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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Secara historis, asal-usul kata pemerintahan daerah berdasarkan dari 

bahasa yunani dan latin kuno seperti koinote (komunitas) dan demos (rakyat 

atau distrik), commune (dari bahasa perancis) yaitu suatu komunitas swakelola 

dari sekelompok penduduk suatu wilayah. Ide dasar suatu commune adalah 

suatu pengelompokan alamiah dari penduduk yang tinggal pada suatu wilayah 

tertentu dengan kehidupan kolektif yang dekat dan memiliki minat dan 

perhatian yang bermacam-macam. 

Pemerintah daerah (local government) berdasarkan dari pekembangan 

praktik pemerintah di eropa pada abad ke 11 dan 12 pada saat itu muncul 

satuan-satuan wilayah dari tingkat dasar yang secara ilmiah membentuk suatu 

lembaga pemerintahan. Pada awalnya satuan-satuan wilayah tersebut 

merupakan suatu komunis swakelola di sekelompok penduduk. Satuan-satuan 

wilyah tersebut diberi nama municipal (kota), county (kabupaten), 

commune/gemente (desa)
 1
. 

Dalam upaya pelaksaan hukum pemerintah daerah dalam bentuk otonomi 

daerah akan sangat tergantung pada persiapan pemerintah daerah dalam menata 

atau menyusun sistem pemerintahannya agar tercipta pembangunan yang 

efektif, efisien, transparan dan akuntabel serta mendapat partisipasi dari 

masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Sesuai dengan amanat 

                                                             
1M.Busrizalti, Hukum Pemda Otonomi Daerah dan Implikasinya, (Yogyakarta: Total Media, 2013) 
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Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, bahwa 

dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dalam bentuk otonomi daerah di 

pandang perlu untuk menekankan prinsip-prinsip pemerintah yang baik (good 

governance) dan pemerintahan yang bersih (clean governance) dalam 

mewujudkan pembangunan yang disentralistik dan demokratis, termasuk dalam 

pemerintahan desa karena pemerintahan desa termasuk dalam bagian 

pemerintah daerah.
2
 

 Untuk melaksanakan reformasi dalam seluruh aspek kehidupan 

berbangsa dan bernegara di Indonesia, salah satu hal mendasar yang harus 

dilakukan pada saat ini adalah keseluruhan misi reformasi diarahkan pada 

upaya untuk memberdayakan masyarakat, baik sebagai pemilik kedaulatan 

negara maupun sebagai subyek dan obyek reformasi politik itu sendiri. 

Masyarakat harus diyakinkan bahwa mereka mempunyai kontribusi yang 

sangat besar dalam pembangunan bangsa. Dalam pengertian bahwa pemerintah 

dalam melaksanakan tugasnya sebagai pelayan masyarakat semakin membuka 

diri dalam menanggapi aspirasi-aspirasi, tuntutan dan harapan yang 

berkembang dalam masyarakat. Di samping itu masyarakat juga harus diberi 

keleluasaan untuk ikut berpartisipasi aktif dalam kehidupan pemerintahan dan 

kenegaraan, hal mana merupakan intisari dari demokrasi yang menjunjung 

tinggi kedudukan rakyat sebagai pemegang kedaulatan.
3
 

                                                             
2 Abu Samah dan Ali Bembi, Hukum Pemerintahan daerah dan desa indonesia, STAI H M 

(Pekanbaru: Lukman Edi Press 2016), Hlm.232 
3 Siswanto Sunarno,Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, (Jakarta:  Rajawali Pers, 2012) 
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Perwujudan dari partisipasi masyarakat dalam kehidupan pemerintahan 

dan kenegaraan adalah dengan memberi peluang bagi masyarakat untuk 

menyalurkan aspiransinya kepada pemerintah sesuai dengan semangat 

demokrasi, dengan landasan pemikiran antara lain untuk lebih menekankan 

pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan 

keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. 

