
 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Kewenangan Pemerintah Desa 

 

2.1.1 Pengertian kewenangan 

 

Kewenangan secara umum merupakan lingkup kekuasaan yang dimiliki seseorang 

atau kelompok untuk memerintah, mengatur, dan menjalankan tugas di bidangnya 

masing-masing. Kewenangan merupakan unsur dari kekuasaan yang dimiliki 

seseorang. Dalam berkuasa biasanya seorang pemegang kuasa berwenangan untuk 

menjalankan kekuasaannya sesuai dengan wewenang yang diberikan kepadanya. 

 

Menurut Kaplan “kewenangan adalah kekuasaan Formal yang berhak untuk 

mengeluarkan perintah dan membuat peraturan-peraturan serta berhak 

mengharapkan kapatuhan terhadap peraturan-peraturan”. Adapun pengertian 

kewenangan menurut Budihardjo adalah kekuasaan yang dilembagakan, 

kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu yang dimaksudkan untuk 

menimbulkan akibat hukum, dan hak yang berisi kebebasan untuk melakukan atau 

tidak melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan 

tindakan tertentu. 
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Pengertian kewenangan menurut Stout  adalah Pengertian yang berasal dari 

hukum organisasi pemerintah, yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan 

yang berkenaan dengan perolehandan penggunaan wewenang-wewenang 

pemerintah oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik. Adapun 

pengertian kewenangan menurut Tonaer adalah kemampuan untuk melaksanakan 

hukum positif, dan dengan begitu, dapat diciptakan hubungan hukum antara 

pemerintah dengan warga negara. Otoritas atau kewenangan sering didefinisikan 

sebagai kekuasaan, kekuasaan yang memerintahkan kepatuhan kekuasaan itu 

meletakkan kleimnya atas otoritas yang dikuasai. Yang dimaksud dengan otoria 

atau wewenang ialah hak yang sudah didirikan, dalam ketertiban sosial manapun, 

untuk menetapkan kebijaksanaan, untuk mengumumkan keputusan pertimbangan 

atas pokok persoalan yang relevan, dan untuk mendamaikan pertentangan-

pertentangan, atau pembimbing bagi orang-orang lain.  

  

Sedangkan menurut P. Nicholai di dalam bukunya, disebutkan bahwa kewenangan 

adalah kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu, yaitu tindakan-

tindakan yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum, dan mencakup 

mengenai timbul dan lenyapnya akibat hukum tertentu. Hak berisi kebebasan 

untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menurut  pihak lain 

untuk melakukan tindakan tertentu, sedangkan kewajiban memuat keharusan 

untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu.  

 

Pilar utama negara hukum, yaitu asas legalitas, maka kewenangan dari pemerintah 

untuk melaksanakan tugasnya dalam pemerintah berasal dari peraturan 

perundang-undangan yang ada, oleh karena itu pemerintah tidak boleh 
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menganggap bahwa ia memiliki wewenang pemerintah dan tidak boleh berbuat 

sesuatu selain yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

 

Kewenangan tidaklah sama dengan kekuasaan, karena kekuasaan hanyalah 

menggambarkan hak untuk berbuat dan atau tidak berbuat, sedangkan 

wewenangan mengandung hak dan juga kewajiban. Kewajiban dari suatu 

kewenangan, ada kewenangan secara horizontal dan kewenangan secara vertikal, 

kewenangan secara horizontal berarti kekuasaan tersebut digunakan untuk 

menyelenggarakan pemerintah sebagaimana mestinya, sedangkan kewenangan 

secara vertikal berarti kekuasaan tersebut adalah untuk menjalankan pemerintahan 

dalam suatu tertib ikatan pemerintahan negara secara keselurhan. 
1
 

 

Kewenangan pemerintahan bersifat  yang pertama terikat yang berarti 

kewenangan pemerintah yang bersifat terikat apabila peraturan dasarnya 

menentukan kapan dan dalam keadaan yanag bagaimana wewenang tersebut dapat 

digunakan atau peraturan dasarnya sedikit banyak menentukan tentang isi dari 

keputusan yang harus diambil, kedua fakultatif yang berarti wewenang yang 

bersifat fakultatif terjadi apabila badan atau pejabat tata usah negara yang 

bersangkutan tidak wajib menerapkan wewenangnya atau sedikit banyak masih 

ada pilihan, sekalipun pilihan itu hanya dilakukan dalam hal atau keadaan tertentu 

sebagaimana ditentukan dalam peraturan dasarnya, dan yang ketiga yaitu bebas 

yang dimaksud dengan bebas adalah wewenang yang bersifat bebas terjadi apabila 

                                                           

1
 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, (Yogyakarta: UII Press, 2002), hlm. 71-72 
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peraturan dasarnya memberi kebebasan untuk menentukan sendiri mengenai isi 

dari keputusan yang akan dikeluarkan atau peraturan dasarnya memberikan ruang 

lingkup kebebasan.
2
 Setiap kewenangan dibatasi oleh isi/materi, wilayah dan 

waktu. Cacat dalam aspek-aspek tersebut menimbulkan cacat kewenangan 

(onbevoegdheid) yang menyangkut cacat isi, cacat wilayah dan cacat waktu.
3
 

 

Berdasarkan uraian definisi diatas, penulis menyimpulkan bahwa pengertian 

kewenangan adalah kekuasaan yang dilembagakan berdasarkan peraturan-

peraturan yang diharapakan agar peraturan-peraturan tersebut dapat di patuhi. 

