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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Tata pemerintahan yang baik tentu menjadi dambaan semua pihak, baik 

birokrat maupun masyarakat. Birokrasi diharapkan dapat menyesuaikan diri 

dengan keadaan yang sedang berkembang. Mutu pelayanan yang diberikan 

birokrasi akan sangat menentukan kepuasan pelanggan yang akan berdampak 

langsung pada organisasi publik, agar kedepan dapat memberikan pelayanan yang 

maksimal. 

Peran Kepala Desa dalam  pemerintahan adalah penyelenggaraan urusan 

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistim pemerintahan 

Negara kesatuan Republik Indonesia. Otonomi desa merupakan otonomi yang 

asli, bulat dan utuh merupakan pemberian dari pemerintah, sebaiknya Pemerintah 

berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Desa 

dapat dibentuk dan dihapus atau digabung dengan memperlihatkan asal usulnya 

atas prakarsa masyarakat dengan persetujuan pemerintah kabupaten dan DPRD. 

Di desa dibentuk pemerintahan desa dan Badan Perwakilan Desa. Istilah Badan 

Perwakilan dapat disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat desa 

setempat. Pembentukan pemerintahan desa dilakukan oleh masyarakat desa. 

Ketentraman dan ketertiban umum merupakan syarat utama mendukung 

terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur dan beradab berdasarkan 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pemeliharaan ketentraman dan 



2 
 

 

ketertiban umum melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi 

pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat, penegakkan hukum, 

perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh 

POLRI sebagai alat Negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung 

tinggi HAM. Peran polisi sangat penting dalam memberikan 

penyelenggaraanketentraman dan ketertiban masyarakat. 

 Selanjutnya pemerintahan desa keberadaanya adalah berhadapan langsung 

dengan masyarakat, sebagi ujung tombak Pemerintah yang terdepan. Dalam 

memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa, Kepala Desa diserahi wewenang 

penuh baik politik maupun administrasi sehingga timbulah otonomi. Otonomi di 

sini artinya kebebasan masyarakat yang tinggal di daerah yang bersangkutan 

untuk mengatur dan mengurus kepentinggannya sendiri. Otonomi yang dimiliki 

pemerintah desa adalah otonomi berdasarkan asal-usul dan adat istiadat, artinya 

jika Desa mempunyai urusan-urusan yang secara adat diatur dan diurus, maka 

urusan-urusan tersebut diakui oleh Undang-Undang Otonomi desa hal tersebut 

bukanlah sebagi penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah atau daerah 

tingkat atasnya kepala kepala desa hal itu menjadi urusan rumah tangga desa yang 

bersangkutan. 

 Salah satu bentuk otonomi desa  adalah hak memiliki Kepala Desa sendiri. 

Hak memiliki Kepala Desa ini dianggap sangat penting mengingat peranan 

pemerintah desa yang sangat dibutuhkan dalam seluruh aspek kehidupan 

masyarakat desa. Peranan desa dan pemerintahnya merupakan tolak ukur dalam 

tatanan pemerintahan Indonesia yang merupakan basis dan sasaran  akhir 
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pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. Oleh karnanya kedudukan desa 

hendaklah harus semakin diperkuat agar dapat semakin mampu menopang roda 

pemerintahan secara nasional. 

 Kepala Desa mempunyai tugas pokok seperti memimpin dan 

mengkordinasikan pemerintahan desa, membina dan mebangun masyarkat serta 

menjalankan tugas pembantuan dari pemerintahan atasanya. Urusan-urusan yang 

dibebankan kepada pemerintah desa mencakup juga pelaksanaan program-

program yang menyangkut potensinya yang besar sebagi satuan kemasyarakatan 

dan satuan teritorial yang terdiri : 

a.  Sebagai sumber segala data, informasi, daya gerak, pembinaan dan 

pengawasan. 

b. Sebagai benteng terakhir pengamalan Pancasila. 

c. Sebagi pusat pertumbuhan dan peningkatan jiwa gotong royong di segala 

bidang kehidupan dan penghidupan. 

d. Membina partisipasi masyarakat di segala bidang. 

e. Membina ketertiban dan kesatuan bangsa dalam rangka melancarkan 

pelaksanaan bangunan yang terbesar di seluruh pelosok tanah air. 

