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ABSTRAK 

 

 

Penelitian ini berjudul Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kampar 

Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat 

Desa Di Desa Pongkai Kabupaten Kampar Kecamatan Koto Kampar Hulu, 

dengan adanya peraturan ini saya selaku peneliti tertarik untuk mengkaji lebih 

dalam lagi peraturan ini karena ini sangat menarik dan juga sangat berdampak 

besar pada sistem Pemerintahan Desa , Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau 

yang disebut dengan nama lain, dibantu perangkat Desa sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan desa. 

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa secara jelas 

tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa di dalam undang-undang 

tersebut sangat jelas disampaikan untuk menjadi perangkat desa dan diberhentikan 

menjadi perangkat desa. 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian 

lapangan yang bertitik tolak pada data primer atau pada data yang di dapat dari 

wawancara yaitu Camat, Kepala Desa, Sekretaris desa dan beberapa Perangkat 

Desa sifat penelitian ini adalah deskritif lokasi penelitian ini berada di desa 

Pongkai kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar. 

Oleh sebab itulah dari penelitian ini dapat diketahui bahwa penerapan 

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 2017 

Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Di Desa Pongkai 

Kabupaten Kampar Kecamatan Koto Kampar Hulu tidak terlaksana dengan baik 

karena masih ada beberapa hal yang belum terpenuhi oleh perangkat desa 

tersebut. Sedangkan faktor yang menghambat penerapan peraturan daerah 

kabupaten Kampar ini adalah sumber daya manusia yang belum memadai dalam 

hal pengelolaan dan penerapan peraturan ini.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Masyarakat banyak menjumpai institusi yang masing-masing 

diperlukan oleh masyarakat itu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dan 

memperlancar jalannya pemenuhan kebutuhan-kebutuhan tersebut. Oleh 

karena fungsinya yang demikian itu maka masyarakat sangat membutuhkan 

kehadiran institusi tersebut.
1
 Insitusi itu pada hakikatnya merupakan alat 

perlengkapan masyarakat untuk menjamin agar kebutuhan-kebutuhan dalam 

masyarakat dapat dipenuhi secara seksama. Keseksamaan di sini pada 

pokoknya mengandung makna keteraturan,
2
 institusi menampilkan wujudnya 

dalam bentuk norma-norma.
3
 

Hidup di negara hukum itu antara masyarakat dan lembaga-lembaga 

negara sangat berkaitan sama halnya dengan dua sisi mata uang, dimana 

masyarakat memiliki posisi masing-masing dalam tatanan pemerintahan 

dengan posisi tersebut lah yang akan menjalakan tupoksi masing-masing, azaz 

legalitas ialah azaz bahwa semua tindakan alat-alat negara harus didasarkan 

atas dan dibatasi oleh peraturan, yaitu “rule of law”
4
. Yang mempunyai 

kekuasaan tertinggi dalam negara ialah undang-undang dasar yang terdiri atas 

                                                             
1
 Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum. ( Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006 ). h. 117 

2
 Ibid. h. 118 

3
 Ibid. h. 119 

4
 Moh Saleh Djindang, Pengantar Dalam Hukum Indonesia, (Jakarta. PT. Ichtiar Baru, 

1983). h. 334 
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peraturan-peraturan hukum dan azaz-azaz hukum.
5
 Dengan hukum inilah 

masyarakat dapat merasakan bagaimana regulasi dan atau proses dalam hidup 

bermasyarakat menjadi teratur dan terkonsep agar mudah dan bisa dipahami. 

Untuk menciptakan sebuah pemerintahan yang cerdas maka banyak 

aspek yang harus kita penuhi baik itu aspek pembinaan, pemberdayaan dan 

juga melalui pendidikan, oleh sebab itulah maka negara dalam menentukan 

aparatur sipil negara sangat memerlukan penyaringan/ penyeleksian agar 

terciptanya cica-cita negara indonesia ini, aparatur sipil negara yang dimaksud 

diatas adalah Profesi bagi pegawai negara sipil dan pegawai pemerintahan 

dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6
  

Pelaksanaan pekerjaan pemerintahan tingkat desa juga sangat 

diperlukan ilmu pengetahuan, kemampuan dan juga pengalaman yang baik, 

oleh sebab itulah maka muncul aturan negara republik indonesia Undang-

undang No. 6 Tahun 2014 Tentang desa tersebut, didalam negara hukum yang 

menganut sistem hukum Civil Law atau yang lebih dikenal dengan sebutan 

sistem hukum tertulis,
7
 undang-undang ini mengatur secara detail aturan 

umum tentang desa dengan sekian banyak nya aturan dalam undang-undang 

ini, kita akan bahas pada bagaian kelima pasal 50 ayat 1 berbunyi “perangkat 

desa sebagaiamana dimaksud dalam pasal 48 diangkat dari warga desa yang 

memenuhi persyaratan”, butir a berbunyi “berpendidikan paling rendah 

sekolah menengah umum atau yang sederajat”, b”berusia 20 (dua puluh) 

tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun”, c“terdaftar sebagai 

                                                             
5
 Ibid 

6
 Redaksi Sinar Grafika,Undang-undang Aparatur Sipil Negara. (Jakarta. Sinar Grafika. 

2016).h . 3 
7
 Satjipto Raharjo, op.cit. h. 235 
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penduduk desa dan bertempat tinggal di desa paling kurang 1(satu) tahun 

sebelum pendaftaran”, d“syarat lain yang ditentukan dalam peraturan daerah 

kabupaten/kota”.
8
  

Berbicara mengenai aturan umum (lex generalis) tentu tidak lepas pula  

dengan aturan khusus (lex spesialis) dan kaidah-kaidah, pada penelitian ini 

kita akan membahas Undang-Undang No. 6 Tahun 2014  Bagian Kelima 

Tentang Perangkat Desa, Menteri Dalam Negeri juga telah Mengeluarkan 

Peraturan Menteri, Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan 

Pemberhentian Perangkat Desa dan  Peraturan Daerah Kabupaten Kampar  

Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat 

Desa. 

