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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Otonomi daerah merupakan fenomena politis yang sangat dibutuhkan 

dalam era globalisasi. Melalui otonomi diharapkan Daerah akan lebih mandiri 

dalam menentukan seluruh kegiatannya, dan pemerintah pusat diharapkan 

tidak terlalu aktif dalam mengatur Daerah.  

Sebagai konsekuensi dari pelaksanaan Otonomi Daerah,terlebih setelah 

ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah 

Daerah, dimana Pemerintah Daerah diberikan hak,kewajiban dan kewenangan 

yang demikian luas oleh Pemerintah Pusat untuk mengatur rumah tangga 

daerahnya sendiri, dan pemerintah daerah diharapkan mampu untuk 

memainkan peranannya dalam membuka peluang memajukan Daerah dengan 

melakukan identifikasi terhadap kemampuan perangkat Daerah dalam memper

tanggung jawabkan wewenang dan tugasnya kepada masyarakat/ publik. 

Desa sebagai pemerintahan terendah yang merupakan bagian daerah 

otonom, memiliki wewenang dan kewajiban yang sama dalam hal mengatur 

dan mengurus urusan pemerintahan secara mandiri. Kesadaran pemerintah 

pusat terhadap peran desa dalam mewujudkan sinergi pembangunan secara 

nasional, maka pemerintah mempertegas kedudukan tentang desa dalam 

Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dimana Desa atau yang 

disebut nama lain memiliki hak otonomi asli berdasarkan hukum adat, dapat 

menentukan susunan pemerintahan, mengatur dan mengurus rumah tangga, 
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serta memiliki kekayaan dan aset serta diberikan hak-hak istimewa, 

diantaranya terkait pengelolaan keuangan dan alokasi dana desa, pemilihan 

kepala desa  serta proses pembangunan desa. Desa merupakan suatu organisasi 

yang berkaitan dengan urusan public yang dalam pelaksanaan aktivitasnya 

menggunakan proses administrasi. Dalam pemerintahan desa yang baik, dan 

dalam pelaksanaanya dibutuhkan penyelenggara yang mampu untuk 

melaksanakan sesuai dengan amanat undang-undang tersebut.  

Sehingga dalam pelaksanaan tugasnya,pemerintah mengeluarkan perat

uran pelaksanaan administrasi desa, yang telah diatur dalam Peraturan Mentri 

Dalam Negeri No 32 Tahun 2006 Tentang Pedoman Administrasi Desa yang 

pada dasarnya menekankan bahwa setiap kegiatan desa baik berupa pencatatan 

data dan informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa harus 

diadministrasikan dengan baik dalam buku administrasi desa. 

Kemudian Setelah diundangkankannya Peraturan Mentri No 47 Tahun 

2016 Tentang Administrasi Pemerintahan Desa, pada dasarnya administrasi 

pemerintahan desa menjadi lebih diperhatikan dan diperinci yang bertujuan 

untuk menjadikan desa sebagai pondasi dalam menerima data dan informasi 

yang berpengaruh dalam kebijakan. Selain itu tujuan dari administrasi desa itu 

sendiri ialah untuk menjadi landasan atau dasar dalam setiap pengambilan 

keputusan oleh pemerintah terkait pembangunan nasional.  

Tertib administrasi pemerintah memegang peranan yang sangat 

penting, hal tersebut berperan terhadap keterlibatan pemerintahan terendah 

yaitu desa dalam proses pembangunan melalui kelengkapan data atau 

informasi registrasi administrasi desa.  
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Namun, dalam implementasinya masih banyak dijumpai permasalahan 

terkait pelaksanaan tertib administrasi desa dalam hal pelaksanaan peraturan 

pemerintah yang berkaitan dengan administrasi desa dan keterbatasan sumber 

daya aparatur pemerintahan desa yang dihadapkan pada keterbatasan kapasitas 

dalam menyusun tertib administrasi desa secara baik dan benar. Hal  ini tentu 

saja menuntut adanya kapasitas dari aparatur desa dalam pengelolaan potensi 

desa dan melaksanakan tertib administrasi desa, karena dengan kapasitas 

aparatur yang baik maka penyelenggaraan pemerintahan desa akan berjalan 

dengan baik juga. 

