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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang   

 

Negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan menganut asas 

desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memberikan 

kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelengarakan otonomi 

daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah. Untuk 

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan 

masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 18 

UUD 1945 dan perubahannya menyatakan pembagian daerah Indonesia atas 

daerah besar dan daerah kecil, dengan bentuk dan susunan pemerintahannya 

ditetapkan. 

Secara anatomis, urusan pemerintah dibagi dua yakni, absolut (hankam, 

moneter, yustisi, politik luar negeri, dan agama), dan Concurrent (urusan 

bersama pusat, provinsi dan kabupaten/kota). Urusan pemerintah yang bersifat 

absolut yaitu merupakan urusan mutlak pemerintah pusat dan concurrent 

adalah urusan pemerintahan yang penanganannya dapat dilaksanakan bersama 

antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dengan demikian setiap 

urusan yang bersifat concurrent senantiasa ada bagian urusan yang menjadi 

kewenangan pemerintah pusat, ada bagian urusan yang diserahkan kepada 

provinsi, dan ada bagian urusan yang diserahkan kepada kabupaten/kota. 
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Menurut Peter Salim dan Yenni S Alim dalam kamus bahasa indonesia 

Konteporer (2002) Menjabarkan pengertian Analisa atau analiysis adalah suatu 

usaha untuk mengamati secara detail sesuatu hal atau benda dengan cara 

menguraikan komponen-komponen pembentuknya atau penyusunan untuk di 

kaji lebih lanjut. Analisa berasal kata yunani kuno analusis yang artinya 

melepaskan. Analusis terbentuk dari dua suku kata, yaitu ana yang berarti 

kembali, dan luein yang berarti melepas sehingga jika di gabungkan maka 

artinya adalah melepas sehingga jika digabungkan maka artimya adalah 

melepas kembali atau menguraikan, Kata analusis ini di serap kedalam bahasa 

inggris menjadi analysis yang kemudian diserap juga ke dalam bahasa 

indonesia menjadi analisis. 

 

Kinerja merupakan jawaban dari berhasil atau tidaknya tujuan 

organisasi yang telah ditetapkan. Para atasan atau  manajer sering tidak 

memperhatikan kecuali sudah amat buruk atau segala sesuatu jadi serba 

sala,menurut Anwar Prabu Mangkunegara kinerja adalah hasil kerja secara 

kualitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tuganya 

sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.sedangkan menurut 

Melayu S.P Hasibun mengumumkan kinerja adalah suatu hasil kerja yang 

dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas yang disebabkan kepadanya yang 

didasarkan atas kecakapan,pengalaman dan kesungguhan serta waktu. 
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Desa adalah suatu wilayah yang ditempati penduduk sebagai suatu 

kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintah terndah 

lansung di bawah camat dan berhak menyelengarakan rumah tangganya sendiri 

dalam bingkai wilaya Negara kesatuan republik indonesia (NKRI) yang 

ditempati sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan 

terendah dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri. bahwa desa 

itu buatan belanda. Yang merupakan satuan masyarakat hukum asli menurut 

sumber ini adalah satuan masyarakat yang di jiwa disebut pendukuhan yang 

setigkat. 

Undang-undang nomor 32 tahun 2004 sebagai landansan dari peraturan 

daerah Kabupaten Kampar No 6 Tahun 2008, tentang penyusunan organisasi 

dan tata kerja pemerintahan desa. Menegaskan bahwa desa atau yang disebut 

dengan nama lain ialah kesatuan masyarakat hukum yang dimiliki batas 

wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan 

masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat yang di akui dan 

dihormati dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan repulik Indonesia. 

Berdasarkan pengertian diatas sangat jelas bahwa desa memiliki kewenangan 

untuk mengatur dan mengurus kepentingan warganya dalam segala aspek 

kehidupan desa, baik dalam bidang pelayanan publik, pengaturan publik, dan 

pemberdayaan masyarakat. 

 

Desa dipimpin oleh seorang kepala desa yang dipilih oleh penduduk 

setempat, Desa sebagai administrator pembangunan yaitu Sebagai 
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perencanaan, mengarakan, pengambilan keputusan, mengkoordinasikan, dan 

pengawasan. Fungsi ini harus dijalankan oleh kepala desa dalam pelaksanaan 

pembangunan di wilayah Desa Batusanggan Kecamatan Kampar Kri hulu 

Kabupaten Kampar. 