Desa sebagai salah satu bentuk kesatuan masyarakat bukan hanya 

dipandang sebagai suatu unit pemerintahan dalam sistem pemerintahan 

Indonesia tetapi lebih daripada itu. Desa merupakan suatu kesatuan masyarakat 

hukum yang telah ada jauh sebelum terbentuknya Negara Indonesia, terlepas 

dari bentuk dan penyebutannya sehingga dalam   pelaksanaan semangat 

reformasi dan penegakan prinsip-prinsip demokrasi dalam sistem pemerintahan 

di daerah menyangkut pula dengan pemerintahan desa.
4
 

Berlakunya Undang-Undang 32 Tahun 2004 sebagai pengganti Undang-

undang Nomor 22 tahun 1999 ini, merupakan kesempatan bagi daerah 

kabupaten/kota untuk mengatur sendiri pembentukan, kedudukan, kewenangan 

serta tugas pokok dan fungsi Desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat di 

daerah dan kemampuan daerah sehingga dapat berbeda antara daerah 

kabupaten/kota yang satu dengan yang lainnya. Daerah lebih leluasa dalam 

menentukan dan memberikan kewenangan kepada Desa dalam rangka 

memenuhi tuntutan, keinginan dan kebutuhan masyarakat, terlebih lagi 

penyelenggaraan pemerintahan di Desa banyak berkaitan langsung dengan 
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pemberian pelayanan publik. Kualitas pelayanan di Desa diharapkan akan 

menjadi lebih baik dibandingkan pada saat pengaturan yang sentralistik. 

Sehingga diharapkan mampu selalu dapat beradaptasi dengan kemajuan yang 

begitu cepat dan tidak dapat diprediksi dalam memberikan pelayanan dan 

pemenuhan kebutuhan masyarakat
5
. 

Kemajuan yang begitu cepat dalam masyarakat dan hubungan antara 

masyarakat dan pemerintah yang bersifat dinamis, serta keberadaan birokrasi 

pemerintah tersebut, menuntut aparat pemerintah yang bertugas pada level 

mikro (dimana pelayanan secara langsung oleh aparat terhadap masyarakat 

berlangsung) atau mereka menempatkan diri pada garis paling depan untuk 

secara jernih, peka dan responsif membaca denyut nadi publik yang wajib 

diladeni. Aparatur harus senantiasa berusaha baik secara mandiri, maupun 

secara organisasi berusaha meningkatkan keprofesionalan terkait dengan tugas 

dan fungsi serta tanggung jawab yang ada. Pelayanan yang positif dan 

berkualitas secara empirik pada satu sisi akan menciptakan kepuasan, 

kebahagian dan kesejahteraan masyarakat, yang pada gilirannya akan dapat 

mewujudkan tujuan pembangunan masyarakat. Pada sisi lain, merupakan 

ukuran tingkat kinerja birokrasi pemerintahan, oleh karena itu pada level inilah, 

baik dan tidaknya citra pemerintah dimata masyarakat dipertaruhkan
6
. 

Sebagaimana di tetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 02 

Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan Minimal Desa yang mulai berlaku 

pada tanggal 23 Januari 2017  dalam Pasal 5 antara lain meliputi: 

                                                             
5 Sadu Wastiono dan M. Irawan Tahir, Prospek Pengenmbangan Desa, ( Jakarta: Fokus Media, 

2007) hlm 27. 
6 Tamim, Pemerintahan Desa Dan Administrasi Desa, (Jakarta: PT Raja Grafindo 2009) .Hlm 74 
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a. Penyediaan dan penyebaran informasi pelayanan; 

b. Penyediaan data dan informasi kependudukan dan pertanahan; 

c. Pemberian surat keterangan; 

d. Penyederhanaan layanan; dan 

e. Pengaduan masyarakat; 

Dalam peraturan menteri nomor 02 tahun 2017 tersebut yang telah diatur 

dalam pasal 5 huruf a dan b yang menjadi pokok permasalahan yaitu,  

a. Penyediaan dan penyebaran informasi pelayanan  

b. Penyediaan data dan informasi kependudukan dan pertanahan.
7
 

 Namun pada kenyataannya, standar pelayanan minimal desa di Desa 

Pelangko Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu belum sesuai dengan 