Sehingga keweangan merupakan ketentuan dalam kekuasaan yang bisa digunakan 

oleh seorang pemegang kuasa untuk menjalankan kepemimpinannya. 

 

2.1.2 Macam – Macam Kewenangan 

 

Macam-macam kewenangan yaitu
4
: 

a) Atribusi 

Atribusi merupakan pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat 

undang-undang kepada organ pemerintahan. 

b) Delegasi 

Delegasi merupakan pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ 

pemerintahan yang satu ke organ pemerintahan yang lainnya. 

 

 

                                                           
2
 Ibid, hlm. 78-79 

3
 Nurmayani,.. Op. Cit., Hlm. 27 

4
 Ridwan HR,.. Op. Cit.  Hlm. 74 
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c) Mandat 

Mandat merupakan pelimpahan wewenang ketika organ pemerintahan 

mengizinkan kewenangannya dijalankan oeh orang lain atas namanya. 

 

Untuk dapat memperoleh suatu kewenangan, pemerintah daerah dapat 

memperolehnya melalui tiga cara, yaitu melalui atribusi, delegasi, dan mandat. 

Setelah memperoleh kewenangan dari tiga sumber memperoleh kewenangan 

tersebut, barulah pemerintah dapat menjalankan kewenangannya. Kewenangan 

tersebut merupakan suatu tindakan hukum dari pemerintah dan hanya dapat 

dilakukan oleh aparatur negara dengan tanggung jawab yang diemban sendiri. 

Selain itu, perbuatan dari aparatur pemerintahan tersebut yang dilakukan sesuai 

kewenangannya akan menimbulkan suatu akibat hukum di bidang hukum 

administrasi demi terciptanya pemeliharaan kepentingan negara dan rakyat. Hal 

ini sesuai dengan unsur dari tindakan hukum yang dilakukan berdasarkan 

kewenangan aparatur pemerintahan
5
, yaitu: 

a. Perbuatan itu dilakukan oleh aparat pemerintah dalam kedudukannya 

sebagai penguasa maupun sebagai alat perlengakapan pemerintahan 

dengan prakarsa dan tanggung jawab sendiri. 

b. Perbuatan tersebut dilaksanakan dalam rangka menjalankan fungsi 

pemerintahan. 

c. Perbuatan tersebut dimaksudkan sebagai sarana untuk menimbulkan 

akibat hukum di bidang hukum administrasi. 

d. Perbuatan yang bersangkutan dilakukan dalam rangka pemeliharaan 

kepentingan negara dan rakyat. 

                                                           
5
 Muchsan, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, (Jakarta, 1988), hlm. 18-19 
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Tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah dalam menjelaskan fungsi 

pemerintahannya dapat dibedakan dalam tindakan hukum publik dan tindakan 

hukum privat. Tindakan hukum publik berarti tindakan hukum yang dilakukan 

tersebut didasarkan pada hukum publik, sedangkan tindakan hukum privat adalah 

tindakan hukum yang didasarkan pada ketentuan hukum keperdataan. Tindakan 

hukum publik yang dilakukan oleh pemerintah dalam menjalankan fungsi 

pemerintahannya, dapat dibedakan dalam tindakan hukum publik yang bersifat 

sepihak dan tindakan banyak pihak. Peraturan bersama antar kebupaten atau 

antara kabupaten dengan provinsi adalah contoh dari tindakan yang hukum publik 

beberapa pihak, dan tindakan hukum publik sepihak berbentuk tindakan yang 

dilakukan sendiri oleh organ pemerintahan yang menimbulkan suatu akibat 

hukum publik, misalnya saja pemberian izin oleh pemerintah kepada subyek 

hukum atau badan hukum yang memerlukannya. 

Untuk dapat melakukan suatu tindakan hukum, pemerintah memerlukan 

instrumen pemerintah yang digunakan sebagai sarana-sarana untuk menjalankan 

tugas-tugas pemerintahan yang. Instrumen dari pemerintah terdiri dari bermacam-

macam bentuk, yaitu Peraturan Perundang-Undangan, Ketetapan Tata Usaha 

Negara, Peraturan Kebijakan, perizinan dan lainnya. Semua instrumen ini 

haruslah digunakan oleh pemerintah ngan sebaik-baiknya agar pemerintah dapat 

mengatur kegiatan yang menjadi urusan pemerintahan dan kemasyarakatan 

dengan baik dan tidak menyimpang dari tugas pokok dan fungsi pemerintahan 

yang baik. 

Berdasarkan uraian diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa macam-macam 

kewenangan yaitu atribusi, delegasi dan mandat.  