Melihat aturan yang yang telah disampaikan diatas tadi maka setelah 

peneliti melakukan pra riset peneliti merasa sangat perlu untuk mengkaji lebih 

dalam dan mencari tahu mengapa aturan diatas tersebut tidak bisa berjalan dan 

terlaksana sebagai mana mestinya, sangat banyak dampak nya terhadap 

pengelolaan desa baik secara administarasi maupun fisik. Dengan adanya ide-

ide baru untuk membangun desa lebih maju dan lebih kreatif untuk menunjang 

potensi masyarakat baik dalam bidang Insfrastruktur ataupun Pemberdayaan, 

Agama, Pendidikan, Kebudayaan/Adat istiadat dan Pemberdayaan terhadap 

masyarakat disana sangat perlu adanya pendidikan dan pengalaman yang baik. 

Menjalakan pemerintahan kita tidak bisa berjalan sendiri 

(Pemerintahan) tanpa kita ikut sertakan masyarakt, dalam kehidupan 

berbangsa dan bernegara serta hidup disebuah pemukiman desa kita saling 

                                                             
8
 Undang-uandang  No. 6 Tahun 2014 
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membutuhkan yang mana manusia juga di katakan mahluk sosial, bergandeng 

tanagn saling bahu membahu dalam mewujudkan pemerintahan yang baik 

maka akan tercipta pula tatanan pemerintah yang baik. 

Maka dengan tidak sesuainya antara teori dan praktek dilapangan  atau 

atauran perundang-undangan tidak sesuai dengan realita yang ada, dengan 

alasan itulah peneliti ingin mengkaji lebih dalam penelitian tentang 

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kampar  Nomor 12 Tahun 2017 

tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. 

 

B. Batasan Masalah 

Agar Penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari topik yang 

dipermasalahkan Maka penulis membatasi permasalahan yang berkaitan 

dengan penelitian tentang persyaratan administrasi tentang pendidikan untuk 

menjadi perangkat desa, yang ditinjau dari Implementasi Peraturan Daerah 

Kabupaten Kampar  Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan 

Pemberhentian Perangkat Desa Di Desa Pongkai. 

 

C. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah yang akan penulis paparkan adalah: 

1. Bagaiman Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kampar  Nomor 12 

Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Di 

Desa Pongkai Kabupaten Kampar Kecamatan Koto Kampar Hulu ? 

2. Apa Akibat Hukum yang ditimbulkan jika tidak terlaksananya 

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kampar  Nomor 12 Tahun 
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2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Di Desa 

Pongkai Kabupaten Kampar Kecamatan Koto Kampar Hulu ? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut : 

a. Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kampar  

Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian 

Perangkat Desa Di Desa Pongkai Kabupaten Kampar Kecamatan Koto 

Kampar Hulu.  

b. Untuk mengetahui akibat hukum yang timbul atas Implementasi Peraturan 

Daerah Kabupaten Kampar  Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengangkatan 

dan Pemberhentian Perangkat Desa,
9
 jika tidak terlaksana. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut : 

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang 

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kampar  Nomor 12 Tahun 

2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di desa 

Pongkai Kabupaten Kampar  kecamatan Koto Kampar Hulu. 

2. Bagi pembaca semoga dapat menjadi tambahan referensi perpustakaan 

dalam mencari perbandingan khusus bagi mahasiswa dan masyarakat 

umum lainya. 

3. Sebagai bahan kajian, rujukan menambah ilmu pengetahuan serta sebagai 

bahan informasi bagi kalangan akademis lainya yang akan melaksanakan 

terhadap ruang lingkup yang sama. 

                                                             
9
 Peraturan Daerah Kabupaten Kampar No 12 Tahun 2017 
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4. Sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Strata satu Ilmu Hukum 

di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 

Kasim Riau. 

 

F. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian 

kualitatif karena penelitian ini bertujuan untuk menyelidik, menemukan, 

menggambarkan dan menjelaskan suatu kejadian atau peristiwa yang ada di 

masyarakat.
10

 Dalam kejadian atau peristiwa tersebut menurut peneliti tidak 

dapat di jelaskan dalam bentuk angka-angka melalui metode penelitian 

kuantitatif. Metode kualitatif ini akan menghasilkan data deskriftif berupa 

kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.   

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian hukum 

sosiologis (yuridis sosiologis), yaitu dengan cara melakukan survey 

langsung kelapangan untuk mengumpulkan data primer dan data sekunder 

yang didapat langsung dari responden melalui wawancara untuk dijadikan 

data atau informasih sebagai bahan dalam penulisan penelitian ini. 

Adapun sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, 

dengan menggambarkan dan menjelaskan sesuai dengan fakta penelitian 

deskriptif ini bertujuan untuk mengumpulkan informasih faktual secara 

rinci, mengidentifikasihkan masalah atau memeriksa kondisi dan kejala 

lainya di dalam masyarakat. 