Kepala Desa bekedudukan sebagai pemimpin pemerintah desa sejajar dan 

brmitra kerja dengan Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ) yang dalam 

melaksanakan tugas dan kewajiban bertanggung jawab kepada rakyat melalui 

Badan Permusyawratan Desa ( BPD ) dan menyampikan laporan mengenai 

pelaksanaan tugasnya kepada Camat dengan tembusan kepada Bupati. 
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Kepala Desa selaku pimpinan pemerintahan yang ada dalam ruang lingkup 

desa harus bisa melaksanakan tugasnya secara optimal, baik itu sebagi seorang 

pelayan masyarakat maupun sebagi perantara yang bisa memberikan solusi 

terhadap permasalahan yang timbul dalam masyarakat yang mencakup area yang 

menjadi kewenangannya. Aspirasi-aspirasi yang disampikan oleh masyarakat 

harus didengar dan di tindak lanjut oleh seorang Kepala Desa agar apa yang 

menjadi tujuan bersama bisa tercapai sesuai dengan yang diharapkan. 

Hal tersebut sangat penting, karena pemerintah desa beserta aparatnya 

adalah sebagi administrator penyelenggara utama aktifitas pemerintahan, 

pembangunan dan  kemasyarakatan maupun sebagi pembina ketentraman dan 

ketertiban di wilayah kekuasaannya. Karena itu, peranan mereka demikian penting 

dan banyak menentukan maju mundurnya suatu unit pemerintahan. Oleh sebab itu 

diperlukan aparat desa yang benar-benar mampu dan dapat bekerja sama dalam 

pelaksanaan tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Dengan demikian Kepala 

Desa dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari  terutama yang berhubungan dengan 

tugas dan kewajibannya, semakin dituntut untuk dapat kerja keras dan memiliki 

kemampuan yang optimal guna mempelancar pelaksanaan tugas pemerintah. 

Pemerintahan desa yang baik menunjukkan betapa pentingnya kemitraan 

antara pemerintahan desa dengan unsur masyarakat. Kemitraan tersebut memiliki 

mekanisme, proses, hubungan dan institusi, akuntabilitas, efektifitas manajemen, 

dan ketersediaan informasi masyarkat terhadap pemerintahan desa. Akuntabilitas 

menuntut adanya jaminan legitimilasi melalui kinerja yang dapat dipertanggung 

jawabkan kepada masyarakat. Efektifitas manajemen mengandung orientasi 
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kinerja dan prosedur yang transparan. Eseinsi pemerintahan desa yang baik 

dimaksudkan untuk mencapai tujuan pemerintahan desa berbasis pada hubungan 

yang baik antara pemerintah pesa dengan masyarakat. 

Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014. Di jelaskan tentang pemerintahan desa 

dengan pemerintah desa yang mempunyai makna yang berbeda. Jika pemerintah 

desa adalah badan atau lembaga atau organisasi tingkat desa yang 

menyelenggarakan Pemerintahan sedangkan pemerintahan desa adalah kegiatan 

lembaga atau organ pemerintahan desa dalam rangka melaksanakn kebijakan 

politik atau dengan kata lain aktivitas lembaga pemerintahan desa yang 

melaksanakan peraturan perundang-undangan untuk memberi pelayanan kepada 

masyarakat. 