14 
 

2.1.3. Pengertian Pemerintahan desa 

 

Pemerintahan diartikan sebagai keseluruhan lingkungan jabatan dalam suatu 

organisasi negara, pemerintahan sebagai lingkungan jabatan adalah alat-alat 

kelengkapan negara seperti jabatan eksekutif, jabatan legislatif, jabatan yudikatif, 

dan jabatan supra struktur lainnya. Pemerintahan yang berisi lingkungan 

pekerjaan tetap disebut juga pemerintahan dalam arti statis, dan dapat diartikan 

dalam arti dinamis, yang berisi gerak atau aktivitas berupa tindakan atau proses 

menjalankan kekuasaan pemerintahan. Untuk menjalankan wewenang atau 

kekuasaan yang melekat pada lingkungan jabatan, harus ada pemangku jabatan 

yaitu pejabat (ambstrager). Pemangku jabatan menjalankan pemerintahan, karena 

itu disebut pemerintah. 
6
 

 

Pemerintahan desa merupakan bagian dari pemerintahan nasional yang 

penyelenggaraannya ditujukan pada pedesaan. Pemerintahan desa adalah suatu 

proses dimana usaha-usaha masyarakat desa yang bersangakutan dipadukan 

dengan usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.
7
 

Lebih lanjut Pemerintahan Desa berdasarkan PP No. 47 Tahun 2015 adalah 

penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat 

dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8
 Pemerintahan 

desa terdiri dari Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). 

                                                           
6
 Nurmayani,.. Op. Cit., Hlm. 2-3 

7
 Maria Eni Surasih, Pemerintahan Desa dan Implementasinya, (Jakarta: Erlangga, 2006), 

hlm. 23 
8
 Pasal 1 ayat (2) PP No. 47 Tahun 2015  
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Pemerintah Desa atau disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan 

Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9
 

 

a.Pemerintah Desa 

1. Kepala Desa 

Kepala Desa menurut Talizidhuhu Ndraha merupakan pemimpin di desa, 

semua urusan tentang kemakmuran, kesejahteraan masyarakat 

pembangunan dan lain-lain merupakan kewajiban dari kepala desa sebagai 

pemimpin formal yang ditujuk oleh pemerintah.  

Adapaun Pengertian kepala Desa Menurut Tahmit Kepala Desa adalah 

pemimpin dari desa di Indonesia, Kepala Desa merupakan pimpinan dari 

pemerintah desa, masa jabatan Kepala Desa adalah 6 tahun, dan dapat 

diperpanjang lagi untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Kepala Desa 

tidak bertanggung jawab kepada Camat, namun hanya dikoordinasikan 

saja oleh Camat. Jabatan Kepala Desa dapat disebut dengan nama lain, 

misalnya wali nagari, pambakal, hukum tua, perbekel, Peratin.  

 

Berdasarkan pengertian diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa yang 

dimaksud Kepala Desa adalah sesorang yang bertugas menyelenggarakan 

Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan 

kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. 

 

 

 

                                                           
9
 Rudy,.. Op. Cit., Hlm. 86 
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2. Perangkat Desa 

Perangkat Desa terdiri dari sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, 

pelaksana teknis. Perangkat desa bertugas membantu kepala desa dalam 

melaksanakan tugas dan wewenangnya. Dengan demikian, perangkat desa 

bertanggungjawab kepada kepala desa. Perangkat Desa diangkat oleh 

Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama 

Bupati/Walikota. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. 
10

 

Sekretariat Desa dipimpin oleh sekretaris desa dibantu oleh unsur staf 

sekretariat yang bertugas membantu kepala desa dalam bidang 

administrasi pemerintahan. Sekretariat Desa paling banyak terdiri atas 3 

(tiga) bidang urusan, ketentuan mengenai bidang urusan diatur dengan 

Peraturan Menteri. 

 

Pelaksana kewilayahan merupakan unsur pembantu kepala Desa sebagai 

satuan tugas kewilayahan. Jumlah pelaksana kewilayahan ditentukan 

secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dan 

kemampuan keuangan Desa.  

 

Pelaksana teknis merupakan unsur pembantu kepala Desa sebagai 

pelaksana tugas operasional. Pelaksana teknis paling banyak terdiri atas 3 

(tiga) seksi, ketentuan mengenai pelaksana teknis diatur dengan Peraturan 

Menteri.
11

 

   

                                                           
10

 UU No. 6 Tahun 2014 
11

 PP Nomor 47 Tahun 2015 
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Berdasarkan penjelasan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa 

perangkat desa adalah bagian dari pemerintah desa yang diangkat oleh 

Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama 

Bupati/Walikota dan perangkat desa bertanggungjawab kepada kepala 

desa dalam membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan 

wewenangnya. 

 

b. Badan Permusyawaratan Desa 

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah 

lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya 

merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah 

dan ditetapkan secara demokratis.
12

 

Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk 

Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan 

secara demokratis. Masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa 

selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji. 