                                                             
10

 Juliansyah Noor, Metode Penelitian, ( Jakarta, Prenadamedia Group. 2016 ). h. 33 
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2. Lokasi Penelitian 

Untuk mendapatkan data yang diperlukan peneliti melakukan 

penelitian ini Di desa Pongkai kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten 

Kampar Provinsi Riau 

3. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah Pejabat yang bersangkutan dan 

Perangkat Desa Pongkai, sedangkan yang menjadi objek penelitian adalah 

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kampar  Nomor 12 Tahun 

2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Di Desa 

Pongkai Kabupaten Kampar Kecamatan Koto Kampar Hulu.  

4. Sumber Data 

a. Data Primer umumnya berupa; karakteristik demografi atau 

sosioekonomi, sikap atau pendapat, keasadaran ataupengetahuan, 

minat atau Motivasi perilakua (Tindakan atau Penggunaan).
11

 Data 

primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari lokasih penelitian 

melalui pengumpulan data yang berkaitan dengan Pengangkatan 

Pemerintah atau Perangkat Desa . 

b. Data Sekunder Jika telah disusun, dikembangkan, dan diolah kemudian 

tercatat disebut disebut Data sekunder.
12

 Data ini diperoleh dari 

Perpustakaan atau dari Laporan-laporan Peneliti terdahulu, Tesis, 

Undang-Undang, Peraturan Menteri dan Peraturan Daerah . Data 

sekunder disebut juga data tersedia. Data sekunder merupakan data 

                                                             
11

 Ibid. h. 137 
12

 Ibid 
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pelengkap dari data primer yang diperoleh dari perpustakaan atau dari 

laporan-laporan penelitian terdahulu untuk dapat digunakan oeh 

penliti. 

c. Data Tersier Yaitu data yang diperoleh dari ensiklopedia dari yang 

sejenisnya yang berfungsi untuk mendukung data primer dan data 

sekunder seperti kamus besar bahasa indonesia, artikel-artikel, majalah 

hukum, jurnal dan sebagainya. 

5. Populasi dan Sampel 

Populasi digunakan untuk menyebutkan seluruh elemen/anggota 

dari suatu wilayah yang menjadi sasaran penelitian atau merupakan 

keseluruhan (universum) dari objek penelitian, Sampel sejumlah anggota 

yang dipilih dari populasi.
13

 Teknik dalam pengambilan sampel adalah 

Quota Sampling adalah teknik pengambilan sampel sebanyak populasi 

yang telah ditentukan oleh peneliti
14

.  

Tabel 1.1 

Daftar Populasi dan Sampel 

No. Responden Populasi Sampel Presentase 

1. Camat Kecamatan Koto 

Kampar Hulu 

1 Orang 1 Orang 100 % 

2. Kepala Desa Pongkai 1 Orang 1 Orang 100 % 

3. Perangkat Desa Pongkai 11 Orang 11 Orang 100 % 

Jumlah 13 rang  

 

6. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data benar dan relevan diperlukan, maka perlu 

menggunakan metode pengumpulan data. Adapun metode pengumpulan 

data yang peneliti gunakan dalah : 

                                                             
13

  Ibid. h. 147 
14

  Ibid. h. 151 
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a. Metode Observasi yaitu proses melihat, mengamati dan mencermati 

dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan langsung dilapangan 

untuk mendapatkan gambaran secara nyata baik terhadap objek 

maupun subjek penelitian yang berhubungan dengan masalah yang 

diteliti. 

b. Metode Wawancara (Iterview), merupakan salah satu teknik 

pengumpulan data yang dilakukan dengan cara berhadapan secara 

langsung dengan yang diwawancarai/responden tetapi dapat juga 

diberikan daftar pertanyaan dahulu untuk dijawab pada kesmpatan 

lain.
15

  

c. Metode Kepustakaan adalah kegiatan untuk menghimpun informasi 

yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi objek 

penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya 

ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet, dan sumber-sumber lain.  

7. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data merupakan cara menganalisis data penelitian, 

termasuk alat-alat statistik yang relevan untuk digunakan dalam 

penelitian.
16

. Analisis data ini dilakukan dengan analisis kualitatif, yaitu 

dengan cara mentafsirkan atau menjelaskan gejala yang terjadi. Setelah 

terkumpul, kemudian dilakukan pengelolaan data yang disesuaikan dengan 

kebutuhan analisis yang akan dikerjakan. Proses awal pengolahan data itu 

dimulai dengan melakukan editing setiap data yang masuk. Apabila data 

                                                             
15

 Ibid. h. 138 
16

 Ibid. h. 163 
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yang diperoleh dari lapangan hanya sedikit dan bersifat monografis atau 

berujud kaus-kasus (sihingga tidak dapat disusun secara Klasifikatoris), 

maka analisis yang diguanakan analisis kualitatif. Metode ini juga 

bermanfaat untuk mensinyalir data yang kurang objektif dari data yang 

dikemukankan oleh responden melalui interview, dengan demikian data 

yang diperoleh benar-benar merupakan data yang dapat dipertanggung 

jawabkan.  

 

G. Sistematika Penulisan 

Sistemmatika penulisan adalah cara atau sistem untuk menyelesaikan 

penelitian, maka penulis harus menyusan beberapa sistematika penulisan, 

seperti pendahuluan, tujuan dan metode.    