Tabel 1.1  

Pendapatan Keuangan Desa Batu Belah Kecamatan Kampar Kabupaten 

Kampar Tahun 2013-2016 

No Tahun Jumlah Pendapatn 

1 2013 Rp. 260.321.931 

2 2014 Rp. 277.701.888 

3 2015 Rp. 514.409.089 

4 2016 Rp. 1.568.698.650 

Sumber : Kantor desa batu belah ( berkas APBDesa ) 

Pada table diatas pendapatan keuangan desa di desa batu belah kecamatan 

Kampar kabupaten Kampar yang setiap tahunnya meningkat dari tahun 2013 

sampai tahun 2016 sesuai anggaran pendapatan belanja desa ( APBDesa ).                    

Pada tahun 2013 pendapatan keuangan desa yang terdiri pendapatan asli desa ( 

PAD ) dana perimbangan desa, alokasi dana desa ( ADD) dan TPAPD, Sedangkan 
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pada tahun 2014 pendapatan yang diterima desa yang terdiri dari PAD, dan 

Perimbangan desa, ADD, TPAPD dan Bantuan keuangan dari pemerintah pada 

tahun 2015 pendapatan yang diterima dasa terdiri dana desa dan alokasi dana desa 

dan pada tahun 2016 yang mana pendapatan  terdiri dana desa alokasi dana desa, 

dan bagi hasil restribusi daerah bantuan dari pemerintah propinsi dan silpa. 

Pada tahun 2013 dan 2014 anggaran pendapatan relative kecil, anggaran 

pendapatan dalam membiayai pengeluaran sesuai keuangan desa yang ada 

cendrung digunakan untuk keperluan diluar program pembangunan desa tersebut 

seperti pembayaran gaji pegawai aparatur desa, anggota BPD, RW, RT, dan 

Keamanan ( hansip ) yang menghabiskan anggaran dana desa yang cukup banyak, 

pada tahun 2013 dalam bentuk anggaran mencapai Rp. 170.490.000 yang mana 

anggaran tersebut digunakan untuk penghasilan perangkat desa,. 

Dalam segi pembangunan anggaran yang terlaksana pada tahun 2013 hanya 

mencapai Rp. 39.985.000 adapun bentuk kegiatan yang terlaksana pembangunan 

MCK Kantor Kepala Desa Batu Belah.  

Pada tahun 2016 kegiatan keuangan desa batu belah kecamatan Kampar 

kabupaten Kampar sanggat besar peneriman yang diperolehnya sebanyak                        

Rp. 1.049.698.650 yang terdiri dari dana desa, bagi hasil pajak restribusi dan 

alokasi dana desa yang akan dialokasikan dengan kegiatan sesuai dengan 

perbidang nya seperti : 
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1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 

3. Bidang Pembinaan Masyarakat 

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat 

 

Tahun 2016 dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan desa yang 

meliputi dari pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan, kegiatan operasional 

kantor desa, kegiatan operasionaal  BPD, Kegaiatn Operasional RT/RW 

menghabiskan dana sebesar Rp. 307.084.750. 

Dalam bidang pelaksanaan pembagunan di desa batu belah kecamatan 

Kampar kabupaten Kampar pada tahun 2016 dalam bentuk program kegiatan yang 

telah dilaksanakan seperti pembangunan jalan semen di dusun-dusun sepanjang 

500 meter, pembangunan jembatan kayu di dusun I dan kegiatan sarana dan 

Prasarana Fisik, Sosil, Pendidikan menghabiskan anggaran sebesar                                

RP. 1.112.712.900. 

Dalam bidang pembinaan masyarakat sesuai program yang telah 

terlaksana di desa batu belah kecamatan Kampar kabupaten Kampar antara lain 

sebagai berikut pembinaan keamanan dan ketertiban, pembinaan kegiatan 

kepemudaan dan olarahga, kegiatan organisasi PKK dan Kegiatan Anak usia dini 

bidang ini menghabiskan dana sebesar RP. 39.820.000 

Dalam bidang pemberdayaan msyarakat kegiatan yang telah dilaksanakan 

kegiatan peningkatan kapasitas lembaga masyarkat dan kegiatan pemberdayaan 

Posyandu, UP2K dan yang menghabiskan anggaran sebesar RP. 49.081.000 
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Adapun tugas Kepala Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 Pasal 26 ayat (1) adalah sebagi berikut: 

a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. 

