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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

A. Latar Belakang 

Sebagai negara yang memiliki banyak wilayah, Indonesia memiliki 

salah satu sistem pemerintahan yaitu sistem pemerintahan desa. 

Penyelanggaraan pemerintahan desa merupakan salah satu sub sistem dalam 

sistem penyelenggaraan Pemerintahan Nasional, karena desa memiliki 

kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. 

Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai pemerintahan desa adalah 

keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan 

masyarakat.   

Munculnya peraturan menteri yang mengatur tentang pendampingan 

bagi desa mewajibkan bagi setiap daerah kabupaten yang ada di wilayah 

Indonesia untuk memiliki pendamping lokal desa untuk mendukung 

kelancaran implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2015 tentang 

Desa. Salah satu daerah yang mendapatkan Pendamping Desa ialah 

Kecamatan Soropia Kabupaten Konawe, dimana kecamatan ini memiliki 15 

desa di antaranya yakni Desa Telaga Biru, Desa Soropia dan Desa Waworaha. 

Pendamping Desa merupakan sebuah jabatan di bawah Kementerian 

Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Indonesia yang 

pembentukannya berdasarkan Undang-Undang Desa dan bertugas untuk 

meningkatkan pemberdayaan masyarakat di sebuah desa.1 

 
1 News.Okezone.Com, Pendampingan, diakses pada tanggal 27 Maret 2017  
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Tujuan pendampingan desa dalam Peraturan Menteri ini meliputi; (1) 

meningkatkan kapasitas, efektivitas dan akuntabilitas pemerintahan desa dan 

pembangunan desa; (2) melakukan koordinasi pendampingan; (3) 

meningkatkan prakarsa, kesadaran dan partisipasi masyarakat desa dalam 

pembangunan desa yang partisipatif; (4) meningkatkan sinergi program 

pembangunan desa antar sektor; (5) mengoptimalkan aset lokal desa secara 

emansipatoris. Pendamping Desa dalam pemerintahan desa inilah yang 

menggerakkan desa untuk dapat melakukan sesuatu yang diinginkan 

pemerintah, terutama di Kecamatan Soropia Kabupaten Konawe dimana 

Pendamping Desa memiliki tugas yang bermacam-macam dari segi aspek 

hukum. 

Pendamping Desa harus mengawal penyusunan perencanaan dan 

penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, kaum 

disabilitas, perempuan, anak dan kelompok marginal. Pendamping Desa 

harus dapat mengawal keuangan desa melalui APBDesa. Sumber pendapatan 

desa, mulai dari PADesa, ADD dari APBN, ADD dari APBD, bagi hasil 

pajak dan retribusi, serta berbagai sumber pendapatan lainnya harus dikelola 

secara transparan dan akuntabel   melalui APBDesa. 

Berdasarkan tujuan dan tugas Pendamping Desa salah satunya ialah 

asistensi dan melakukan koordinasi pendampingan di tingkat kecamatan dan 

memfasilitasi laporan pelaksanaan pendampingan oleh camat kepada 

pemerintah daerah kabupaten/kota.  
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Hal ini berarti bahwa Pendamping Desa memiliki tanggung jawab 

dalam pembangunan desa baik secara teknis maupun non teknis salah satunya 

ialah mendampingi desa dalam membuat laporan pertanggung jawaban 

kegiatan pembangunan desa baik dalam, pembangunan, pemberdayaan 

masyarakat, dan kemasyarakatan.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Indrawati selaku Ibu Desa 

Telaga Biru Kecamatan Soropia, beliau mengatakan bahwa, “belum 

terealisasinya laporan pertanggung jawaban dana desa disebabkan karena 

Pendamping Desa tidak mendampingi pembuatan proposal”.2 

Selanjutnya berkaitan dengan kinerja Pendamping Desa, Bapak 

Firman selaku Sekdes Soropia menyampaikan bahwa, “kinerja Pendamping 

Desa menurut saya masih belum optimal dalam mendampingi desa, 

contohnya seperti dalam pembuatan laporan desa dan proposal pendampingan 

desa tidak teliti dalam melakukannya”.3  

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa kineraa Pendamping 

Desa masih belum mengikuti aturan yang telah di keluarkan oleh Menteri 

Dalam Negeri Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015. 