Anggota Badan Permusyawaratan Desa dapat dipilih untuk masa 

keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak 

secara berturut-turut. 

 

Berdasarkan pengertian diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa 

struktur pemerintahan desa adalah susunan secara sistematik pemerintahan 

desa yang terdiri dari pemerintah desa dan BPD. 

 

                                                           
12

 Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
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2.1.4. Kewenangan dan/atau Fungsi Pemerintah Desa 

a. Kewenangan dan/atau Fungsi Kepala Desa 

Dalam melaksanakan tugas kepala desa pada Pasal 26 ayat (2), Kepala 

Desa berwenang: 

1. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa. 

2. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa. 

3. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa. 

4. Menetapkan Peraturan Desa. 

5. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. 

6. Membina kehidupan masyarakat Desa. 

7. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa. 

8. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta 

mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif 

untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa. 

9. Mengembangkan sumber pendapatan Desa. 

10. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara 

guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa. 

11. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa. 

12. Memanfaatkan teknologi tepat guna. 

13. Mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif. 

14. Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa 

hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 
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15. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

 

b. Kewenangan dan/atau Fungsi Perangkat Desa 

Membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. 

 

c. Kewenangan dan/atau Fungsi Badan Permusyawaratan Desa 

1. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama 

Kepala Desa. 

2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa. 

3. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.
13

 

 

Dari penjelasan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa Kewenangan 

dan/atau Fungsi Pemerintahan desa adalah wewenang dan tanggungjawab 

yang dimiliki oleh pemerintahan desa sesuai dengan kewenangannya 

masing-masing. 

 

2.2. Pemberdayaan Masyarakat 

 

2.2.1 Pengertian Pemberdayaan Masyarakat 

 

Secara konseptual, pemberdayaan atau pemberkuasaan (empowerment), berasal 

dari kata “Power” (kekuasaan atau keberdayaan). Ide utama pemberdayaan 

bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan. Kekuasaan seringkali dikaitkan 

dengan kemampuan kita untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita 

                                                           
13

 Pemerintahan Desa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
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inginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka. Ilmu sosial tradisional 

menekankan bahwa kekuasaan berkaitan dengan pengaruh dan control. Pengertian 

ini mengasumsikan bahwa kekuasaan sebagai sesuatu yang tidak berubah atau 

tidak dapat dirubah. Kekuasaan sesungguhnya tidak terbatas pada pengertian di 

atas. Kekuasaan tidak fakum dan terisolasi. Kekuasaan senantiasa hadir dalam 

konteks relasi sosial antar manusia. Kekuasaan tercipta dalam relasi sosial. Karena 

itu, kekuasaan dan hubungan kekuasaan dapat berubah. Dengan pemahaman 

kekuasaan seperti ini, pemberdayaan sebagai sebuah proses perubahan kemudian 

memiliki konsep yang bermakna. Dengan kata lain, kemungkinan terjadinya 

proses pemberdayaan sangat tergantung pada dua hal, yaitu : 

1) Bahwa kekuasaan dapat berubah, jika kekuasaan tidak dapat berubah, 

pemberdayaan tidak mungkin terjadi dengan cara apapun. 

2) Bahwa kekuasaan dapat diperluas, konsep ini menekankan pada pengertian 

kekuasaan yang tidak statis, melainkan dinamis. 

 

Pemberdayaan menunjukan pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan 

dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam (a) 

memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (freedom), 

dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari 

keleparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan, (b) menjangkau sumber-

sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningaktkan 

pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka 
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perlukan dan (c) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-

keputusan yang mempengaruhi mereka.
14

 

 

Beberapa ahli di bawah ini mengemukakan definisi pemberdayaan dilihat dari 

tujuan, proses dan cara-cara pemberdayaan antara lain: 

1. Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang 

yang lemah atau tidak beruntung. 

2. Pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup 

kuat untuk berpartisipasi dalam, berbagai pengontrolan atas, dan 

mempengaruhi terhadap, kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang 

mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekannkan bahwa orang 

memperoleh keteranmpilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup 

untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang 

menjadi perhatiannya. 

3. Pemberdayaan menunjuk pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan 

melalui pengubahan struktur sosial. 

4. Pemberdayaan adalah suatu cara dengan mana rakyat, organisasi, dan 

komunitas diarahkan agar mampu menguasai (atau berkuasa atas) 

kehidupannya.
15

 

Menurut Ife, pemberdayaan memuat dua pengertian kunci, yakni kekuasaan dan 

kelompok lemah. Kekuasaan di sini diartikan bukan hanya menyangkut kekuasaan 

politik dalam arti sempit, melainkan kekuasaan atau penguasaan klien atas : 

                                                           
14

 Edi Suharto, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, (Bandung: Penerbit 
PT Refika Aditama, 2014), hlm. 57-58  
15

 Edi Suharto, Pembangunan Kebijakan Sosial dan Pekerjaan Aosial Spectrum Pemikiran, 
(Bandung: Penerbit Lembaga Studi Pembangungan STKS), hlm. 210-224 
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1. Pilihan-pilihan personal dan kesempatan-kesempatan hidup : kemampuan 

dalam membuat keputusan-keputusan mengenai gaya hidup, tempat 

tinggal, pekerjaan. 

