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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 LATAR BELAKANG 

Penyelenggaraan pemerintahan Negara Indonesia meliputi 

pemerintahan pusat dan daerah. Pemerintahan pusat di jalankan oleh 

presiden seperti yang di atur dalam pasal 4 ayat 1 UUD 1945 yang 

berbunyi “presiden republic indonesia memegang kekuasaan pemerintahan 

menurut UUD”. Dalam menjalankan pemerintahan, presiden dibantu oleh 

wakil presiden, menteri-menteri, dan kepala lembaga pemerintahan non 

departemen. Semua tingkatan tersebut kemudian disebut pemerintah pusat 

atau pemerintah daerah. Kelembagaan pemerintah daerah merupakan 

elemen dasar dalam penyelenggaraan pemerintahaan di suatu daerah, 

selain elemen urusan pemerintahan dan kapasitas aparatur pemerintahan 

daerah itu sendiri. 

Negara Indonesia yang lahir pada 17 Agustus 1945 adalah Negara 

kesatuan yang berbentuk republik. Dalam penyelenggaraan 

pemerintahannya daerah Indonesia terdiri atas beberapa daerah/ wilayah 

provinsi dan setiap daerah/wilayah provinsi terdiri atas beberapa daerah 

kabupaten/kota.selanjutnya didalam setiap daerah kabupaten/kota terdapat 

satuan pemerintahan terendah yaitu disebut desa dan kelurahan. Dengan 

demikian, desa dan kelurahan adalah satuan pemerintahan terendah 

dibawah pemerintah  kabupaten/kota (Hanif Nurcholis 2011:01)  
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Desa adalah suatu wilayah yang di tinggali oleh sejumlah orang 

yang saling mengenal, hidup bergotong royong, memiliki adat istiadatnya 

yang relative sama, dan mempunyai tata cara sendiri dalam mengatur 

kehidupan kemasyarakatannya. Sebagian besar mata pencariannya adalah 

bertani atau nelayan. Pada desa daratan sebagian besar penduduknya 

mencari penghidupan sebagai petani baik sawah ataupun kebun, 

sedangkan pada desa pesisir sebagian besar penduduknya mencari 

penghidupan sebagai nelayan. 

Desa dihuni oleh masyarakat yang hidup dalam satu budaya yang 

relative homogen. Masyarakat desa terikat oleh kesamaan dan kesatuan 

sistem nilai social/budaya. Mereka bermasyarakat secara rukun dan guyub. 

Karena itu, mereka disebut masyarakat payuguban  (gemeinschaft). 

Dalam konteks Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

pemerintahan daerah, desa di bedakan dengan kelurahan. Desa adalah 

kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang 

berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat 

setempat berdasarkan asal ususl dan adat istiadat setempat yang di akui 

Negara, sedangkan kelurahan adalah satuan dministrasi pemerintahan di 

bawah kecamatan yang merupakan wilayah pelayanan administrasi dari 

kabupaten atau kota.       

Berkaitan dengan ketentuan tersebut, hal ini mengisyaratkan bahwa 

dalam melaksanakan urusan rumah tangga desa, melakukan pembinaan, 

pembangunan masyarakat, dan membina perekonomian desa harus dapat 
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di jalankan oleh aparatur desa karena masyarakat desa telah berkembang 

dengan berbagai kegiatan yang semakin membutuhkan aparatur 

pemerintahan yang professional. 

Penyelenggaraan pemerintahan desa adalah seluruh proses kegiatan 

manajemen pemerintahan dan pembangunan desa berdasarkan 

kewenangan desa yang ada, meliputi perencanaan, penetapan kebijakan, 

pelaksanaan, pengorganisasian, pengawasan, pengendalian, pembiayaan, 

kordinasi, pelestarian, penyempurnaan, dan pengembangannya 

(PERMENDAGRI No 35 Tahun 2007 tentang pedoman umum tata cara 

pelaporan dan pertanggung jawaban penyelenggaraan pemerintahan desa). 

Desa merupakan satuan pemerintahan  di bawah Kabupaten atau Kota. 

Desa tidak sama dengan kelurahan yang setatusnya di bawah Camat.  

Kelurahan hanyalah wilayah kerja lurah di bawah camat yang tidak 

mempunyai hak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat 

setempat. Sedangkan Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut 

dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat 

hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan 

mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat 

berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional 

yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia (UU No 23/2014). 

Didalam penyelenggaraan pemerintahan desa sangat di perlukan 

pengetahuan yang luas  mengenai tata pengelolaan adminstrasi desa sesuai 
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dengan otonomi desa yang di amanatkan undang-undang. Sehingga dalam 

penyelenggaraan pemerintahan, aparatur pemerintahan desa di tuntut 

memiliki kemampuan dan pengetahuan yang luas untuk menjalankan roda 

pemerintahan tersebut. 