 

Peraturan daerah kabupaten kampar No 6 Tahun 2008 tentang pedoman 

penyusunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa, kepala desa 

berkedudukan sebagai pelaksana penyelenggara pemerintah desa. Yang 

mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, urusan 

pembangunan dan urusan kemasyarakatan.  

  Fungsi kepala desa sebagai kapal desa yaitu : membinah masyarakat dan 

perekonomian desa, memelihara ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan 

musyawarah perselisihan masyarakat desa, dan pembuatan peraturan desa. 

Sedangkan sebagai administrator pembangunan: yaitu sebagai perencanaan, 

mengarakan,pengambilan keputusan, mengkoordinasikan, dan pengawasan. 

Fungsi ini harusn dijalankan oleh kepala desa dalam pelaksanaan 

pembanguanan diwilaya desa batusanggan, kecamatan kampar kiri hulu 

kabupaten kampar. 

Berdasarkan peraturan pemerintah No. 72 tahun 2005 tentang 

pemerintahan desa ini diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan pasal 216 

ayat 1 undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. 

Untuk lebih jelasnya, maka uraian yang ada dalam paragraf 2 pasal 14 ayat 1 

menyatakan bahwa tugas kepala desa adalah menyelenggarakan urusan 
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pemerintahan, pembangunan dan kemsyarakatan. Dalam melaksanakan 

tugasnya itu, Kepala Desa mempunyai wewenang. Mememimpin 

penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan kebijakan yang di tetapkan 

bersama Badan Perwakilan Desa (BPD), mengajukan rancangan peraturan 

desa, menetapkan peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama 

BPD, menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai anggaran 

pendapatan dan belanja desa (APB desa) untuk dibahas dan ditetapkan bersama 

BPD, membina kehidupan masyarakat Desa, membina perekonomian Desa, 

mengoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif. 

 

Pembangunan nasional yang multi dimensi secara pengolaannya 

melibatkan segenap aparat pemerintahan, baik ditingkat daerah bahkan sampai 

ditingkat pusat maupun ditingkat daerah bahkan sampai ditingkat desa. 

Komponen atau aparat dimaksud hendaknya memiliki kemampuan yang 

optimal dalam pelaksanaan tugasnya. Tepatlah kiranya jika wilayah desa 

menjadi sasaran peneyelenggaraan aktifitas pemerintahan dan pembangunan, 

mengigat pemerintahan terendah dalam struktur pemerintahan indonesia yang 

sangat menetukan bagi berhasilnya iktiar dalam pembangunan nasional yang 

menyeluruh. 

Kompleknya dan aspek-aspek atau bidang yang hendak dibangun 

ditingkat pemerintahan terendah tersebut, maka salah satu aspek yang terlebih 

dahulu perlu dibangun adalah peningkatan kemampuan aparat pemerintahan 

desa dalam pelaksanaan tugas-tugas administrasi pemerintahan, disamping 
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memperkuat partisipasi masyarakat dan kelembagaannya serta aspek-aspek 

lainya. 

Hal tersebut sangat penting karena pemerintahan desa beserta aparatnya 

adalah sebagai administrator penyelenggara utama aktifitas pemerintahan, 

pembangunan dan kemasyarakatan maupun sebagai pembina ketentraman dan 

ketertiban di wilaya kekuasaannya. Karena itu, peranan mereka demikian 

penting dan banyak meneukan maju mundurnya suatu unit pemrintahan. Oleh 

sebab itu diperlukan aparat desa yang benar-benar mampu dan dapat bekerja 

sama dalam pelaksanaan tugas yang menjadi tanggung jawabnya. 

Keberadaan aparat desa yang juga diserahi tugas dibidang administrasi, 

menduduki posisi yang sangat penting karena sebagai organ pemerintahan 

yang paling bawah mengetahui secara pasti segala kondisi dan permasalahan 

yang ada di wilayanya, maka input pada pemerintahan kecamatan yang 

menyangkut berbagai kebijakan daerah maupun nasional untuk kebutuhan 

pembangunan secara menyeluruh. Dengan demikian kepala desa dalam 

pelaksanaan tugasnya sehari-hari, terutama yang berhubungan dengan 

penyajian data dan informasi yang dibutuhkan, semakin dituntut adanya  kerja 

keras dan kemampuan yang optimal guna memperlancar pelaksanaan tugas 

pemerintah.berangkat dari pemikiran tersebut, dikaitkan dengan kondisi ril 

sementara aparat Desa Batusanggan Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabpaten 