2. Mendefinisakan kebutuhan: kemampuan menentukan kebutuhan selaras 

dengan aspirasi dan keinginannya. 

3. Ide atau gagasan: kemampuan mengekspresikan dan menyumbangkan 

gagasan dalam suatu forum atau diskusi secara bebas dan tanpa tekanan. 

4. Lembaga-lembaga: kemampuan menjangkau, menggunakan dan 

mempengaruhi pranata-pranata masyarakat, seperti lembaga kesejahteraan 

sosial, pendidikan, kesehatan. 

5. Sumber-sumber:  kemampuan memobilisasi sumber-sumber formal, 

informal dan kemasyarakatan. 

6. Aktivitas ekonomi: kemampuan memanfaatkan dan mengelola mekanisme 

produksi, distribusi, dan pertukaran barang serta jasa. 

7. Reproduksi: kemampuan dalam kaitannya dengan proses kelahiran, 

perawatan anak, pendidikan dan sosialisasi. 

 

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.
16

 Kemiskinan memiliki beberapa ciri : 

1. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar (pangan, sandang 

dan papan). 
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2. Ketiadaan akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya (kesehatan, 

pendidikan, sanitasi, air bersih, dan transportasi). 

3. Ketiadaan jaminan masa depan (karena tiadanya investasi maupun 

pendidikan dan keluarga). 

4. Kerentanan terhadap goncangan yang bersifat individual maupun missal. 

5. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia dan keterbatasan sumber alam. 

6. Ketidakterlibatan dalam kegiatan sosial masyarakat. 

7. Ketiadaan akses terhadap lapangan kerja dan mata pencaharian yang 

berkesinambungan. 

8. Ketidakmampuan untuk berusaha karena cacat fisik maupun mental. 

9. Ketidakmampuan dan ketidakberuntungan sosial (anak terlantar, wanita 

korban tindak kekerasan rumah tangga, janda miskin, kelompok marjinal 

dan terpencil) 

Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan 

kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, 

keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya 

melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai 

dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
17

 

 

Secara khusus Kartasasmita  meninjau tentang peranan pihak-pihak yang terlibat 

dalam pemberdayaan yaitu, sebagai upaya untuk memberikan kekuatan dan 

kemampuan, berarti di dalam pemberdayaan mengandung dua pihak yang perlu 

ditinjau dengan seksama yaitu pihak yang diberdayakan dan pihak yang 

memberdayakan. Agar dapat diperoleh hasil yang memuaskan diperlukan 
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komitmen yang tinggi dari kedua pihak. Dari pihak pemberdaya harus beranjak 

dari pendekatan bahwa masyarakat tidak dijadikan objek dari berbagai program 

dan proyek pembangunan, akan tetapi merupakan subyek dari upaya 

pembangunannya sendiri. Untuk itu, makan dalam pemberdayaan masyarakat 

harus mengikuti pendekatan yang terarah, dilaksanakan oleh masyarakat yang 

menjadi kelompok sasaran dan menggunakan pendekatan kelompok. 

 

Pihak pemberdaya harus mempunyai komitmen untuk membuat atau melakukan 

suatu program yang juga memberdayakan. Sebab pengalaman menunjukan bahwa 

banyak program pembangunan dalam pelaksanaannya kurang atau bahkan tidak 

mencerminkan aspek pemberdayaan. Hal ini tidak sesuai dengan pemberdayaan 

yang memberikan kekuatan dan kemampuan pada masyarakat. Komitmen yang 

rendah dari pihak pemberdaya dapat saja muncul dari kekhawatiran bahwa dengan 

upaya pemberdayaan akan mengurangi kekuatan dan kekuasaan mereka. 
18

 

Lebih lanjut dalam pemberdayaan masyarakat terdapat beberapa prinsip, antara 

lain:  

1) Mengerjakan, artinya, kegiatan pemberdayaan harus sebanyak mungkin 

melibatkan masyarakat untuk mengerjakan/ menerapkan sesuatu. Karena 

melalui “mengerjakan” mereka akan mengalami proses belajar yang akan 

terus diingat untuk jangka waktu yang lebih lama. 

2) Akibat, artinya, kegiatan pemberdayaan harus memberikan akibat atau 

pengaruh yang baik atau bermanfaat, karena perasaan senang/ puas atau 
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tidak senang/ kecewa akan mempengaruhi semangatnya untuk mengikuti 

kegiatan belajar/ pemberdayaan di masa-masa mendatang. 