Berdasarkan latar belakang di atas, diketahui bahwa Pendamping Desa 

memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan desa namun 

kenyataan terjadi di Desa Telaga Biru, Atowatu dan Waworaha menunjukkan 

bahwa kinera Pendamping Desa tersebut masih perlu lebih ditingkatkan 

dalam menjalankan fungsinya, seperti pada masih kurangnya belum 

 
2 Indrawati, Wawancara, di Desa Telaga Biru Kecamatan Soropia pada Tanggal 26 Maret 

2019 
3Taufik, Wawancara, di Desa Soropia Kecamatan Soropia,  pada  Tanggal 26 Maret 2019 
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pemahaman secara mendalam mengenai pembuatan laporan pertanggung 

jawaban (LPJ), proposal dan lain sebagainya yang berhubungan dengan tugas 

pokok dan fungsi dari Pendamping Desa tersebut. Sehingga atas dasar 

tersebut, penelitian tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul, 

“Kinerja Pendamping Desa di Kecamatan Soropia Kabupaten Konawe 

Ditinjau dalam Perspektif Ekonomi Syariah “. 

 

B. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian merupakan pemusatan konsentrasi terhadap tujuan 

penelitian yang sedang dilakukan. Fokus penelitian memiliki peranan yang 

penting dalam memandu dan mengarahkan jalannya penelitian. Karena 

dengan adanya panduan dan arahan dalam penelitian, suatu informasi 

dilapangan dapat dipilah pilah sesuai dengan konteks permasalahan yang ada. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi fokus penelitian ini 

adalah kinerja Pendamping Desa di Kecamatan Soropia Kabupaten Konawe 

ditinjau dalam perspektif Ekonomi Syariah. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas dapat dibatasi 

dengan perumusan masalah yang lebih fokus. Permasalahan yang akan 

menjadi konsentrasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut, yaitu: 

1. Bagaimana kinerja Pendamping Desa di Kecamatan Soropia Kabupaten 

Konawe  ditinjau dalam perspektif Eonomi Syariah? 
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2. Apa saja faktor yang mempengaruhi kinerja pendaping desa di 

Kecamatan Soropia Kabupaten Konawe? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut:  

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis kinerja Pendamping Desa di 

Kecamatan Soropia Kabupaten Konawe ditinjau dalam perspektif 

Ekonomi Syariah. 

2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi kinerja pendamping desa 

di Kecamatan Soropia Kabupaten Konawe. 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini, diharapkan dapat menambah 

pengetahuan dan wawasan mengenai Tinjauan Ekonomi Syariah dalam 

kinerja Pendamping Desa yang ditempatkan diberbagai Provinsi, 

Kabupten, Kecamatan dan Desa. 

2. Secara Praktis 

Memberikan tambahan pengetahuan kepada peneliti maupun 

pembaca mengenai kinerja Pendamping Desa ditinjau dari aspek ekonomi 

syariah. 



6 
 

 
 

F. Definisi Operasional 

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman untuk mengartikan 

maksud dalam pembahasan penelitian, peneliti perlu mendiskripsikan secara 

detail variabel penelitian sebagai berikut : 

1. Kinerja adalah tingkat keberhasilan seseorang secara keseluruhan selama 

periode tertentu di dalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan 

berbagai kemungkinan, seperti standar hasil kerja, target atau sasaran atau 

kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati bersama. 

2. Pendamping Desa adalah sebuah jabatan di bawah Kementerian Desa, 

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Indonesia yang 

pembentukannya berdasarkan Undang-Undang Desa, yang bertugas untuk 

meningkatkan keberdayaan masyarakat di sebuah desa.  

3. Ekonomi syariah merupakan bentuk percabangan ilmu ekonomi yang 

berlandaskan nilai-nilai Islam. Ekonomi syariah melandaskan pada syariat 

Islam, yang berasal dari Al-Qur’an, Sunnah, Ijma’, dan Qiyas. Indikator 

persektif ekonomi sayariah dalam penelitian ini meliputi: shiddiq, amanah, 

fathonah dan tabligh, empati, disiplin, bertanggung jawab, ahli di 

bidangnya, dll. 


