
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Ilmu administrasi selalu dikaitkan dengan kegiatan kerja sama, maka 

setiap orang yang terlibat atau melakukan kegiatan kerja sama dengan orang 

lain maka orang itu berhubungan dengan administrasi dan akan mengalami 

beberapa masalah administrasi. Keterbatasan kemampuan manusia 

menggunakan dan memanfaatnya berbagai sarana dan prasarana sedemikian 

rupa sehingga dari padanya diperoleh manfaat yang maksimal. Menurut 

Siagian (2009:2), administrasi sebagai keseluruhan kerja sama antara dua 

orang atau lebih didasarkan atas rasiponalitas tertentu dalam rangka 

pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya dengan manfaat sarana 

dan prasarana tertentu secara berdaya guna dan berhasil guna. Penerapan ilmu 

administrasi digunakan berbagai kehidupan termasuk di instansi 

pemerintahan. Pemerintahan daerah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh 

pemerintah daerah dan DPRD. Menurut azas ekonomi dan tugas pembantu 

dengan prinsip otonomi dengan sistem Negara Republik Indonesia 1945. 

Dalam usaha pencapaian tujuan pembangunan nasional yang termuat 

dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 adalah untuk mewujudkan 

suatu masyarakat yang adil dan makmur yang merata dan berkesinambungan 

antara materi dan spritual berdasarkan pancasila dalam konteks kesatuan 

Negara Republik Indonesia yang berdaulat dan bersatu, tentram, tertib dan 

damai. Berhasilnya suatu pembangunan tentunya disertai dengan sistem 
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pengaturan yang baik terutama dalam pengolahan sumber daya. Begitu juga 

dengan pembangunan manusia yang merupakan bagian yang tak mungkin 

terpisahkan. Oleh sebab itu dalam pelaksanannya sangat dipengaruhi oleh 

kemampuan aparatur yang ada didaerah. Sasarannya adalah manusia yang 

merupakan kunci dari pelaksanaan pembangunan tersebut. 

Pembangunan Nasional merupakan perwujudan tujuan nasional bangsa 

Indonesia yang pada intinya bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan 

makmur. Pembangunan nasional yang dilaksanakan ada hakikatnya mencakup 

semua aspek kehidupan manusia yang dilakukan secara terarah keseluruh 

pelosok tanah air. Pelaksanaan pembangunan yang ditujukan demi 

kemakmuran rakyat tersebut, penyelenggaraannya dilakukan sesuai dengan 

kondisi daerah masing-masing dengan kata lain bahwa negara memberikan 

kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk penyelenggaraan otonomi. 

Dalam gerak pelaksanaanya sejak dikeluarkannya Undang-Undang No 

32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah. Kemudian sekarang Undang-

Undang tersebut telah dirubah dengan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 

Tentang Pemerintahan Daerah, maka penyelenggaraan otonomi Daerah yang 

sesuai dengan Undang-Undang tersebut dalam substansinya juga mengalami 

perubahan, namun pada esensinya tetap menggunakan prinsip otonomi daerah 

diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua unsur pemerintahan 

diluar dan menjadi urusan pemerintah pusat.  Daerah  memiliki kewenangan 

membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan peran 

serta pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan 
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kesejahteraan rakyat. Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula 

prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Implementasi kebijakan 

otonomi tersebut mendorong terjadinya perubahan secara struktural, 

fungsional dan kultural dalam keseluruhan tatanan penyelenggaraan 

pemerintahan daerah.  

Pelaksanaan tugas kepala desa dalam  Peraturan Daerah Kuantan 

Singingi Nomor 2 Tahun 2009 tentang pedoman susunan organisasi dan tata 

kerja pemerintah desa yaitu mengurus penyelenggaraan pemerintah desa 

menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemaysarakatan 

kemudian melaksanakan tugas memimpin, menyusun dan mengajukan 

rancangan peraturan desa, memberdayakan masyarakat, membina kehidupan 

masyarakat, mewakili desanya di dalam maupun luar desa, menjaga 

kelestarian adat istiadat dan mengkoordinasikan pembangunan desa secara 

partisipatif.  

Tugas pokok dan fungsi kepala desa berdasarkan Peraturan Daerah 

Kuantan Singingi Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Pedoman Susunan 

Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa BAB IV pasal 9 tugas pokok 

dan fungsi kepala desa yaitu:  

1.  Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik.  

1. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa.  