b. Mengangkat dan memberhentikan prangkat desa. 

c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa. 

d. Menetapkan peraturan desa 

e. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa. 

f. Membina kehidupan masyarakat desa 

g. Membina ketentraman dan ketertiban  masyarakat desa 

h. Membina dan menigkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya 

agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya 

kemakmuran masyarakat desa. 

i. Mengembangkan sumber pendapatan desa. 

j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagain kekayaan negara guna 

menigkatkan kesejahteraan masyrakat desa. 

k. Megembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa. 

l. Memanfaatkan teknologi tepat guna. 

m. Mengkoordinasikan pembanguan desa secara partisipatif 

n. Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menuju kuasa hukum 

untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undang. 
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Dengan dijalankannya pelaksanaan tugas Kepala Desa dengan baik dalam 

memberikan pelayanan,interaksi dan berkomunikasi dengan masyarakat maka 

masayrakat akan benar - benar dapat merasakan keberadaan Kepala Desa yang 

bijaksana dan bertanggung jawab terhadap tugas yang dilaksanakan nya. 

Berhubung Kepala Desa serta perangkat desa menjadi penentu atau basis 

dan merupakan barisan terdepan dalam melaksanakan dan mensuskseskan 

pelaksanaan pemerintahan desa, maka aparatur pemerintahan desa dituntut untuk 

mempunyai  kemampuan dan berperan aktif melaksanakan tugas. 

Berdasarkan studi pendahuluan yang penulis lakukan di desa Batu Belah 

Kecamatan Kampar  Kabupaten Kampar, Penulis menemukan gejala - gejala 

masih banyaknya tugas Kepala Desa yang belum dijalankan dengan baik, 

sehingga berdampak pada tidak efektifnya pemerintahan desa. Hal tersebut dapat 

ditunjukan dengan gejala – gejala sebagaimana berikut : 

1. Kepala Desa dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa, 

seharusnya menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja 

pemerintah desa. Namun dalam kondisi rilnya Kepala Desa kurang 

memperdayakan dan menjadikan lembaga-lembaga PKK yang ada di 

desa Batu Belah sebagai mitra kerja Pemerintahan Desa dalam 

memajukan Pemerintahan Desa serta memberdayakan masyarakat.  

2. Pemerintah desa berkewajiban membina ketentraman dan ketertiban 

masyarakat desa, antara lain dengan memberdayakan sistem keamanan 

lingkungan( Siskamling) berdasarkan pengamatan di lapangan dalam 

memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat kurang aktifnya 
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pos siskambling yang ada, sehingga berakibat pada banyak nya kasus 

pencurian di Desa seperti  pencurian hasil karet, sawit dan binatang 

ternak seperti kerbau dan sapi yang mengakibatkan kerugian jutaan 

rupiah pada masyarakat. 

3. Pemerintah berkewajiban Membina kehidupan masyarakat desa dalam 

melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat. Salah satu 

contoh Randai  dahulunya di tampilkan  dalam acara-acara adat  

sekarang seni budaya ini  tidak di temukan  lagi di karenakan  

3.1. Tidak disiapkannya kaderisasi untuk penerus keagiatan budaya 

atau adat lokal tersebut 

3.2. Kurang tertariknya generasi muda menggunakan adat lokal 

karena terpengaruhnya oleh perkembanagan zaman sekarang. 

3.3. Masuknya budaya dari luar seperti Keyboard atau Orgen 

Tunggal. 