Dengan demikian pemerintah desa merupakan ujung tombak dari 

pembangunan. Melalui pelaksanaan tertib administrasi pemerintahan desa 

yang baik diharapkan pemerintah desa mampu untuk menyelanggarakan 

pemerintahan secara baik, agar upaya pemarataan pembangunan dan 

pelayanan prima kepada masyarakat dapat terlaksana secara optimal serta 

pembangunan administrasi pemerintahan desa diharapkan dapat menunjang 

kelancaran pelaksanaan Tugas-tugas administrasi yang dibebankan kepada 

pemerintahan desa. karena keberhasilan pembagunan pedesaan membutuhkan 

tertib administrasi pemerintahan desa yang baik. 

Pemerintahan desa beserta perangkatnya menjadi penentu dan 

merupakan barisan terdepan dalam melaksanakan dan mensukseskan program 

pemerintah, pembangunan dan pelayanan pada masyarakat desa. Sehingga 

dalam pelaksanaannya diharapkan perangkat desa memiliki kapasitas yang 

memadai dan optimal serta berperan aktif dalam melaksanakan administrasi 

pemerintahan desa dan diperlukannya fasilitas pendukung, agar pembangunan 
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sistim administrasi pemerintahan desa semakin baik, khususnya dalam upaya 

mewujudkan desa yang mampu berfungsi sebagai sumber data dan informasi 

bagi semua kegiatan pemerintah dan pembangunan.  

Titik berat pembangunan yang ditetapkan oleh pemerintah, mengarah 

kepada masyarakat pedesaan. Hal tersebut dikarenakan masyarakat Indonesia 

sebagian besar bertempat tinggal dipedesaan. Urgensi pelaksanaan administras

desa merupakan langkah  mengimplementasikan  UU  Desa  yang  merupakan 

tindakan penyelenggara pemerintah desa dan merupakan subsistem dari sistem 

penyelenggaraan  pemerintahan  yang  menjadi  pondasi  pemerintahan  pusat 

dalam menerima data dan informasi untuk menentukan berbagai kebijaksanan 

pemerintahan secara nasional. 

Keberhasilan tertib administrasi desa merupakan cerminan keberhasilan

penyelenggaraan pemerintahan desa dalam mengimplementasikan   UU   desa 

maupun UU pemerintah daerah yang berdaya guna dan berhasil guna. 

Semakin baiknya penataan administrasi desa maka tata kelola pemerintahan 

desa semakin baik.Semakin baik penyelenggaraan administrasi pemerintahan 

desa semakin mendekati upaya mewujudkan otonomi desa yang 

kuat sebagaimana diharapkan oleh UU Nomor 6 Tahun 2014 dan sekaligus 

mendukung otonomi daerah. 

Desa Pasir Selabau merupakan salah satu Desa yang terdapat di 

Kecamatan Sungai Lala Kabupaten Indragiri Hulu. Desa Pasir Selabau telah 

mempunyai pemerintahan desa dan perangkat desa, serta kantor kepala desa 

yang sangat memadai sebagai tempat untuk menyelenggarakan administrasi 

pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan administrasi pemerintahan 

desa.  
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Namun demikian, berdasarkan pengamatan sementara yang  penulis 

lakukan, dilapangan menunjukkan bahwa kegiatan administrasi pemerintahan 

desa di desa Pasir Selabau Kecamatan Sungai Lala Kabupaten Indragiri Hulu 

dalam melaksanakan administrasi pemerintahan desa, masih banyak 

dihadapkan dengan berbagai permasalahan yang langsung maupun tidak 

langsung baik berupa pembatasan aktivitas administrasi yang dipengaruhi oleh 

tradisi setempat sehingga pelaksanaan administrasi tidak terlaksana, belum 

dilaksanakannya secara intensif system administrasi dan manajemen dalam 

pengelolaan kepentingan masyarakat, dan kurangnya pemanfaatan kantor 

kepala desa sebagai tempat untuk menyelenggarakan administrasi 

pemerintahan desa, sehingga menghambat pelaksanaan urusan-urusan pemerin

tahan tersebut. Hal ini dapat dilihat dari beberapa faktor gejala yang terlihat 

sebagai berikut : 

a. Rekapitulasi Buku Administrasi Desa atau buku registrasi desa merupakan 

wujud penyelenggaraan atau pelaksanaan administrasi pemerintahan desa. 

kelengkapan buku administrasi desa merupakan sumber data dan informasi 

primer dalam seluruh aktivitas pemerintahan,yang menjadi pondasi utama 

dalam menentukan kebijakan pemerintahan desa maupun kebijakan secara 

nasional. Buku administrasi atau buku registrasi desa pada dasarnya 

berisikan berbagi peristiwa yang menyangkut urusan-urusan kehidupan 

warga masyarakat desa secara menyeluruh yang menjadi wewenang dan 
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tugas pemerintah desa. Kelengkapan atau rekapitulasi buku administrasi 

desa tersebut  dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 1.1 : Rekapitulasi Buku Administrasi Desa Di Desa Pasir Selabau 