Kampar sebagai tempat penelitian yang direncanakan ini, menurut pengamatan 

awal kemampuan Kepala Desa Batusanggan dalam  pelaksanaan  tugas 
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terutama dalam menyiapkan bahan dan informasi yang dibutukan untuk 

kepentingan perencanaan  pembangunan, hasilnya masih minim atau belum 

terlaksana secara optimal. Hal ini terbukti dari pelaksanaan tugas-tugas 

administrasi yang tidak terlaksana dengan baik dan konsisten sesuai ketentuan, 

baik administrasi umum contohnya kurangnya kerjasama kepala desa 

mengakomodir aparatur pemerintahan desa sepertinya anggota BPD atau 

perangkat desa yang lainya demi kelancaran tugas dan kemajuan desa ,adanya 

tugas yang tidak di jalankan seperti pembuatan peraturan desa bersama BPD 

dan pembinaan ekonomi masyarakat menjadi indikasi bahwa kepala desa 

batusanggan belum menjalankan tugas sebagaimana mestinya 

Sesuai dengan permasalahan dan pelaggaran diatas penulis ingin 

membahas lebi lanjut dengan judul ANALISIS KINERJA KEPALA DESA 

DALAM MENJALANKAN TUGASNYA DI ERA OTONOMI,studi kasus 

Desa batusanggan kecamatan Kampar kiri hulu Kabupaten Kampar tujuan 

penelelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kinerja kepala desa dalam 

menjalankan tugasnya di era otonomi daerah. Tujuan penelitian ini adalah 

untuk mengetahui bagaimana kinerja kepala desa dalam menjalankan tugasnya 

di era otonomi daerah yang di lihat dari aspek hasil kerja kepala desa sesuai 

dengan tugas yang telah ditetapkan dalam PP No 72 tahun 2005 yang berupa 

membina perekonomian desa, memelihara ketertiban masyarakat desa, 

mendamaikan perselisihan masyarakat di desa dan mewakili desanya di dalam 

dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya.  
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Kapasitas yang masih rendah merupakan bagian dari permasalahan 

yang ditunjukkan di lapangan. Di anataranya masih belum optimalnya manusia 

atau  kurangnya peran  kepala desa dalam menjalankan tugasnya, dan belum 

bisa berjlan komunikasi dengan baik antara kepala desa dengan aparatur 

pemerintahan desa, maupun manajamen pemerintahan Desa.  

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah 

sebagai berikut: 

1.2.1 Bagaimana Kinerja Kepala Desa dalam Menjalankan Fungsi dan 

Peranannya di Daerah Otonomi Desa Batusanggan Kecamatan Kampar Kiri 

Hulu Kabupaten Kampar? 

1.2.2 Hambatan-hambatan apa yang dihadapi oleh Kepala Desa dalam 

menjalankan fungsi dan peranannya di era otonomi? 

1.3.Tujuan penelitian 

 Penelitian ini bertujuan: 

1.3.1. Menganalisis Kinerja Kepala Desa dalam  Menjalankan Fungsi 

dan Peranannya di Daerah otonomi Daerah di Desa Batusanggan Kecamatan 

Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar.  

1.3.2. Mengetahui Hambatan-hambatan yang dihadapi Kepala Desa 

dalam menjalankan fungsi dan peranannya di era otonomi. 

1.4. Manfaat penelitian  

 Manfaat penelitian ini adalah : 
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1.4.1 Bagi penulis sebagai wawasan dan pengembangan ilmu  

pengetahuan yang diperoleh dalam masa perkuliahan, untuk diterapkan dalam 

kehidupan nyata. 

1.4.2  sebagai bahan masukan dan informasi bagi kepala desa mengenai 

pentingnya pelaksanaan tugas dan fungsi dengan baik. 

 

1.5. Sisitematika penulisan  

Bab I : PENDAHULUAN 

Latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan 

penelitian,     batasan penelitian, sistematika penulisan. 

 

Bab II : TINJAUAN PUSTAKA  

Pada bab ini  mengemukakan Teori-teori melandasi pembahasan 

masalah dan mengkaji tentang pengertian Otonomi Daerah. 

 

Bab III : METODE PENELITIAN 

Pada bab ini membahas tentang lokasi dan waktu penelitian, jenis dan 

sumber data, populasi dan sampel serta teknik dan analisis data. 

 

Bab IV : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 

Pada bab ini menjelaskan sejarah singkat lokasi penelitian dan uraian 

tugas bagian lokasi penelitian. 
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BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini, penulis akan membahas mengenai hasil penelitian dan 

evaluasi terhadap hasil penelitian. 

 

BAB VI PENUTUP 

Pada bab ini menjelaskan penutup, kesimpulan dan saran. 

 

 