`Berdasarkan persoalan yang dikemukakan di atas, menujukan kurang efektifnya 

pemerintahan desa sehingga berdampak pada kurang optimalnya pembangunan 

masyarakat desa sebagai basis pemerintahan nasional. Hal ini menarik untuk 

diteliti lebih jauh dengan judul  Analisis Pengelolaan  Desa Berdasarkan 

Undang-Undang  6 Tahun 2014 ( Studi Kasus Desa Batu Belah Kecamatan 

Kampar Kabupaten Kampar ) 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan masalah daiatas penulis merumuskan 

permasalahan sebagai berikut : 
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a. Bagaimana Pengelolaan Desa berdasarkan UU. 6 Tahun 2014  di  Desa 

Batu Belah Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar ? 

b. Apa saja kendala dalam pengelolaan desa berdasarkan UU. 6 Tahun 

2014   di Desa Batu Belah Kecamatan Kampar  Kabupaten Kampar ? 

1.3 Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan penelitan sebagai berikut 

a. Untuk mengetahui pengelolaan desa berdasarkan UU. 6 Tahun 2014 di 

desa batu belah kecamatan Kampar kabupaten Kampar.   

b. Untuk mengetahui kendala-kendala dalam pengelolaan desa berdasarkan 

UU. 6 Tahun 2014 di desa batu belah kecamatan Kampar kabupaten 

Kampar. 

Penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan manfaat sebagaimana  berikut : 

a. Diharapkan berguna untuk pengambilan ilmu Administrasi Negara 

khususnya dipemerintahan desa. 

b. Sebagai bahan masukan bagi Kepala Desa untuk mengoptimalkan 

pemerintahan desa sehingga dapat mencapai tujuan pembangunan 

masyarakat. 

c. Sebagai salah satu syarat untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan 

studi pada tingkat satu ( S1) 
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1.4 Manfaat Penelitian  

a. Aspek Teoritis 

Agar dapat dipahami oleh masyarkat tentang tugas dan kewajibannya 

seorang kepala desa yang berada di Undang-undang Nomor 6 tahun 

2014. 

b. Aspek Praktis 

1. Bagi penulis, manfaat penelitian ini dapat memberikan pengalaman 

dan pengetahuan secara praktis sebagai bahan acuan pemahaman 

konsep teoritik dengan fakta yang terjadi dilapangan. 

2. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan menjadi 

masukan untuk peneliti lain sehingga menimbulkan minat dan dapat 

digunakan sebagai bahan pengembangan teori bagi penelitiannya. 

c. Aspek Individual 

1. Agar peneliti paham tentang Uundang-undang nomor 6 tahun 2014 

tentang tugas dan kewajiban seorang kepala desa. 

1.5 Fokus Penelitian  

Fakus penelitan ini diadakan di desa batu belah Kecamatan Kampar 

Kabupaten Kampar. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Secara garis besar pembahasan dalam penulisan ini dibagi menjadi enam 

pokok bahasan ( BAB) dan masing-masing bab dibagi sub-sub, seperti berikut : 
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BAB I  : PENDAHULUN  

Bab ini merupakan bab pertama yang mana dalam bab ini 

berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitan, kegunaan penelitan, serta sistematika penulisan. 

BAB II  : KERANGKA TEORI 

Menguraikan tinjauan pustaka, mengenai tentang otonomi 

daerah, pemerintahan desa, organisasi yang merupakan 

teori-teori pendukung penulis ini nantinya, yang merupakan 

deskripsi teori pada bab ini, selain itu dalam bab ini juga 

berisi, kerangka berpikir dan konsep operasional 

BAB III  : METODOLOGI PENELITAN 

Menguraikan tentang tempat dan waktu penulisan, jenis dan 

sumber data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan 

data, serta analisi data. 

BAB IV : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang Geografi Desa Batu Belah, dan 

Demografi Pemerintahan Desa Batu Belah Kecamatan 

Kampar Kabupaten Kampar. 
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BAB V  : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Didalam bab ini memuat hasil penelitan pembahasan yang 

harus dilakukan 

BAB VI : PENUTUP 

Bab ini merupakan bab penutup, yang berisikan tentang 

kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran yang 

diperlukan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


