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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah negara kepulaun yang berbentang dari

sabang sampai merauke, yang merupakan gugusan kepulauan terluas di dunia.

Maka dengan itu, wilayah Indonesia dibagi atas daerah-daerah otonom sebagai

percepatan pembangunan bagi masyarakat indonesia. Ini dijelaksn dalam undang-

undang dasar 1945 sebelum maupun sesudah mandemen.

Dalam Undang-undang 1945 setelah amandemen padal 18B ayat (2)

berbunyi :”Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat

hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai

dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan republik

indonesia, yang di atur dalam undang-undang .

Berdasarkan padal 18B ayat (2) diatas , maka diterbitkan Undang-undang

nomor 23 tahun 2014  tentang pemerintah daerah, sebagai perwujudan dari

Otonomi Daerah, yang memberikan peluang kepada daerah untuk mengurusi

sendiri urusan pemerintahan di daerahnya. Disamping itu UU No 23 Tahun 2014

padal 2 ayat (2)juga dijelaskan bahwa “Daerah kabupaten/kota dibagi atas

kecamatan dan kecamatan dibagi atas kelurahan dan/ Desa. Desa merupakan

daerahotonom terkecil di Indonesia yangbersentuhan langsung dengan

masyarakat.

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah untuk

mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan
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pelayan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Untuk mengurus daerahnya

sesuai dengan aspirasi, sesuai dengan kepentingan masyarakat sepanjang tidak

bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum. Untuk

memberikan pelayanan dan percepatanpembangunan tersebut suatu daerah yang

lebih kecil strukturnya seperti desa atau dengan sebutan lain, maka pemerintah

menerbitkan undang- udang No. 6 tahun 2014 tentang desa.

Desa menurut UU No. 6 tahun 2014 padal 1 angka (1) adalah Desa dan

Desa Adat, atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah

kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yangberwenang untuk

mangatur dan menguruskan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat

berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan /atau hak tradisonal yang

diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik

Indonesia.

Dengan momentum Otonomi Daerah ini, memberikan peluang untuk

tumbuh dan berkembangnya hukum adat yang hidup dalam masyarakat, oleh

karena itu tradisi desa seperti yang hidup di Sumatra Barat yang dikenal dengan

Sistem Pemerintahan Nagari.

Nagari berdasarkan PERDA Kab. Padaman no 11 Tahun 2016 padal 1

angka (1) berbunyi :”Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memilki

batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah,

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul,

dan/atau hak tradisonal yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintah

Negara Kesataun Republik Indonesia.
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Nagari merupakan unit terdepan dalam pelayan kepada masyarakat,

meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetepan

kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas

kebutuhan masyarakat. Nagari di pimpin oleh seorang Walinagari sebagai kepala

pemerintahan Nagari yang mempuyai tugas manjalankan urusan pemerintahan,

pembangunan, dan kemasyarakatn dan urusan- urusan perintahan umum termasuk

ketentraman dan ketertiban. Oleh sebab itu, tidak salah kalau Wali Nagari di

tuntut bekerja aktf, selektif dalam pembangunan dan pemrintahan dengan

menggunakan segenap potensi dana dan sarana yang terdapat diwilayah nagari

kekuasannya.

Keberhasilan penyelenggaraan pemerintah nagari dapat berjalan dengan

lancar dan baik karena oleh banyak faktor. Salah satunya yang mana walinagari

harus mempunyai hubungan komunikasi yang baik atau hubungan kerja yang baik

dengan perangkat desa lainnya, karena untuk mencapainya suatu sistem

pemerintahan yang baik sangat diperlukannya kerja sama antara atasan dan

bawahan yang baik, jadi sangat diperlukan juga perangkat nagari yang

mempunyai kinerja yang baik.

Perangkat nagari adalah unsur staf yang membantu walinagari dalam

penyusunan kebijakan dan pengawasanyang diwadahi dalam sekretariat nagari,

dan unsur pendukung tugas Walinagari dalam pelaksanaan yang diwadahi dalam

bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan. Didalam pengangkatan perangkat

nagari ini sudah diatur dalam undang- undang  No. 83 tahun 2015 tentang

pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dalam padal 2 yang mana
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dijelaskan bahwa perangkat desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga desa yang

telah memenuhi Persyaratan umum dan khusus, dan juga telah di atur dalam

PERDA kabupaten Padaman nomor 11 tahun 2016 tentang pengangkatan dan

pemberhentian perangkat nagari.

Tabel 1.1

Nama-nama Nagari di Kecamatan Padang Gelugur

No Nagari Keterangan

1 Nagari Padang Gelugur Tidak Dilantik

2 Nagari Bahagia Padang Gelugur Dilantik

3 Nagari Sitombol Padang Gelugur Dilantik

4 Nagari Sontang Cubadak Tidak Dilantik

Sumber : Kantor Camat Padang Gelugur

Nagari Sontang Cubadak terletak di kecamatan padang gelugur kabupaten

Padaman Provinsi Sumatra barat, yang mana pada bulan agustus 2017 kabupaten

telah melaksanakan pemilihan perangkat nagari di masing-masinh nagari yang ada

dikabupaten tersebut, dan juga telah mengeluarkan informasi ataupun

pengumuman hasil dari setiap seleksi yangdiadakan,akan tetapi didapati nagari

yang gagal dilantik oleh Bupati Kabupaten Padaman, dimana sesuai dengan surat

edaran bupati kabupaten padaman bahwa di kecamatan padang gelugur terdapat 2

nagari yang tidak bisa dilantik salah satunya adalah nagari Sontang Cubadak.

