَّ

Artinya : sesungguhnya allah menuruh kamu menyampaikan amanat

kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan

hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.

Sesungguhnya allah memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu.

Sesungguhnya allah adalah maha mendengar lagi maha melihat (an-

nissa(4):58).

Adil pada dirinya (taqwa) ialah pemimpin yang dekat dengan tuhan,

dirinya terhindar dari perbuatan dosa, memiliki sifat wara’ yang tidak terobsesi

mengejar kepentingan dunia, dan dapat dipercaya dalam memegang amanah

kepemimpinan. Adil dalam kepemimpinan itu juga menghendaki adil dalam

aspek sosial (keadilan sosial) dan adil dalam menerapkan hukum. Keadilan

sosial itu di antaranya pembebasan kekayaan negara dari eksploitasi negara

asing, menerapkan sistem perekomomian islam, dan keadilan dalam pembagian

kekayaan negara kepada semua lapisan masyarakat. Keadilan sosial itu juga

diterapkan dalam mengangkat orang yang layak untuk memegang jabatan.

Perilaku adil itu diterapkan dalam setiap perbuatan, perkataan, dan dalam

penetapan keputusan hukum.



2.7. Defenisi konsep

Defenisi konsep adalah istilah atau defenisi yang digunakan untuk

menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan, kelompok dan individu

yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial (Singarimbun, 1989:33). Melalui

konsep, peneliti diharapkan dapat menyederhanakan pemikirannya dengan

menggunakan satu istilah untuk beberapa kejadian (event) yang berkaitan satu

sama dengan lainnya. Dalam penelitian ini yang menjadi defenisi konsep

adalah:

a. 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

b. 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.

c. Kepala desa yaitu unsur penyelenggaraan pemerintah desa yang

berkedudukan sebagai pemimpin pemerintah desa

d. Fungsi adalah sekelompok aktivitas yang tergolong pada jenis yang sama

berdasarkan sifat atau pelaksanaannya. Dalam penelitian ini adalah

kegiatan yang dilakukan seseorang dalam melaksanakan tugasnya sebagai

kepala desa.



e. Fungsi kepala desa sebagai administrator pembangunan dapat diartikan

secara sederhana yaitu kegiatan yang dilakukan secara sederhana karena

posisinya atau jabatannya sebagai kepala desa dalam menjalankan

fungsinya sebagai administrator negara di desa rantau sialang kecamatan

kuantan mudik kabupaten kuantan singingi. Maka indikator fungsi kepala

desa sebagai administrator pembangunan yang dioprasionalisasikan sesuai

dengan tugas yang dimanatkan  peraturan daerah kabupaten kuantan

singingi nomor 02 tahun 2009 adalah:

a) Menggerakkan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan

pemerintahan di desa

b) Menggerakkan pelaksanaan pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan

masyarakat desa

c) Memfasilitasi upaya peningkatan partisipasi dan swadaya masyarakat

d) Menciptakan suasana ketentraman dan ketertiban masyarakat.

2.1 Kerangka Pemikiran

Riduwan (2010:25) kerangka pemikiran adalah dasar pemikiran dari

penelitian yang disintesiskan dari fakta-fakta, observasi dan telaah pustaka.

Oleh karena itu, kerangka berpikir memuat teori, dalil atau konsep-konsep

yang akan di jadikan dasar dalam penelitian.



Gambar II.1.

Kerangka pemikiran

Sumber: olahan penelitian 2014

2.2 Konsep Oprasional

Konsep oprasional menurut Singarimbun(1989:46) merupakan unsur

yang memberitahukan bagaimana mengukur suatu variabel, sehingga dengan

pengukuran ini dapat diketahui indikator apa saja sebagai pendukung untuk

dianlisa dari variabel tersebut. Adapun konsep oprasional pada penelitian ini

sebagai berikut:

1. Menggerakkan
pelaksanaan
pembangunan

2. Pelaksanaan
pembangunan

3. Melakukan
pembinaan

4. Menanggapi
pembangunan

Menggerakkan pelaksanaan pembangunan,

pembinaan dan pemberdayaan masyarakat

desa

Menggerakkan upaya

peningkatan partisipasi dan

swadaya masyarakat

1. Memfasilitasi
2. Meningkatkan

partisipasi
3. Menghimpun

partisipasi
4. menumbuh

kembangkan

Fungsi kepala

desa sebagai

administrator

pembangunan

1. Keamanan dan
ketertiban

2. Sistemkeamanan
3. Menggapi

permasalahan
4. Menjlankan program

keamanan

Menciptakan suasana ketentraman dan

ketertiban masyarakat



Tabel II.1.
Oprsasionalisasi Variabel Penelitian Fungsi Kepala Desa

Sebagai Administrator Pembangunan

Defenisi

konsep

Variabel Indikator Sub indikator Skala
pengukuran

Fungsi kepala
desa sebagai
administrator
pembangunan
sesauai
dengan
peraturan
daerah
kabupaten
kuantan
singingi
nomor 2
tahun 2009
tentang
pedoman
susunan tata
kerja
pemerintah
desa pasal 11.

Fungsi kepala
desa sebgai
administrator
pembangunan

1. Menggerakan
kegiatan dalam
rangka
penyelenggaraan
urusan pemerintah
di Desa

a. Menggerakkan
lembaga
kemasyarakatan
desa

b. Menggerakan
bawahan dalam
penyelenggaraan
pelayanan desa

c. Mengambil
keputusan dengan
melibatkan
masyarakat

a. Sangat
baik

b. Baik

c. Cukup
baik

d. Kurang
baik

e. Tidak
baik

2. Menggerakkan
pelaksanaan
pembangunan,
pembinaan dan
pemberdayaan
masyarakat desa

a. Menggerakkan
masyarakat dalam
pelaksanaan
pembangunan

b. Membina
kehidupan
masyarakat

c. Memberdayakan
masyarakat dalam
pelaksanaan
pembangunan

a. Sangat
baik

b. Baik

c. Cukup
baik

d. Kurang
baik

e. Tidak
baik

3. Memfasilitasi
upaya
peningkatan
partisifasi dan
swadaya
masyarakat

a. Memfasilitasi
masyarakat dalam
pelaksanaan
pembangunan

b. Memfasilitasi
masyarakat dalam
perencanaan
pembangunan di
desa

c. Memfasilitasi
masyarakat untuk
ikut mengawasi
pelaksanaan
pembangunan

a. Sangat
baik

b. Baik

c. Cukup
baik

d. Kurang
baik

e. Tidak
baik

4. Menciptakan
suasana
ketentraman dan
ketertiban
masyarakat

a. Mendamaikan
perselisihan
masyarakat desa

b. Memberikan
sanksi kepada
masyarakat yang
membuat
kekacauan

c. Meningkatkan
keamanan di
lingkungan
masyarakat

a. Sangat
baik

b. Baik

c. Cukup
baik

d. Kurang
baik

e. Tidak
baik



Wasistiono
(2007:90)
dalam buku
Prospek
Pengembanga
n Desa

Faktor
penghambat
pelaksanaan
pembangunan

1. Kualitas sumber
daya aparatur
pemerintahan
desa

a. Tingkat
pendidikan
aparatur desa

b. Kemampuan
yang dimiliki
aparatur desa

c. Disiplin kerja
aparatur desa

a. Sangat
baik

b. Baik

c. Cukup
baik

d. Kurang
baik

e. Tidak
baik

2. Sarana
infrastruktur

a. Sarana ibadah

b. Sarana
pendidikan

c. Sarana kesehatan

a. Sangat
baik

b. Baik

c. Cukup
baik

d. Kurang
baik

e. Tidak
baik

3. kualitas sumber
daya masyarakat

a. Tingkat
pendidikan

b. Keahlian yang
dimiliki
masyarakat

c. Pola pikir
masyarakat

a. Sangat
baik

b. Baik

c. Cukup
baik

d. Kurang
baik

e. Tidak
baik