Kecamatan Sungai Lala Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 

2015-2017 

 

No Buku Administrasi Desa 

                 Keterangan 

2015 2016 2017 

Ada 
Tidak 

ada 

Ada Tidak 

Ada 

Ada Tidak 

Ada 

1. Buku Keputusan Kepala Desa          

2. Buku Inventari Kekayaan Desa          

3. Buku Tanah Milik Desa/Tanah 

Kas Desa 

         

4. Buku Tanah Di Desa          

5. Buku Agenda          

6. Buku Expedisi          

7. Buku Data Aparat Pemerintahan 

Desa 

         

8.  Buku Data Peraturan Desa          

10.  Buku Data Induk Penduduk          

11. Buku Data Mutasi Penduduk          

12. Buku Data Penduduk Sementara          

13. Buku Data Rekapitulasi Jumlah 

Penduduk Akhir Tahun 

         

15. Buku Rencana Pembangunan 

Desa 

         

16. Buku Kegiatan Pembangunan          

17. Buku Kader Pendamping Dan 

Pemberdayaan Masyarakat  

         

18. Buku Inventarisasi Hasil 

Pembangunan 

         

19. Buku Anggaran Biaya 

pembangunan 

         

20. Buku Kas Umum          

21. Buku Kas Pembantu kegiatan          

22. Buku Administrasi BPD          

23. Buku Musyawarah Desa          

24. Buku Lembaga Kemasyarakatan 

Desa 

         

Sumber: Data Olahan dari Hasil Wawancara Pra riset Kepala Desa (Yanto) 

dan Sekertaris Desa (Jadan) 13 September 2017 Pukul 19:45 
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Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2015 

kelengkapan pengisian buku registrasi desa atau buku administrasi desa di 

Desa Pasir Selabau Kecamatan Sungai Lala Kabupaten Indragiri Hulu dari 

24 item yang harus dilengkapi, hanya 4 item yang tersedia, kemudian 

tahun 2016 kelengkapan pengisian buku administrasi desa hanya 

terlengkapi 9 item buku, dan pada tahun 2017 lalu, pemerintah desa 

mengadministrasikan dan membukukan 9 item buku yang termasuk dalam 

buku registrasi desa atau buku administrasi desa. Hal tersebut  

menandaskan bahwa pemerintah desa Pasir Selabau belum melaksanakan 

pengadministrasian seluruh kegiatan desa secara baik berupa pencatatan 

data maupun informasi dalam buku administrasi desa atau buku registrasi 

desa sesuai dengan standard dan aturan yang berlaku. 

b. Sarana dan prasarana merupakan pendukung penting yang menjadi 

penentu dalam melaksanakan dan mensukseskan penyelenggaraan 

administrasi pemrintahan desa. Sehingga dalam pelaksanaanya dalam 

melaksanakan administrasi pemerintahan desa diperlukan fasilitas 

pendukung yang memadai, agar sistim administrasi pemerintahan desa 

semakin baik, khususnya dalam upaya mewujudkan desa yang mampu 

berfungsi sebagai sumber data dan informasi bagi semua kegiatan 

pemerintah dan pembangunan. Ketersediaan sarana dan prasarana 

pendukung dalam melaksanakan administrasi pemerintahan desa di desa 

Pasir Selabau Kecamatan Sungai Lala Kabupaten Indragiri Hulu tersebut 

dapat dilihat pada tabel berikut : 
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Tabel 1.2 :  Sarana dan Pra Sarana Penunjang Proses Administrasi 

Pemerintahan Desa Tahun 2016-2017 

 
 

No Jenis Alat-alat Kantor Unit Kondisi 

1. Alat Komunikasi 2 Kurang baik 

2. Komputer - Baik 

3. Mesin TIK - Baik 

4. Meja Kerja 5 Baik 

5. Ruang Kerja 3 Baik 

6. Lemari Arsip 1 Baik 

7. Kursi 50 Baik 

8. Buku petunjuk Pelayanan - Baik 

9. Papan Pengumuman - Baik 

10. Kendaraan Dinas Roda Dua 2 Baik 

11. Kendaraan Dinas Roda Empat - Baik 

12. Printer 2 Baik 

13. Infokus 1 Baik 

14. Laptop  2 Baik 

Jumlah  Baik 

Sumber:  Data Olahan dari Hasil Wawancara Kepala Desa (Yanto) dan 

Sekertaris Desa (Jadan) 13 September 2017 Pukul 19:45 

 