3) Asosiasi, artinya setiap kegiatan pemberdayaan harus dikaitkan dengan 

kegiatan lainnya, sebab setiap orang cenderung untuk mengaitakan/ 

menghubungkan kegiatan dengan kegiatan/ peristiwa yang lainnya.
19

 

Berdasarkan penjelasan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa pemberdayaan 

masyarakat adalah usaha dari pemerintah untuk pembangunan nasional dengan 

cara memberdayakan masyarakat dengan cara meningkatkan pengetahuan, sikap, 

keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya 

sesuai dengan potensi yang ada di masing-masing desa dengan prinsip-prinsip 

dalam pemberdayaan terdiri dari tiga hal pokok yaitu mengerjakan, akibat dan 

asosiasi yang satu samalainnya tidak dapat dipisahkan. 

 

2.2.2. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat 

 

Pada dasarnya pemberdayaan tujuan utamanya adalah memperkuat kekuasaan 

masyarakat, khususnya kelompok lemah yang tidak memiliki kemampuan, baik 

karena kondisi internal (misalnya persepsi mereka sendiri), maupun karena 

kondosi eksternal (misalnya ditindas oleh struktur sosial yang tidak adil). Guna 

melengkapi pemahaman mengenai pemberdayaan perlu diketahui konsep 

mengenai kelompok lemah dan ketidakberdayaan yang dialaminya. Beberapa 

kelompok yang dapat dikategorikan sebagai kelompok lemah atau tidak berdaya 

meliputi : 
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1. Kelompok lemah secara structural, baik lemah secara kelas, gender, 

maupun etnis. 

2. Kelompok lemah khusus, seperti manula, anak-anak dan remaja. 

3. Kelompok lemah secara personal, yakni mereka yang mengalami masalah 

pribadi dan/atau keluarga. 

Kelompok-kelompok tertentu yang mengalami diskriminasi dalam suatu 

masyarakat, seperti masyarakat kelas sosial ekonomi rendah, kelompok minoritas 

etnis, wanita, populasi lanjut usia, serta para penyandang cacat, adalah orang-

orang yang mengalami ketidakberdayaan. Keadaan dan perilaku mereka yang 

berbeda dari “keumuman” kerapkali dipandang sebagai “deviant” (penyimpang). 

Mereka seringkali kurang dihargai dan bahkan dicap sebagai orang yang malas, 

lemah, yang disebabkan oleh dirinya sendiri. Padahal ketidakberdayaan mereka 

seringkali merupakan akibat dari adanya kekurangadilan dan diskriminasi dalam 

aspek-aspek kehidupan tertentu.
20

 

 

Pemberdayaan sebagai tujuan pada dasarnya akan memunculkan keberanian pada 

individu ataupun kelempok. Kondisi semula yang akan cenderung hanya 

menerima keadaan akan lebih berani bertindak untuk merubah keadaan. Bentuk 

keberanian itu juga dapat berupa menghadapi kekuasaan formal guna menghapus 

ketergantungannya pada kekuatan itu. Dari beragam pengertian tentang 

pemberdayaan yang telah dikemukakan dalam bagian terdahulu, dapat 

disimpulkan bahwa pemberdayaan merupakan upaya yang dilakukan oleh 

masyarakat, dengan atau tanpa dukungan pihak luar, untuk memperbaiki 

kehidupannya yang berbasis kepada daya mereka sendiri, melalui upaya optimasi 
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daya serta peningkatan posisi-tawar yang dimilki, dengan perkataan lain, 

pemberdayaan harus menempatkan kekuatan masyarakat sebagai modal utama 

seerta menghindari “rekayasa” pihak luar yang seringkali melemahkan 

kemandirian masyarakat setempat. Dalam konteks ini, pemberdayaan masyarakat, 

slmaet diartikan sebagai proses penyeluruhan pembangunan yang oleh mardikanto 

diartikan sebagai proses perubahan sosial, ekonomi dan politik untuk 

memberdayakan dan memperkuat kemampuan masyarakat melalui proses belajar 

bersama yang partisipatif, agar terjadi perubahan perilaku pada diri semua 

stakeholders (individu, kelompok, kelembagaan) yang terlibat dalam proses 

pembangunan, demi terwujudnya kehidupan yang semakin berdaya, mandiri, dan 

partisipatif yang semakin sejahtera secara keberlanjutan.
21

 

Berdasarkan penjelasan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa tujuan dari 

pemberdayaan masyarakat adalah untuk meningkatkan kemampuan, kualitas, dan 

potensi-potensi yang ada pada masyarakat agar dapat berkembang. 

 

2.2.3. Bentuk-bentuk Pemberdayaan Masyarakat 

 

Kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagai upaya untuk memperbaiki usaha 

yang dilaksanakan oleh masyarakat dan kegiatan pemberdayaan masyarakat 

sebagai syarat pembangunan, maka bentuk-bentuk pemberdayaan masyarakat:  

a. Pemberdayaan Bedasarkan Sumber Daya Alam 

Sumber daya alam merupakan salah satu potensi yang dapat diberdayakan, 

dengan memperhatikan keadaan sumber daya alam yang ada, diantaranya: 

(a) Lokasi Geografis 
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Lokasi geografis akan sangat menentukan keragaman komoditi yang 

diusahakan yang terkait dengan: keadaan iklim, sifat hujan dan saat-

saat pergantian iklin akan tiba. 