Standar Pelayanan Minimal yang ada, seperti penyediaan dan penyebaran 

informasi yaitu pemerintah harus berupaya menyampaikan informasi kepada 

masyarakat baik secara ataupun media lain yang mudah diakses dan diketahui 

oleh masyarakat seperti data dan informasi kependudukan. Data dan informasi 

kependudukan dan pertanahan  masyarakat desa, yaitu masyarakat mestinya 

melaporkan jumlah keluarganya kepada Aparatur pemerintah desa jika ada 

salah satu diantara keluarga tersebut meninggal dunia agar data tersebut akurat 

setiap saat dengan menyediakan data perubahan serta tertib laporan. Sedangkan 

data dan informasi pertanahan masyarakat haruslah melaporkan luas, batas-

batas tanah, serta kepastian kepemilikan agar masyarakat mudah mendapatkan 

pelayanan jika masyarakat tersebut ingin menjual ataupun terjadi sengketa 

                                                             
7
 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan 

Minimal Desa 
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tanah, namun banyak masyarakat tidak mengetahui tentang pelaksanaan  

standar pelayanan minimal desa dan standar pelayanan minimal desa di Desa 

Pelangko  belum sepenuhnya terpenuhi. Berdasarkan itu, penelitian standar 

pelayanan minimal desa ini perlu dilakukan penelitian, agar pelayanan terhadap 

masyarakat dapat secara optimal diperbaiki dan pelayanan dengan mutu terbaik 

dapat dipertahankan. 

 Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang 

dikembangkan dalam bentuk skripsi dengan judul “EFEKTIVITAS 

PENYELENGGARAAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI 

NOMOR 02 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR PELAYANAN 

MINIMAL DESA DI DESA PELANGKO KECAMATAN KELAYANG 

KABUPATEN INDRAGIRI HULU”. 

 

B. Batasan Masalah 

Batasan dalam permasalahan yang akan penulis angkat adalah, 

Efektivitas penyelenggaraan standar pelayanan minimal desa di Desa Pelangko 

Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu di tinjau dari Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 02 tahun 2017 tentang  Standar Pelayanan 

Minimal Desa. 

 

C. Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang diatas maka penulis dapat merumuskan 

permasalahan sebagai berikut : 
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1. Bagaimana Efektivitas Penyelenggaraan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 02 Tahun 2017 Tentang  Standar Pelayanan Minimal Desa di Desa 

Pelangko Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu? 

2. Apa faktor penyebab tidak efektifnya penyelenggaraan standar pelayanan 

minimal desa di Desa Pelangko Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri 

Hulu? 

 

D. Tujuan dan Manfaat Penulisan 

1. Tujuan Penulisan 

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

a. Untuk mengetahui Efektivitas Penyelenggaraan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 02 Tahun 2017 Tentang  Standar Pelayanan Minimal Desa 

di Desa Pelangko Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu 

b. Untuk mengetahui faktor penyebab tidak efektifnya penyelenggaraan 

standar pelayanan minimal desa di Desa Pelangko Kecamatan Kelayang 

Kabupaten Indragiri Hulu. 

2. Manfaat Penelitian 

Tiap penelitian harus diyakini kegunaannya bagi pemecahan masalah 

yang diselidiki. Untuk itu perlu dirumuskan secara jelas tujuan penelitian 

yang bertitik tolak dari permasalahan yang diungkap. Suatu penelitian 

setidaknya harus mampu memberikan manfaat praktis pada kehidupan 
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masyarakat. Kegunaan penelitian ini dapat ditinjau dari dua segi yang saling 

berkaitan yakni dari segi teoritis dan segi praktis
8
 

Dengan adanya penelitian ini penulis sangat berharap akan dapat 

memberikan berbagai manfaat : 

1. Manfaat Teoritis 

a. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang didapat dalam 

bangku perkuliahan dan membandingkannya dengan praktek di 

lapangan. 

b. Sebagai wahana untuk mengembangkan wacana dan pemikiran bagi 

peneliti. 

c. Untuk mengetahui seberapa efektif pelaksanaan standar pelayanan 

minimal desa serta apa faktor penghambat tidak efektifnya 

pelaksanaan standar pelayanan minimal desa di desa Pelangko 

Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu. 

d. Menambah literatur atau bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat 

digunakan untuk melakukan kajian dan penelitian selanjutnya. 