BAB I : PENDAHULUAN 

  Pada bab ini Pendahuluan terdiri dari  Latar Belakang, Batasan 

Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, 

Metode Penelitian Dan  Sistematika Penulisan. 

BAB II : TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

  Pada bab ini Tinjauan Umum Lokasi Penelitian yaitu Kantor 

desa di Desa Pongkai.  

BAB III : TINJAUAN TEORI  

  Pada bab ini Tinjauan Teori berkenaan dengan Peraturan 

Perundang-Undangan, Implementasi, Perangkat desa dan 

Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa di tinjau dari 

Peraturan Daerah Kabupaten Kampar  Nomor 12 Tahun 2017 

tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. 
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BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 Pada bab ini yaitu ; 

A. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kampar  Nomor 12 

Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian 

Perangkat Desa Di Desa Pongkai Kecamatan Koto Kampar 

Hulu Kabupaten Kampar ? 

B. Akibat Hukum yang ditimbulkan jika tidak terlaksananya  

Peraturan Daerah Kabupaten Kampar  Nomor 12 Tahun 2017 

tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Di 

Desa Pongkai Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten 

Kampar ? 

BAB V : PENUTUP  

  Bab ini merupakan bab terakhir (penutup) dari pembahasan karya 

ilmiah (skripsi) yang berisi kesimpulan, saran-saran dari penulis. 
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BAB II 

TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 

A. Gambaran Umum Kabupaten Kampar  

Kabupaten Kampar dibentuk berdasarkan Undang – Undang Nomor 12 

tahun 1956, kemudian dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 53 

Tahun 1999 , maka Kabupaten Kampar resmi di mekarkan menjadi 3 (tiga) 

Kabupaten yaitu, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu dan 

Kabupaten Kampar sebagai Kabupaten Induk. Kabupaten Kampar terletak 

pada 010 .00‟ 40“ Lintang Utara, 000 27‟ 00 Lintang selatan dan 1000 28‟30” 

– 1010 14‟ 30 “ Bujur Timur dengan Luas wilayah 11.289,28 Km2 atau + 

11,62 % dari luas wilayah Propinsi Riau (94.561,60 Km2 ) beriklim tropis 

dengan curah hujan antara 200 – 300 mm/tahun. Ibu kota Kabupaten Kampar 

berpusat di Bangkinang yang berjarak kurang lebih 60 Km dari Kota 

Pekanbaru, dan terbagi dalam 21 Kecamatan, yaitu terdiri dari 242 Desa dan 8 

Kelurahan. 

Adapun 21 Kecamatan tersebut yaitu : Kecamatan XIII Koto Kampar, 

Kecamatan Tapung Hulu, Kecamatan Tapung Hilir, Kecamatan Tapung, 

Kecamatan Kampar Kiri, Kecamatan Siak Hulu, Kecamatan Kampar Kiri 

Hulu, Kecamatan Tambang, Kecamatan Kampar Kiri Hilir, Kecamatan 

Gunung Sahilan, Kecamatan Kampar Kiri Tengah, Kecamatan Bangkinang 

Barat, Kecamatan Salo, Kecamatan Perhentian Raja, Kecamatan Kampar, 

Kecamatan Bangkinang Seberang, Kecamatan Kampar Timur, Kecamatan 

Bangkinang, Kecamatan Kampar Utara, Kecamatan Rumbio Jaya, dan 
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Kecamatan Koto Kampar Hulu Jumlah Penduduk Kabupaten Kampar adalah 

679,285 jiwa dengan pertumbuhan penduduk tahun 2009 yaitu 3,27 % 

(Kampar dalam angka tahun 2009). 

Kabupaten Kampar mempunyai batas wilayah : Sebelah Timur 

berbatas dengan Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Siak, Sebelah Barat 

berbatas dengan Kabupaten Rokan Hulu dan Propinsi Sumatera barat, Sebelah 

Utara berbatas dengan Kota Pekanbaru dan Kabupaten Siak, Sebelah Selatan 

berbatas dengan Kabupaten Kuantan Singingi.  

Kabupaten Kampar dilintasi oleh dua sungai besar yaitu sungai 

Kampar yang panjangnya kurang lebih 413,5 Km, dengan kedalaman rata-rata 

7,7 m dan lebar 143 m. Pada bagian hulu sungai ini bercabang dua yaitu 

sungai kampar kanan dan sungai kampar kiri, pada bagian hulu sungai kampar 

kanan terdapat PLTA koto panjang dengan luas genangan 12.000 Ha. 

Berfungsi sebagai sumber pembangkit listrik tenaga air (PLTA) yang mampu 

mensuplay kebutuhan energi listrik sebesar 114 Kwt.  

Selain Sungai Kampar, Kabupaten juga terdapat sungai Tapung Kiri 

yang panjangnya kurang lebih 90 Km dan sedalam 8 – 12 m, selain berfungsi 

sebagai sumber energi, sungai di Kabupaten kampar juga dimanfaatkan 

sebagai lahan penghidupan masyarakat. 

 

B. Sejarah Dan Gambaran Umum Desa Pongkai 

Desa Pongkai termasuk Desa yang tertua di Kecamatan XIII Koto 

Kampar  dan Desa Pongkai sudah ada sebelum keberadaan Kerajaan Muara 

Takus, sejarah juga mengatakan Pembangunan Candi Muara Takus juga 
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melibatkan Masyarakat Desa Pongkai, dapat disimpulkan berdirinya Desa 

Pongkai sebelum Abad ke-7 (Tujuh) sebelum Tahun 600 M. 