2. Menyelenggarakan pembangunan dan kemasyarakatan. 

Tugas pokok dan fungsi kepala desa berdasarkan perda Nomor 9 

Tahun 2009 tentang pedoman susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan 
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desa telah ditetapkan bahwa kepala desa harus menjalankan kewajibannya 

sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah tersebut. Namun dari observasi 

yang dilakukan penulis melihat bahwa kepala desa di Pesikaian tidak 

menjalankan kewajiban sebagaimana mestinya, antaranya yaitu:  

Penyelenggaraan administrasi tidak berjalan dengan baik dimana pada 

jam kerja kepala desa dan perangkat desa tidak ada dikantor desa, padahal itu 

masih jam kerja dan lamban dalam pelaksanaan kinerjanya. Ini juga 

berpengaruh pada pelaksanaan urusan kewenangan desa dan pembangunan 

dan kemasyarakatan akan menyebabkan tidak berjalan dengan baik tugas 

pokok dan fungsi kepala desa sebagaimana mestinya. 

Penyelenggaraan pemerintahan desa mempunyai tugas menjalankan 

birokratisasi di lefel desa, melaksanakan program-program pembangunan, 

memberikan pelayanan administratif kepada masyarakat. Tugas penting 

pemerintah desa adalah memberikan pelayanan administratif kepada 

masyarakat. Dalam praktiknya antara masyarakat dan kepala desa mempunyai 

hubungan kedekatan secara personal yang mungkin diikat dengan tali 

kekerabatan maupun ketetanggaan. Tetapi apabila kepala desa tidak aktif 

dalam penyelengaraan pemerintahan desa maka birokratisasi pembangunan, 

pelayanan administratif pada masyarakat tidak berjalan dengan baik. 

Fenomena diatas bukan lagi rahasia umum, dimana aparat desa 

maupun masyarakat sendiri sudah menganggap kejadian yang seperti ini 

merupakan suatu hal yang lumrah padahal perbuatan atau sifat tersebut tidak 

sesuai dengan ketentuan yang ada bahkan termasuk suatu pelanggaran 

hukum. Dari permasalahan diatas  maka penulis berminat untuk mengambil 
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judul Penelitian yaitu “Analisis Pelaksanaan Tugas Camat Dalam 

Mengurus Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Pesikaian 

Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi ” 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah terjadi diatas 

maka adapun rumusan masalah yang dimaksud adalah: 

1. Bagaimana Pelaksanaan dan Hambatan-hambatan dalam Penyelenggaraan 

Pemerintahan Desa di Desa Pesikaian? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.  Untuk mengetahui Pelaksanaan dan Hambatan-hambatan dalam 

Penyelenggaraan Pemerintah Desa di Desa Pesikaian. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat memperoleh manfaat sebagai 

berikut: 

1. Kegunaan Teoritis 

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya 

pengembangan ilmu administrasi yang berhubungan dengan pelaksaan 

tugas camat dalam membina penyelenggaran pemerintahan Desa. 

2. Kegunaan Praktis 

Secara Praktis penelitian ini dapat berguna kepada pemerintah desa 

dan daerah dalam upaya melaksanakan tugas camat dalam membina 

penyelenggaraan pemerintahan Desa di Cerenti Kabupaten 
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1.5. Sistematika Penulisan  

Untuk memudahkan para pembaca dalam memahami penelitian ini, 

penulis mengklasifikasikan penelitian ini dalam beberapa bab dan setiap bab 

terdiri dari beberapa pasal, yaitu sebagai berikut : 

BAB I :  PENDAHULUAN 

  Merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, sistematika penulisan. 

BAB II :  LANDASAN TEORI 

  Bab ini menjelaskan landasan teori, definisi dan penjelasan 

yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan, penelitian 

terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis yangberhubungan 

dengan pokok pembahasan dan penelitian terdahulu serta 

menjadi dasar acuan teori yang digunakan dalam analisa 

penelitian ini.  

BAB III :  METODE PENELITIAN  

  Bab ini berisi tentang objek penelitian,jenis dan sumber data, 

metode pengumpulan data, populasi dan sampel, metode analisa 

data, serta definisi operasional. 

BAB IV :  GAMBARAN UMUM 

  Bab ini berisi tentang sejarah,  visi dan misi, letak geografis, 

struktur organisasi dan kegiatan perusahaan. 
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BAB V :  HASIL PENELITIAN 

  Bab ini berisi tentang hasil penelitian yaitu mengenai Analisis 

pelaksanaan tugas camat dalam membina penyelenggraan 

pemerintahan desa diKecamatan Cerenti (studi kasus di desa 

Pesikaian). 

BAB VI :  KESIMPULAN/SARAN 

  Berisi tentang Kesimpulan dari laporan penelitian yang telah 

dilakukan berdasarkan hasil analisis dan pembanhasan, serta 

saran dari pihak-pihak yang berkepentingan terhadap hasil 

penelitian maupun bagi penelitian selanjutnya. 

 

 

 

 

 