2. Manfaat Praktis. 

a. Bagi peneliti yaitu sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana 

Hukum di fakultas syariah dan hukum UIN SUSKA RIAU. 

b. Bagi masyarakat yaitu sebagai bahan masukan dan informasi tentang 

pentingnya Standar Pelayanan Minimal Desa. 

                                                             
8Nawawi, Hadari dan H.M Martini, Instrument Pendekatan Sosial , Suatu Pendekatan Proposal, 

(Yogyakarta: UGM Press, 1995) hlm. 25 
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c. Bagi penulis yaitu sebagai bahan ilmu pengetahuan dan wawasan 

bagi penulis. 

E. Metode Penelitian 

Penelitian merupakan salah satu sarana untuk mengembangkan ilmu 

pengetahuan, baik dari segi teori maupun praktek. Penelitian ini merupakan 

langkah awal yang harus dilakukan dalam menyusun skripsi. Suatu penelitian 

harus ditunjang dengan peraturan-peraturan yang menjadi dasar penelitian 

tersebut, sehingga penelitian yang dibuat dapat dipertanggungjawabkan 

kebenarannya. 

Penelitian pada umumnya bertujuan untuk menemukan,           

mengembangkan atau menguji kebenaran suatu pengetahuan. Mengembangkan 

berarti memperluas dan menggali lebih dalam suatu yang ada. Menguji 

kebenaran dilakukan jika apa yang sudah ada dirasa masih atau menjadi 

diragukan kebenarannya. Sehubungan dengan upaya ilmiah, maka metode 

penelitian suatu metode cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi 

ilmu pengetauhan yang bersangkutan. Metode adalah pedoman cara seorang 

ilmuan mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan yang dipahami. 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif yakni 

menggambarkan secara lengkap dan terperinci mengenai Efektivitas 

Penyelenggaraan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2017 

Tentang Standar Pelayanan Minimal Desa di Desa Pelangko Kecamatan 

Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu 
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2. Lokasi Penelitian 

Adapun lokasi dalam penelitian ini adalah di Desa Pelangko 

Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu. Penentuan lokasi ini 

dilakukan karena berdasarkan wawancara awal dengan aparatur pemerintah 

Desa Pelangko Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu bahwa tidak 

adanya peran masyarakat dalam Penyelenggaraan Standar Pelayanan 

Minimal Desa serta tidak adanya partisipasi masyarakat tersebut, oleh 

karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Desa Pelangko 

Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu. 

3. Objek dan Subjek Penelitian 

Objek penelitian yang akan di teliti adalah penyelenggaraan standar 

pelayanan desa. Sedangkan, subjek penelitian adalah Kepala Desa Pelangko, 

Sekretaris Desa Pelangko, KAUR umum dan perencanaan Desa Pelangko, 

KASI pelayanan Desa Pelangko, dan masyarakat desa Pelangko. 

4. Informan Penelitian 

Adapun satu orang kepala Desa Pelangko, satu orang Sekretaris Desa 

Pelangko, satu orang KAUR umum dan perencanaan Desa Pelangko, serta 

satu orang KASI pelayanan desa Pelangko, empat masyarakat desa 

Pelangko. Alasan memilih instansi-instansi tersebut adalah berkaitan 

langsung dengan pelayanan desa Pelangko. 

Metode yang digunakan dalam pengambilan sampel ini adalah 

purposive sampling yaitu sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan 

atau penelitian subyektif dari penelitian. 
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5. Jenis dan Sumber Data 

a. Data Primer 

Data ini diperoleh dengan cara mengumpulkan sejumlah 

keterangan atau fakta melalui wawancara secara terarah dan sistematis 

dengan pihak yang dipandang mengetahui serta memahami tentang 

objek yang diteliti yaitu Kepala Desa Pelangko, Sekretaris Desa 

Pelangko, KAUR umum dan perencanaan Desa Pelangko, serta KASI 

pelayanan Desa Pelangko, untuk memperoleh data yang jelas dan sesuai 

dengan masalah penelitian, maka peneliti mendatangi lokasi penelitian 

untuk memperoleh data dari lapangan. 