Berdasarkan tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa ketersediaan sarana 

dan prasarana sebagai alat penunjang dalam pelaksanaan administrasi 

pemerintahan desa seperti peralatan kantor, yang terdiri dari computer, laptop, 

printer dan terutama lemari arsip belum cukup memadai dan mendukung 

untuk melaksanakan pelayanann administrasi pemerintahan desa. Oleh karena 

itu diperlukan adanya sarana dan prasarana yang dapat mendukung kelancaran 

proses pelaksanaan administrasi pemerintahan desa dan pelaksanaan administr

asi secara menyeluruh sehingga bisa menciptakan administrasi pemerintahan 

yang baik. 

 

c. Pelaksanaan administrasi pemerintahan desa merupakan penyelenggaraan 

yang menjadi wewenang dan tugas pemerintah desa sesuai dengan 

ketetapan dan peraturan yang berlaku. Pemerintah desa berkewajiban untuk 
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menyelenggarakan urusan pemerintahan yang memprioritaskan aspek 

administrasi secara menyeluruh  yang termuat dalam buku administrasi 

desa atau buku registrasi desa, yang nantinya dilaporkan dan disampaikan 

kepada pemerintah atas yakni kecamatan dan kabupaten/kota. 

penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang dimaksud tersebut pada 

dasarnya meliputi penyelenggaraan administrasi umum, administrasi 

kependudukan, administrasi pembangunan, administrasi keuangan dan 

administrasi lainnya. Rekapitulasi pelaksanaan administrasi pemerintahan 

desa yang dilakukan oleh pemerintah desa Pasir Selabau Kecamatan Sungai 

Lala Kabupaten Indragiri Hulu pada tahun 2016, dapat dilihat dari tabel 

berikut: 

Tabel 1.3 : Rekapitulasi pelaksanaan administrasi pemerintahan desa 

di Desa Pasir Selabau Kecamatan Sungai Lala Kabupaten 

Indragiri Hulu Tahun 2016 
 

 

No Kegiatan Waktu 

pelaksanaan 

Stakeholder Output 

1. Perjalanan Dinas Penyusunan 

Peraturan Desa (Perdes) dan Tata 

Cara kearsipan 

19 April 2016 Sekdes Bimtek 

Kapasitas 

SDM 

2. Perjalanan Dinas Koordinasi dan 

Konsultasi Penggunaan Dana 

Provinsi tentang asset desa 

22 Februari 2016 Ketua BPD Bimtek 

Kapasitas 

SDM 

3. Perjalanan Dinas Bimtek 

peningkatan Kapasitas SDM 

Kades dan Pemberdayaan 

masyarakat Melalui gerakan PKK 

27 Mei 2016 Kades dan 

Ketua PKK 

Bimtek 

Kapasitas 

SDM 

4. Penyusunan Peraturan desa 

APBDes TA 2016 

19 April 2016 Kades dan 

Perangkat Desa 

Peraturan 

Desa 

5. Peningkatan Badan Jalan 20 April 2016 Sekdes Pembangu

nan Jalan 

6. Pembangunan kantor Desa 19 Maret 2016 Kades dan 

perangkat desa 

Kantor 

Desa 

Sumber:  Data Olahan Dari Laporan Pertanggung Jawaban Bantuan 

Keuangan Provinsi Tahun 2016 
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Berdasarkan tabel diatas, dapat pula dijelaskan bahwa pelaksanaan 

administrasi pemerintahan desa yang dilakukan oleh pemerintah desa Pasir 

Selabau Kecamatan Sungai Lala Kabupaten Indragiri Hulu dapat dikatakan 

belum melaksanakan pengadministrasian pemerintahan desa secara 

menyeluruh. Dimana pemerintahan desa pada kurun waktu tahun 2016 hanya 

melaksanakan beberapa aktivitas pemerintahan desa yang belum cukup 

mewakili tugas pemerintahan, diantaranya melaksanakan administrasi umum 

yakni pembuatan peraturan desa, kemudian administrasi keuangan yakni 

pelaksanaan penyusunan penggunanaan anggaran  provinsi tentang asset desa, 

dan pelaksanaan administrasi pembangunan yakni pembangunan kantor desa 

dan peningkatan badan jalan. Hal tersebut menandaskan bahwa pemerintah 

desa belum melaksanakan tugas pemerintahan desa terutama dalam 

pembukuan dan pengadministrasian buku administrasi desa atau buku 

registrasi desa sebagaimana yang diharapkan. Dengan demikian, maka peneliti 

memfokuskan permasalahan yang peneliti temukan melalui pengkajian dan 

pembahasan administrasi secara sempit yakni pencatatan dan pembukuan 

buku administrasi desa atau buku registrasi desa di Desa Pasir Selabau 

Kecamatan Sungai Lala Kabupaten Indragiri Hulu. 