Dengan adanya Proyek Pembangunan PLTA ( Pembangkit Listrik 

Tenaga Air ) maka menyebabkan beberapa desa di sekeliling proyok tersebut 

terkena dampak yang di akibatkan  pembangunan PLTA tersebut dampak nya  

desa-desa disekitaran proyek PLTA tersebut banjir dan tergenang air salah 

satu desa itu adalah Desa Pongkai. Dengan adanya masalah  tersebut maka 

desa-desa yang terkana dampak dipindahkan ke beberapa wilayah dan desa 

Pongkai dipindahkan ke suatu wilayah di daerah yang bernama Selatan 

Sibiruang, Desa Pongkai pada awalnya bernama UPT II Selatan Sibiruang 

yaitu pemindahan dari PLTA Koto Panjang,  Menurut sejarah Candi Muara 

Takus dibuat dari tanah Desa Pongkai (Sebelum Abad ke 7). 

Kecamatan XIII Koto Kampar dimekarkan menjadi 2 ( Dua ) 

Kecamatan Yaitu Kecamatan XIII  Koto Kampar dan  Kecamatan Koto 

Kampar Hulu, yang diresmikan oleh Bupati Kampar  Drs. BURHANUDDIN 

HUSIN, MM  pada Hari Jum‟at Tanggal 11 Juni 2010 dengan Ibu Koto 

Kecamatan Koto Kampar Hulu yaitu Desa TANJUNG. 

Desa Pongkai salah satu desa yang paling terisolir  dari 6 desa  yang 

ada di Kecamatan koto Kampar hulu (Tanjung, Tabing, Gunung Malelo, 

Sibiruang, Bandur Picak dan Pongkai). 

 

C. Geografis 

Desa Pongkai memiliki luas wilayah 650 HA  sedangkan yang 

dijadikan areal pemukiman 50HA. Jumlah Pemilih Tetap pada Pemilhan 
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Bupati dan wakil Bupati Kampar terdaftar  699  Pemilih.  Namun dengan luas 

wilayah yang begitu potensial pada saat ini masih banyak Sumber Daya Alam 

yang belum digali. Adapun suhu udara berkisar 21 C” sampai 34 C” dengan 

curah hujan 2000 Milimeter sampai 3000 Milimeter per Tahun. 

Topografi Desa Pongkai datar dan bergelombang hingga berbukit dan 

produktifitas tanah nya termasuk tinggi sehingga banyak tanaman yang bisa 

tumbuh dengan subur.  

Ditinjau dari batas wilayah Desa Pongkai berbatasan dengan : 

a) Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Gunung Malelo  

b) Sebelah Timur berbatasan dengan PT Padasa Enam Utama  

c) Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tanjung  

d) Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tabing  

Dalam struktur sehari-hari mengenai kewilayahan, disamping wilayah 

administratif  Pemerintahan Desa, Desa Pongkai juga dikenal dengan desa 

Adat. 

 

D. Demografis 

Demografis (Kedudukan Penduduk) Desa Pongkai dengan jumlah 

penduduk 1.257 Jiwa dan Jumlah Kepala Keluarga (KK) 375 KK. 

Dengan klasifikasi sebagai berikut:  

Tabel 2.1 

Klasifikasi Pendudukan 

 

No Jenis Kelamin Jiwa Total Jiwa 

1. Laki-Laki 555 1.257 

2. Perempuan   702 
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Tabel 2.2  

Jalan yang ada di Desa Pongkai: 

No Status Jalan Ukuran Jalan Total Ukuran Jalan 

1. Kabupaten 7 Km  

29,5 Km 2. Desa 8 Km 

3. Usaha Tani 12 Km 

4. Semenisasi 2,5 Km 

 

Tabel 2.3 

Jumlah Sarana Rumah Ibadah desa Pongkai: 

No Rumah Ibadah Jumlah Total  

1. Masjid 1 Unit 3 Unit 

2. Mushollah  2 Unit 

 

Tabel 2.4 

Jumlah Organisasi Keagamaan: 

No Organisas Jumlah Total  

1. Pendidikan Taman Al-Quran 4  

 

 

16 

2. Lptq  1 

3. Remaja Masjid 1 

4. Wirid Pengajian  Ibu-Ibu 2 

5. Majelis Taklim 2 

6. Wirid Zikir Dan Marhaban 4 

7. Lembaga Didikan Subuh 1 

8. Karang Taruna  1  
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Tabel 2.5 

Jumlah Sarana Pendidikan desa Pongkai: 

No Sarana Pendidikan Jumlah Total  

1. Sma 0  

 

 

8  

2. Smp 0 

3. Sd 1 

4. Tk (Swasta) 1 

5. Paud (Swasta) 1 

6. Mda (Swasta) 1 

7. Taman Pendidikan Al-Qura‟an 4 

 

Tabel 2.6 

Kesehatan Masyarakat Desa Pongkai: 

 

No Sarana Pendidikan Jumlah Total  

1. Puskesmas Pembantu 1   

 

5 

2. Puskesmas Kesehatan Desa  1  

3. Posyandu 1 

4. Bidan Desa 1  

5. Perawat Atau  Mantri 1  

 

Tabel 2.7  

Pemerintahan Desa Pongkai: 

No Sarana Pendidikan Jumlah Total  

1. Perangkat Desa 5 Orang  

 

 

 

 