Data yang diperoleh dari sumbernya secara langsung di amati dan 

di catat secara langsung seperti wawancara, observasi dan dokumentasi. 

b. Data Sekunder 

Merupakan keterangan atau fakta yang diperoleh secara tidak 

langsung tapi diperoleh melalui studi pustaka, literature, peraturan 

perundang-undangan, karya ilmiah dan sumber tertulis lainnya yang 

berkaitan dengan masalah yang diteliti.
9
 

 

 

6. Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data 

sebagai berikut: 

                                                             
9
 Rony Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 

1982), hlm. 71 
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a. Wawancara 

Yaitu dilakukan dengan mengajukan pertanyaan yang disusun 

dalam suatu daftar pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dulu.
 
 

b.  Observasi 

Observasi dilakukan di Desa Pelangko Kecamatan kelayang kabupaten 

Indragiri Hulu. Observasi ini melakukan pengamatan langsung terhadap 

penyelenggaraan pelayanan oleh Desa Pelangko, serta mengamati hal-hal 

yang dianggap penting. 

c. Dokumentasi 

Yaitu sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang 

berbentuk dokumentasi seperti foto, majalah, catatan, surat kabar,  serta 

mengumpulkan data yang ada dalam masalah penelitian. 

d. Studi Pustaka 

Yaitu penulis mengambil buku referensi yang ada kaitannya 

dengan  persoalan dengan yang diteliti..  

7. Metode Analisa Data. 

Data yang diperoleh baik dari study lapangan diteliti dengan metode 

analisa deskriptif kualitatif yaitu data yang diperoleh akan digambarkan 

sesuai dengan keadaan sebenarnya, apa yang dikatakan responden baik 

secara lisan maupun tulisan, yang akan diteliti dan dipelajari sebagai satu 

kesatuan utuh, kemudian dilakukan analisis guna menjawab permasalahan 

yang diajukan dan mencari jalan keluar yang diharapkan hingga akhirnya 

akan didapat suatu skripsi yang ilmiah. 
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F. Sistematika Penulisan 

Pada penulisan skripsi ini, penulis berpedoman pada suatu sistematika 

yang sudah baku. Sistematika skripsi memberikan gambaran dan 

mengemukakan garis besar skripsi agar memudahkan di dalam mempelajari 

seluruh isinya
10

 

Dalam penulisan skripsi ini dilakukan secara sistematika yaitu 

membagi pokok-pokok skripsi dalam beberapa bab dan tiap-tiap bab terdapat 

sub-subbab. Penulis dalam skripsi ini membagi dalam lima bab yang diuraikan 

seperti di bawah ini: 

BAB I : PENDAHULUAN  

Bab ini membahas tentang latar belakang masalah, batasan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, 

sitematika penulisan.  

BAB II : GAMBARAN UMUM PENELITIAN  

Bab ini membahas sejarah desa, keadaan wilayah desa, struktur 

organisai pemerintahan desa pelangko, peta desa pelangko. 

BAB III  : KAJIAN PUSTAKA 

  Bab ini membahas kajian teori yang berdasarkan objek yang 

diteliti terdiri dari Otonomi daerah, Pemerintahan Desa, 

Pelayanan Publik, Kualitas pelayanan Publik, Peraturan 

Menteri nomor 02 tahun 2017 tentang standar pelayanan minial 

desa. 

                                                             
10Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1998). Hal 250. 
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BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

  Bab ini membahas tentang efektivitas penyelenggaraan standar 

pelayanan minimal desa serta faktor penyebab tidak efektifnya 

pelaksanaan standar pelayanan minimal desa di desa Pelangko 

kecamatan kelayang kabupaten Indragiri hulu. 

BAB V : PENUTUP 

  Bab ini berisikan kesimpulan secara singkat dan sekaligus 

saran dari hasil analisa dan pembahasan yang bisa bermanfaat 

DARTAR PUSTAKA 

 