Untuk mendapatkan pengetahuan tersebut sangat dibutuhkan 

berbagai pelatihan dalam bentuk diklat yang diberikan oleh instansi yang 

berwenang sehingga dapat meminimalisir penyimpangan didalam 

menjalankan pemerintahan desa sesuai dengan otonomi desa tersebut. 

 Kecamatan Tambang merupakan salah satu Kecamatan yang 

berada dalam lingkup Kabupaten Kampar Provinsi Riau. Kecamatan ini 

berbatasan langsung dengan Kotamadya Pekanbaru. Kecamatan Tambang 

terdapat beberapa desa, dimana desa merupakan ujung tombak dalam 

pelaksanaan pelayanan terhadap masyarakat. Dalam menjalankan 

pemerintahan tersebut sangat dibutuhkan skill dan pengetahuan yang luas 

bagi aparaturnya sehingga dapat memberikan pelayanan yang  baik untuk 

masyarakat. Akan tetapi dalam pelaksanaannya banyak penyimpangan 

yang terjadi. Banyak aparatur pemerintahan tidak mengetahui bagaimana 

menjalankan pemerintahan sesuai dengan azaz otonomi desa. 

Dalam melaksanakan pemerintahan desa, aparatur pemerintah desa 

masih kurang memahami tugas dan fungsinya seperti melakukan 

perencanaan kegiatan di desa, penetapan kebijakan, pelaksanaan, 

pengorganisasian, pengawasan, pengendalian, pembiayaan, 

mengkoordinasikan tugas dalam menjalankan pemerintahan. 
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Hal ini dapat dilihat dari adanya aparatur pemerintahaan Desa yang 

tidak mengerti bagaimana melakukan perencanaan dan penetapan program 

didesa yang akan di prioritaskan. Dari penjelasan diatas dapat diketahui 

beberapa permasalahan, yaitu : 

1.  Kurang pahamnya pemerintah desa dalam memahami kedudukan desa 

sesuai dengan otonomi desa.  

2. Masih minimnya keingintahuan aparatur pemerintahan desa mengenai 

bagaimana peraturan mengenai otonomi desa.   

Didalam menjalankan pemerintah sudah sewajarnya aparatur 

pemerintah desa mempunyai wawasan yang luas mengenai bagaimana 

pelaksanaan amanat dari undang-undang otonomi desa tersebut. Sehingga 

dengan adanya edukasi mengenai pemerintahan desa dapat 

berkesinambungan dan dapat mensosialisasikan sesama aparatur 

pemerintah desa di lingkungan kecamatan tambang kabupaten Kampar. 

Dengan begitu pemerintah harus dapat melakukan koordinasi antara 

pemerintah desa dan sharing bagaimana otonomi desa tersebut.  

Berangkat dari latar belakang yang dikemukakan di atas, maka 

penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ANALISIS 

PENGETAHUAN APARATUR PEMERINTAH DESA TENTANG 

OTONOMI DESA”. 
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1.2 RUMUSAN MASALAH 

 Berdasarkan gejala-gejala di temukan di atas, maka penulis 

merumuskan permasalahan pokok penelitian yaitu “Bagaimana 

Pengetahuan Aparatur Pemerintah Desa Tentang Otonomi Desa”. 

 

1.3 TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

1. Tujuan penelitian 

a. Untuk mengetahui bagaimana pengetahuan aparatur pemerintah 

desa mengenai otonomi desa di kecamatan tambang 

2. Manfaat penelitian 

a. Sebagai bahan informasi dan masukan bagi aparatur pemerintah 

desa bagaimana bagaiaman menjalankan pemerintahan sesuai 

dengan otonomi desa. 

b. Sebagai bahan informasi bagi peneliti selanjutnya dalam meneliti 

permasalahan yang sama. 

c. Untuk menyelesaikan tugas akhir guna mendapatkan gelar sarjana 

pada jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu 

sosial UIN SUSKA RIAU. 
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1.4 SISTEMATIKA PENULISAN 

Bab I  : Pendahuluan 

 Pada Bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika 

penulisan. 

Bab II  :  Telaah Pustaka 

 Pada Bab ini mengemukakan  berbagai masalah yang 

berhubungan dengan penelitian yang terdiri dari Kerangka 

Teori, Defenisi Konsep dan Defenisi Operasional. 

Bab III  :  Metode Penelitian  

  Pada Bab ini berisikan bentuk penelitian, lokasi penelitian, 

populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, hipotesis dan 

teknik analisa data. 

 

Bab IV  :  Gambaran umum lokasi penelitian 

  Pada Bab ini akan dibahas tentang gambaran umum desa 

lokasi penelitian yang meliputi kondisi geografis, demografi 

dan struktur organisasi. 

Bab V :  Pada Bab ini akan memuat hasil penelitian dan pembahasan 

tentang   analisis pengetahuan aparatur pemerintahan desa 

mengenai otonomi desa. 

Bab VI : Di dalam Bab ini akan disajikan kesimpulan dan saran dari 

berbagai        pembahasan.                 