67 Orang 

2. Kepala Dusun  4 Orang 

3. Rukun Warga ( Rw ) 8 Orang 

4. Rukun Tetangga ( Rt ) 16 Orang 

5. Badan Permusyawaratan Desa  7 Orang 

6. Lembaga Permasyarakatan Desa 13 Orang 

7. Ninik Mamak 10 Orang 

8. Pucuk Syara‟ak 1 Orang 

9. Linmas 3 Orang 
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BAB III 

TINJAUAN TEORI 

 

A. Pengertian Desa  

Kata Desa awalnya berasal dari bahasa India yakni swadasi yang berrti 

tempat asal, tempat tinggal, negeri asal, atau tanah leluhur yang merujuk pada 

satu kesatuan hidup, dengan satu kesatuan norma, serta memiliki batas yang 

jelas.
17

 

Berdasarkan prinsip desentralisasi dan otonomi daerah, Desa atau yang 

disebut dengan nama lain diberikan kewenangan untuk mengatur dan 

mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarka asal usul dan adat 

istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara 

kesatuan republik Indonesia.  

Dalam rangka pengaturan kepentingan masyarakat, maka guna 

meingkatkan kelancaran dalam penyelenggaraan, Pelaksanaan Pembangunan 

dan Pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan perkebangan dan tuntutan 

reformasi serta dalam rangka mengimlementasikan
18

 UU No 6 Tahun 2014 

Tentang Desa. 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1, Desa 

adalah Desa dan 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 

                                                             
17

 Sadu Westiono, Irwan Tahir, Prospek Pengembangan Desa, (Bandung: CV. 

Fokusmedia,2007), h. 7 
18

 Bambang Trisantono Soemantri, Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, 

(Bandung: Fokusmedia,2011), h.46 
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masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau 

hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian sebagai suatu bagian dari 

sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diakui 

otonominya dan Kepala melalui pemerintah dapat diberikan penugasan 

pendelegasian dari pemrintahan autonom dari pemerintahan daerah untuk 

melaksanakan pemerintahan tertentu
19

. 

Desa memiliki wewenang sesuai yang tertuang dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yakni
20

: 

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak 

asal-usul desa.  

2. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 

kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, yakni urusan 

pemerintahan urusan pemerintahan yang secara langsung dapat 

meningkatkan pelayanan masyarakat. 

3. Tugas pembantuan dari pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah 

Kabupaten/Kota.  

4. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan 

diserahkan kepada desa.  

Desa juga memiliki hak dan kewajiban yang tertuang dalam Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yakni,  

                                                             
19

 Pasal 1 Undang-undang Nomor 6 tahun 2014, Tentang Desa 
20

 ibid 
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Desa berhak:  

a. Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal- 

usul, adat-istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa;  

b. Menetapkan dan mengelola kelembagaan desa;  

c. Mendapatkan sumber pendapatan;  

Desa berkewajiban;  

a. Melindungi dan menjaga persatuan, keatuan serta kerukunan masyarakat 

desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia;  

b. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa;  

c. Mengembangkan kehidupan demokrasi;  

d. Mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa; dan  

e. Memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa;  

Tujuan pembentukan desa adalah untuk meningkatkan kemampuan 

penyelenggaraan Pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna dan 

peningkatan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat 

perkembangan dan kemajuan pembangunan. Dalam menciptakan 

pembangunan hingga ditingkat akar rumput, maka terdapat beberapa syarat 

yang harus dipenuhi untuk pembentukan desa yakni:  

1. Faktor penduduk, minimal 2500 jiwa atau 500 kepala keluarga,  

2. Faktor luas yang terjangkau dalam pelayanan dan pembinaan masyarakat,  

3. Faktor letak yang memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar 

dusun,  
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4. Faktor sarana prasarana, tersedianya sarana perhubungan, pemasaran, 

sosial, produksi, dan sarana pemerintahan desa,  

5. Faktor sosial budaya, adanya kerukunan hidup beragama dan kehidupan 

bermasyarakat dalam hubungan adat istiadat, keenam, faktor kehidupan 

masyarakat, yaitu tempat untuk keperluan mata pencaharian masyarakat.  

Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai keanekaragaman 

adalah, partisipai, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. 

Pemerintahan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 

adalah penyelenggaraan 11 urusan pemerintahan oleh Pemerintahan dan 

Badan Permusyawaratan dalam mengatur dan mengurus kepentingan 

masyarakat setempat berdasarkan asal-ususl dan adat istiadat yang diakui dan 

dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Merupakan suatu kegiatan pemerintah, lebih jelasnya pemikiran ini didasarkan 

bahwa penyelenggaraan tata kelola (disingkat penyelenggara ), atau yang 

dikenal selama ini sebagai “Pemerintahan ”. Kepala adalah pelaksana 

kebijakan sedangkan Badan Pemusyawaratan dan lembaga pembuatan dan 

pengawasan kebijakan (Paraturan ). 

Pasal-pasal yang mengatur tentang peraturan desa kemudian ditindak 

lanjuti dengan adanya peraturan Menteri dalam Negeri No 67 Tahun 2017 

tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dan Pada setiap 

kabupaten dan kota memiliki Peraturan Daerah nya masing-masing sampailah 

pada aturan terkecil yaitu Peraturan Desa. 