Maka Berangkat dari faktor gejala dan permasalahan di atas,  penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian dan menuangkannya dalam bentuk skripsi 

dengan judul “ANALISIS PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMERIN

TAHAN DESA DI DESA PASIR SELABAU KECAMATAN SUNGAI 

LALA KABUPATEN INDRAGIRI HULU”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan 

masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa di Desa Pasir 

Selabau Kecamatan Sungai Lala Kabupaten Indragiri Hulu? 

2. Apa faktor penghambat pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa di 

Desa Pasir Selabau Keecamatan Sungai Lala Kabupaten Indragiri Hulu? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan  untuk: 

1. Mengetahui Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa di Desa Pasir 

Selabau Kecamatan Sungai Lala Kabupaten Indragiri Hulu. 

2. Mengetahui faktor penghambat pelaksanaan Administrasi Pemerintahan 

Desa di Desa Pasir Selabau Keecamatan Sungai Lala Kabupaten Indragiri 

Hulu. 

 

1.4 Manfaat Teoritis 

Manfaat penelitian yang penulis lakukan adalah untuk: 

1. Mengembangkan pemahaman, memperkaya dan mempertajam disiplin 

ilmu administrasi Negara terutama memberi kontribusi dan pemikiran 

positif pada ilmu Kepemimpinan, Teori Pembangunan, Administrasi 

Pembangunan dan Administrasi pemerintahan Daerah Sehingga 

diharapkan dikemudian hari akan mampu membandingkan teori yang 

diperoleh diperkuliahan serta aplikasinya dengan kenyataan yang terjadi 

dilapangan. 
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2. Secara praktis penelitian yang penulis lakukakn akan memberi manfaat 

dan menjadi bahan pertimbangan dan masukan Kepala Desa Pasir Selabau 

Kecamatan Sungai Lala Kabupaten Indragiri Hulu dalam pelaksanaan 

pembangunan dan jalannya administrasi pemerintahan Desa. 

3. Secara teoritik penelitian yang penulis lakukan bermanfaat untuk Menjadi 

bahan referensi atau bahan pertimbangan penelitian selanjutnya. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

BAB I  PENDAHULUAN 

Pendahuluan berisikan latar Belakang Masalah,Rumusan Masalah, 

Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan. 

BAB II  TELAAH PUSTAKA 

Telaah Pustaka merupakan alur logika atau penalaran atau 

seperangkat konsep, definisi, dan proporsi yang disusun secara 

sistematis dengan bersumber dari buku, review, jurnal, dan 

publikasi yang relevan dengan permasalahan penelitian 

BAB III  METODELOGI PENELITIAN 

Metodelogi penelitian berisikan tentang gambaran secara ringkas 

mengenai lokasi dan tempat penelitian, Jenis dan Sumber Data 

yang digunakan dalam penelitian, Metode Pengumpulan Data, 

penetapan jumlah Populasi dan Sampel yang digunakan dalam 

penelitian dan mengenai metode atau cara yang digunakan untuk 

menganalisis data-data penelitian untuk menghasilkan kesimpulan 

atau jawaban dari permasalahan yang diteliti.  



 13 

BAB IV  GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 

Gamabaran umum mengenai objek penelitian berisikan menganai 

sejarah singkat dan karakteristik objek penelitian, menggambarkan 

aktifitas atau ruang lingkup kegiatan objek penelitian dan berisikan 

bagan atau mekanisme kerja objek penelitian. 

BAB V  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Hasil pembahasan secara umum berisikan tentang hasil analisis 

penelitiian berdasarkan fakta dan data dengan menggunakan 

metode yang tlah ditetapkan penulis, menjelaskan hasil temuan 

sesuai dengan tujuan penelitian dan membahas hasil penelitian 

secara mendalam yang didasari oleh argumentasi yang dapat 

dipertanggung jawabkan. 

BAB VI  PENUTUP 

Berisikan kesimpulan dari hasil Analisa penelitian dan saran atau 

rekomendasi terhadap permasalahan penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 