(b) Topografi Wilayah 

Topografi wilayah menentukan pola bertanam berkaitan dengan upaya 

pelestarian dan konversi tanah, serta keadaan pengairannya. 

(c) Iklim 

Iklim akan sangat menentukan pola pertanaman, waktu bertanam, dan 

jenis komoditi yang dapat diusahakan dengan memberikan produk dan 

harga jual yang lebih baik. 

(d) Jenis Tanah 

Sifat-sifat kimia dan fisikanya yang akan mempengaruhi ragam 

komoditi yang dapat diusahakan maupun tingkat produktifitasnya. 

(e) Bencana Alam Rutin 

Akan mempengaruhi peluang keberhasilan komuditi yang diusahakan. 

(f) Status dan Luas Kepemilikan Lahan 

Akan menentukan tingkat intensifikasi, produktivitas, dan 

pendapatannya. 

(g) Lokasi Administrasi 

Lokasi administrasi berkaitan secara langsung dengankebijakan 

pembangunan yang ditetapkan maupun sikap pempinan wilayah 

terhadap kegiatan pembangunan di wilayahnya. 
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b. Pemberdayaan Berdasarkan Sumber Daya Manusia 

Manusia merupakan pelaksana dari adanya pemberdayaan masyarakat, 

maka diperlukan perhatian secara khusus terhadap sumber daya manusia 

yang tersedia. 

c. Pemberdayaan Berdasarkan Kelembagaan 

Kelembagaan adalah hal penting dalam pemberdayaan masyarakat dalam 

bidan pembangunan, baik dalam kelembagaan ekonomi maupun 

kelembagaan sosial. 

d. Pemberdayaan Berdasarkan Sarana dan Prasarana 

Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah ketersediaan sarana produksi, 

sarana pengankutan, keadaan pasar, keadaan jalan, dan ketersiadaan 

dibidang kesehatan. 

e. Pemberdayaan Berdasarkan Pembangunan 

Kegiataan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan harus selalu 

mengacu pada memperlancar pelaksanaan serta tercapainya tujuan-tujuan 

pembangunan. 

f. Pemberdayaan berdasarkan ekonomi 

Pemberdayaan berdasarkan ekonomi dengan tujuan untuk meningkatkan 

perekonomian masyarakat sehingga tingkat ekonomi masyarakat dapat 

dikatakan sejahtera.
22

 

Berdasarkan penjelasan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa, pemberdayaan 

masyarakat dapat dilihat dari pemberdayaan bedasarkan sumber daya alam, 

pemberdayaan berdasarkan sumber daya manusia, pemberdayaan berdasarkan 
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kelembagaan, pemberdayaan berdasarkan sarana dan prasarana, pemberdayaan 

berdasarkan pembangunan, pemberdayaan berdasarkan ekonomi. 

 

2.3. Otonomi Desa 

 

2.3.1. Pengertian Otonomi 

 

Secara etimologi, otonomi berasal dari bahasa yunani “autos” yang artinya 

sendiri, dan “nomos” yang berarti hukuman atau aturan. Menurut ahli 

koesoemahatmadja otonomi adalah perundangan sendiri, lebih lanjut 

mengemukakan bahwa menurut perkembangan sejarahnya di Indonesia, otonomi 

selain memiliki pengertian sebagai perundangan sendiri, juga mengandung 

pengertian pemerintahan.
23

 Secara teoritik dan praktek dijumpai 5 jenis sistem 

otonomi atau sistem rumah tangga, yaitu: 

a. Otonomi organik (rumah tangga organik) 

Otonomi bentuk ini pada dasarnya menentukan bahwa urusan-urusan yang 

menyangkut kepentingan daerah diibaratkan sebagai organ-organ kehidupan 

yang merupakan suatu sistem yang menentukan mati hidupnya manusia, 

misalnya jantung, paru-paru, ginjal, dan sebagainya. Tanpa kewenangan untuk 

mengurus vital, akan berakibat tidak berdayanya atau matinya daerah. 

 

 b. Otonomi formal (rumah tangga formal)  

Otonomi bentuk ini adalah apa yang menjadi urusan otonomi tidak dibatasi 

secara positf. Satu-satunya pembatasan adalah daerah otonom yang 
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bersangkutan tidak boleh mengatur apa yang telah diatur oleh perundangan 

yang lebih tinggi tingkatannya. Dengan demikian daerah otonom lebih bebas 

mengatur urusan rumah tangganya, sepanjang tidak memasuki area urusan 

pemerintah pusat. Otonom seperti ini merupakan hasil dari pemberian otonomi 

berdasarkan teori sisa, dimana pemerintah pusat lebih dulu menetapkan urusan-

urusan yang dipandang lebih layak diurus pusat, sedangkan sisanya diserahkan 

kepada pemerintah daerah. 