Peraturan Desa dibentuk dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan 

Desa, dengan demikian maka peraturan desa maka harus penjabaran dari lebih 
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lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan tidak boleh 

bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan yang lebih tinggi, 

serta harus memperhatikan social budaya masyarakat desa setempat, dalam 

upaya mencapai tujuan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan 

masyarakat jangka panjang, menengah dan jangka pendek.
21

   

Desa suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai 

suatu kesatuan penduduk yang termasuk didalam nya kesatuan masyarakat 

hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah 

camat dan berhak menyelenggarakan Rumah tanggga nya sendiri dalam ikatan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia.
22

 

Sebagai perwujudan demokrasi, dalam penyelenggaraan pemerintah 

desa di bentuk badan permusyawaratan desa atau disebut dengan nama lain 

sesuai dengan budaya yang berkembang di desa bersangkutan, yang berfungsi 

sebagai lembaga yang mengatur dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, 

seperti dalam pembuatan dan pelksanaan peratran desa, APB Desa, dan 

Keputusan Kepala Desa, di Desa dibentuk lembaga kemasyarakatan yang 

berkedudukan sebagai mitra kerja pemerintahan desa dalam memberdayakan 

masyarakat desa dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
23

  

Dalam pengertian menurut Widjaja dan Undang-Undang di atas sangat 

jelas sekali bahwa desa merupakan self community yaitu komunitas yang 

mengatur dirinya sendiri. Dengan pemahaman bahwa desa memiliki 

                                                             
21

 Ibid, h. 47 
22

 C.S.T. Kansil, Cristine, S.T. Kansil Pemerintah Daerah di Indonesia 
23

 Pasal 211 Undang-undang Nomor 23 Tahun 201, Tentang Pemerintah Daerah, Jo 

Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015, Tentang Pemerintah Daerah. 
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kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya sesuai 

dengan kondisi dan sosial budaya setempat, maka posisi desa yang memiliki 

otonomi asli sangat strategis sehingga memerlukan perhatian yang seimbang 

terhadap penyelenggaraan Otonomi Daerah. Karena dengan Otonomi Desa 

yang kuat akan mempengaruhi secara signifikan perwujudan Otonomi Daerah. 

 
B. Pemerintahan Desa  

Pemerintahan Desa Terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa, 

Sedangkan Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat lainnya, 

yaitu Sekretaris Desa, Pelaksana Teknis Lapangan dan unsur Kewilayahan, 

yang jumlahnya disesuaikan dengan kebuthan dan kondisi social budaya 

setempat. 

1. Kepala Desa  

Kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan 

pemerintahan, anatara lain pengaturan kehidupan masyarakat dengan 

kewenangan desa seperti, pembuatan peraturan desa, pembentukan 

lembaga kemasyarakatan, pembentukan badan usaha milik desa, dan kerja 

sama antar desa, urusan pembangunan, anatara lain pemberdayaan 

masyarakat dalam penyedian sarana prasarana fasilitas umum desa sperti,  

jalan desa, jembatan desa, irigasi desa, pasar desa, dan urusan 

kemasyarakatan, yang meliputi pemberdayaan masyarakat melalui 

pembinaan kehidupan social budaya masyarakat seperti,  bidang 

kesehatan, pendidikan serta adat istiadat. 
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2. Perangkat Desa  

Perangkat Desa yang terdiri dari sekretaris desa, pelaksana teknis 

lapangan dan unsur kewilayahan, mempunyai tugas membantu kepala desa 

dan bertanggung jawab kepada kepala desa. 

a.) Sekretaris Desa 

Sekretaris Desa di angkat oleh sekretaris daerah kabupaten/kota 

atas nama Bupati/Wali Kota. 

b.) Perangkat Desa Lainnya  

Perangkat Desa lainnya adalah Staf Sekretaris, pelaksana teknis 

lapangan, dan perangkat kewilayahan. Perangkat desa desa dimaksud 

diangkat oleh Kepala desa dari penduduk desa setempat, yang berusia 

paling rendah 20 ( Dua Puluh ) Tahun dan Paling Tinggi 60 ( Enam 

Puluh ) Tahun, dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
24

 

Tugas dan Fungsi Pemerintahan Desa  

1. Tugas dan fungsi kepala desa,  

Kepala desa berkedudukan sebagai kepala pemerintahan desa yang 

memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. Kepala desa bertugas 

menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan, 

pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Merujuk pada 

Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata 

Kerja (SOT) Pemerintahan Desa, untuk melaksanakan tugasnya,  kepala 

desa memiliki fungsi sebagai berikut:  

                                                             
24

 Bambang Trisantono Soemantri, Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, 

(Bandung: Fokusmedia,2011), h.7-12 



25 

 

 

a. Menyelenggarakan pemerintahan desa, seperti tata praja pemerintahan, 

penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembina 

ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan 

masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan, dan 

pengelolaan wilayah;  

b. Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana 

perdesaan dan pembangunan bidang pendidikan kesehatan;  

c. Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban 

masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, 

keagamaan, dan ketenagakerjaan;  

d. Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi 

masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, 

pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna; dan  

e. Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan 

lembaga lainnya.  

2. Tugas dan fungsi sekretaris desa,  

Sekretaris desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat 

desa. Sekretaris desa bertugas membantu kepala desa dalam bidang 

administrasi pemerintahan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang 

dimaksud pada ayat (2), Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang 

Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintahan Desa,  sekretaris 

desa mempunyai fungsi:  
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a. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi 

surat menyurat, arsip, dan ekspedisi;  

b. Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat 

desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan 

rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan 

pelayanan umum;  

c. Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi 

keuangan, administrasi sumbersumber pendapatan dan pengeluaran, 

verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan kepala 

desa, perangkat desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya; 

dan  

d. Melaksanakan urusan perencanaan, seperti menyusun rencana 

anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data 

dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi 

program, serta penyusunan laporan.  