Terdapat pada surat edaran Bupati Nomor 140/4197/PemNag-2017, perihal

Penjelasan tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Nagari.

Pada tanggal 29 Agustus 2017 ratusan masyarakat Nagari Sontang

cubadak kecamatan padang gelugur demo untuk menyampaikan aspirasi
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masyarakat Sontang Cubadak mengenai ketidaktransparan tim panitia seleksi

dalam penerimaan perangkat nagari dan pembentukan pengurus LPMN (Lembaga

Pemberdayaan Masyarakat Nagari) di Kantor Camat Padang Gelugur dan sekitas

belasan orang calon perangkat nagari dari 40 peserta calon perangkat nagari

membuat surat keberatan dua kali ke Pemerintah Nagari dan Bupati. Didalam

didalam pengangkatan perangkat nagari ini diduga bahwa didalammya terjadi

unsur kecurangan seperti KKN.

Selain itu gagalnya pelantikan perangkat nagari sontang cubadak ini juga

beredar isu bahwa kurangnya transpansi Tim Panitia Seleksi dalam Pengangkatan

PerangkatNagari. Dapat dilihat terdapat pada situs online berita padaman yang

diterbitkan pada tanggal30 Agustus 2017 (http://index.bhayangakaraperdana-

news.com/index.php/home/29-sumbar/1969-masyarakat-demo-terkait-

penerimaan-perangkat-nagari-dan-pembentukan-lpmn-nagari-sontang-cubadak-

kecamatan-padang-gelugur). (diakses pada 20 september 2017 ).
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Tabel 1.2

Tahapan seleksi perangkat nagari sontang cubadak tahun 2017

No Kegiatan
Jadwal

Ket
Awal Akhir

1
Pengumuman dan
pendaftaran calon
perangkat nagari

27 Juli 2017 31 Juli 2017
panitia tim
seleksi

2 seleksi administrasi
01 Agustus

2017
01 Agustus

2017
panitia tim
seleksi

3
Penyaringan / ujian
seleksi tertulis dan
wawancara

03 Agustus
2017

03 Agustus
2017

panitia tim
seleksi

4

Pengumuman hasil
seleksi dikantor
camat Padang
Gelugur

05 Agustus
2017

05 Agustus
2017

panitia tim
seleksi

5
Pelantikan perangkat
nagari terpilih hasil
seleksi

10 Agustus
2017

10 Agustus
2017

panitia tim
seleksi

Sumber : kantor Wali Nagari Sontang Cubadak

Didalam pengangkatan perangkat nagari ini

terjadi juga kejanggalan dari segi transparansi pelaksanaan maupun administr

asi, karena pada pengumuman hasil seleksi yang seharusnya yang diumumkan

pada tangal 05 agustus tidak sesuai dengan tahapan seleksi yang dikeluarkan oleh

paniti tim seleksi, sehingga masih perlu dipertanyakan kembali tentang

keterbukaan dari proses seleksi perangkat nagari ini.

Berdasarkan uraian diatas yang telah penulis kemukakan, maka penulis

tertarik melakukan penelitian dengan judul “ Analisis Transparansi Dalam

Pengangkatan Perangkat Nagari ( Studi Kasus Nagari Sontang Cubadak

Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Padaman Provinsi Sumatera

Barat)”.



7

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di jelaskan, maka

permasalah dalam penelitian adalah :

1. Bagaimana Pelaksanaan Asas Transparansi Dalam Pengangkatan

Perangkat Nagari?.

2. Faktor Penghambat Transparansi Dalam Pengangkatan Perangkat Nagari?

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan asas transparansi dalam

pengangkatan perangkat nagari

2. Untuk mengetahuifaktor penghambat transparansi dalam pengangkatan

perangkat nagari.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

a. Sebagai bahan pemahaman teori yang diperoleh penulis selama duduk

dibangkukulaih kedalam dunia kerja.

b. Mengkaji tentang asas transparansi

2. Manfaat praktis

a. Bagi penulis

Menambah pengetahuan dalam dunia kerja untuk menambah wawasan

tentang disiplin kerja.

b. Bagi lembaga akademik
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Tugas ini diharapkan dapat menambah referensi perpustakaan untuk

dapat menambah pengetahuan tentang disiplin kerja pegawai.

c. Bagi organisasi/instansi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan pemikiran bagi

instansi dan bahan pertimbangan dalam menemukan dan

mengembangkan kebijakan di instansi terutama yang berhubungan

dengan disiplin kerja pegawai dimasa yang akan datang agar lebih baik

lagi.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran umum bagian-bagian yang akan dibahas

dalam penelitian ini, maka penulis menguraikan secara singkat isi masing-masing

bab dan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini membahas tentang latar belakang masalah, perumusan

masalah, tujuan, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini membahas tentang telaah pustaka, kerangka teori,

pemikiran, model penelitian, dan hipotesis yang menguraikan

teori tentang analisi disiplin kerja

BAB II : METODE PENELITIAN

Bab ini menyajikan metode penelitian yang digunakan dalam

penelitian ini, dimulai dari desain penelitian, populasi dan
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penarikan sample, jenis data, sumber data, metode pengumpulan

data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Pada bab ini diuraikan mengenai gambaran umum tempat

penelitian yaitu tentang analisi disiplin kerja pegawai negeri

sipil pada bidang kedudukan hukum dan kesejahteraan pegawai

pada badan kepegawaian daerah provinsi riau

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan diuraikan mengenai deskripsi objek

penelitain, analisis data, serta interpretasi hasil

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dalam penelitian yang telah

dilakukan oleh penulis.