 

c. Otonomi material (rumah tangga material/substantif)  

Dalam otonomi bentuk ini kewenangan daerah otonomi dibatasi secara positif 

yaitu dengan menyebutkan secara limitatif dan terinci atau secara tegas apa 

saja yang berhak diatur dan diurusnya. Dalam otonomi materiil ini ditegaskan 

bahwa untuk mengetahui suatu urusan menjadi rumah tangga sendiri, harus 

dilihat pada substansinya, artinya bahwa suatu urusan secara substansial dinilai 

dapat menjadi urusan pemerintah pusat, pemerintah lokal yang mengurus 

rumah tangga sendiri pada hakikatnya tidak akan mampu menyelenggarakan 

urusan tersebut, sebaliknya apabila secara substansial merupakan urusan 

daerah, pemerintah pusat meskipun dilakukan oleh wakil-wakilnya yang 

berada didaerah tidak akan mampu menyelenggarakannya. 

 

d. Otonomi riil (rumah tangga riil) 

Otonomi bentuk ini merupakan gabungan antara otonomi formal dengan 

otonomi materiil. Dalam undang-undang pembentukan otonomi, kepada 

Pemerintah Daerah diberikan wewenang sebagai wewenang pangkal dan 

kemudian dapat ditambah dengan wewenang lain secara bertahap, dan tidak 
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bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tingi 

tingkatannya. Otonomi riil pada prinsipnya menentukan bahwa pengalihan atau 

penyerahan wewenang urusan tersebut didasarkan kepada kebutuhan daerah 

yang menyelenggarakannya. 

 

 e. Otonomi nyata, bertanggung jawab, dan dinamis  

Nyata artinya pemberian urusan pemerintahan dibidang tertentu kepada 

pemerintah daerah memang harus disesuaikan dengan faktor-faktor tertentu 

yang hidup dan berkembang secara obyektif didaerah. Hal tersebut harus 

senantiasa disesuaikan dalam arti diperhitungkan secara cermat dan bijaksana 

dan tindakan-tindakan, sehingga diperoleh suatu jaminan bahwa daerah itu 

secara nyata mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Dalam 

praktek bahwa isi otonomi antara daerah yang satu dengan daerah lainnya 

tidaklah sama, baik mengenai jumlah maupun jenisnya. Hal itu wajar karena 

setiap daerah memiliki perbedaan baik letak geografis, kondisi geologis, 

maupun budaya, adat istiadat, serta potensi yang dimiliki. Bertanggung jawab 

artinya, pemberian otonomi kepada pemerintahan dibidang tertentu kepada 

pemerintah daerah senantiasa diupayakan supaya selaras atau sejalan dengan 

tujuannya yaitu melancarkan pembangunan yang tersebar diseluruh pelosok 

negara, ini untuk menjamin hubungan pusat dan daerah dalam suasana yang 

harmonis dan lebih dari itu untuk menjamin perkembangan pembangunan antar 

daerah yang serasi sehingga laju pertumbuhan antar daerah dapat seimbang. 

Dinamis artinya, otonomi ini menghendaki agar pelaksanaan otonomi 

senantiasa menjadi sarana untuk memberikan dorongan lebih baik dan maju 

atas segala kegiatan pemerintahan dalam rangka memberikan pelayanan yang 
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semakin meningkat mutunya. Dari kelima jenis sistem otonomi itu, umumnya 

dipraktekkan hanya tiga jenis, yaitu sitem rumah tangga formal, sistem rumah 

tangga material, dan sistem rumah tangga nyata.
24

 

berdasarkan uraian diatas, penulis menyimpulkan bahwa pengertian otonomi 

penyerahan wewenang untuk mengatur urusan pemerintahannya sendiri. 

 

2.3.2. Pengertian Otonomi Desa 

Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus 

kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita 

kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945, dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah 

berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan 

agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan 

landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju 

masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Desa dalam susunan dan tata cara 

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan perlu diatur tersendiri dengan 

undang-undang.
25

  

Manfaat Otonomi Desa yaitu pemerintah desa mempunyai wewenang untuk 

mengatur segala urusan rumahtangganya sendiri serta pemerintah desa dapat 

mengembangkan potensi yang ada di desanya secara utuh. 

Menurut Sutoro Eko  tujuan adanya Otonomi Desa yaitu: 

1. mendekatkan perencanaan pembangunan ke masyarakat. 
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2. Memperbaiki pelayanan publik dan pemerataan pembangunan, 

menciptakan efesiensi  pembiayaan pembangunan yang sesuai dengan 

kebutuhan lokal. 

3. Meningkatkan kesejahteraan perangkat desa. 

4. Memberikan kepercayaan, tanggungjawab dan tantangan bagi desa untuk 

membangkitkan potensi desa. 

5. Sebagai tempat pembelajaran bagi pemerintah desa, BPD, dan masyarakat. 

6. Meningkatkan rasa partisipasi masyarakat lokal.
26

 

 

Berdasarkan pertimbangan di atas maka perlulah membentuk Undang-Undang 

tentang Desa dengan Desa diberikan Otonom untuk mengatur rumahtangganya 

sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan 

penjelasan di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa otonomi desa adalah hak, 

wewenang, dan kewajiban desa untuk mengatur dan mengurus rumahtangganya 

sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
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