3. Tugas dan fungsi kepala urusan,  

Kepala urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat dan 

kepala urusan bertugas membantu sekretaris desa dalam urusan pelayanan 

administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.  

Selanjutnya untuk melaksanakan tugas kepala urusan mempunyai fungsi 

sebagai berikut: 

a. Kepala urusan tata usaha dan umum memiliki fungsi seperti me 

laksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat 
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menyurat, arsip dan ekspedisi, penataan administrasi perangkat desa, 

penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, 

pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan 

umum;  

b. Kepala urusan keuangan memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan 

keuangan, seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi 

sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi 

keuangan, administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD, 

dan lembaga pemerintahan desa lainnya; dan  

c. Kepala urusan perencanaan memiliki fungsi mengoordinasikan urusan 

perencanaan, seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan 

belanja desa, menginventarisir datadata dalam rangka pembangunan, 

melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan 

laporan.  

4. Tugas dan fungsi kepala seksi,  

Kepala seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis. Kepala 

seksi bertugas membantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional.  

Untuk melaksanakan tugas kepala seksi mempunyai fungsi:  

a. Kepala seksi pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan 

manajemen tata praja pemerintahan, menyusun rancangan regulasi 

desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan 

ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, 

kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan 

pengelolaan profil desa;  
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b. Kepala seksi kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan 

pembangunan sarana prasarana pedesaan, pembangunan bidang 

pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat 

di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan 

keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna;  

c. Kepala seksi pelayanan memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan 

motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, 

partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan 

ketenagakerjaan.  

5. Tugas dan fungsi kepala kewilayahan, 

Kepala kewilayahan atau sebutan lainnya berkedudukan sebagai 

unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu kepala desa 

dalam pelaksanaan tugas di wilayahnya. Untuk melaksanakan tugas 

sebagaimana dimaksud tersebut kepala kewilayahan/kepala dusun 

memiliki fungsi:  

a. Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya 

perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, serta penataan dan 

pengelolaan wilayah;  

b. Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya;  

c. Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan 

kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya; 

dan  

d. Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang 

kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.  
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Hak/Kewajiban Desa dan Masyarakat Desa  

1. Desa berhak:  

a. Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak 

asalusul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa;  

b. Menetapkan dan mengelola kelembagaan desa; dan  

c. Mendapatkan sumber pendapatan. 

2. Desa berkewajiban:  

a. Melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan, serta kerukunan 

masyarakat desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia;  

b. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa;  

c. Mengembangkan kehidupan demokrasi;  

d. Mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa; dan  

e. Memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa.  

3. Masyarakat desa berhak:  

a. Meminta dan mendapatkan informasi dari pemerintah desa serta 

mengawasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan 

pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan 

pemberdayaan masyarakat desa;  

b. Memperoleh pelayanan yang sama dan adil;  

c. Menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara 

bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan 

desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan 

desa, dan pemberdayaan masyarakat desa;  
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d. Memilih, dipilih, dan/atau ditetapkan menjadi: 1) Kepala desa; 2) 

Perangkat desa; 3) Anggota badan permusyawaratan desa; dan 4) 

Anggota lembaga kemasyarakatan desa.  

e. Mendapatkan pengayoman dan perlindungan dari gangguan 

ketenteraman dan ketertiban di desa.  

4. Masyarakat desa berkewajiban:  

a. Membangun diri dan memelihara lingkungan desa;  

b. Mendorong terciptanya kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, 

pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan 

pemberdayaan masyarakat desa yang baik;  

c. Mendorong terciptanya situasi yang aman, nyaman, dan tenteram di 

desa;  

d. Memelihara dan mengembangkan nilai permusyawaratan, 

permufakatan, kekeluargaan, dan kegotong-royongan di desa; dan  

e. Berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di desa. 

Pembinaan dan Pengawasan  

Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah 

kabupaten/kota membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa 

dapat mendelegasikan pembinaan dan pengawasan kepada perangkat daerah 

dan memberdayakan masyarakat desa dengan:  

1. Menerapkan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, 

teknologi tepat guna, dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan 

pertanian masyarakat desa;  
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2. Meningkatkan kualitas pemerintahan dan masyarakat desa melalui 

pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan; dan  

3. Mengakui dan memfungsikan institusi asli dan/atau yang sudah ada di 

masyarakat desa.  

Pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana dimaksud di atas 

dilaksanakan dengan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan 

pemantauan pembangunan desa dan kawasan perdesaan. Pembinaan dan 

pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah meliputi:  

4. Memberikan pedoman dan standar pelaksanaan penyelenggaraan 

pemerintahan desa;  

5. Memberikan pedoman tentang dukungan pendanaan dari pemerintah, 

pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota kepada 

desa;  

6. Memberikan penghargaan, pembimbingan, dan pembinaan kepada 

lembaga masyarakat desa;  

7. Memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;  

8. Memberikan pedoman standar jabatan bagi perangkat desa;  

9. Menetapkan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk desa;  

10. Mengawasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;  

11. Melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan 

desa;  

12. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi pemerintah desa, badan 

permusyawaratan desa, lembaga kemasyarakatan, dan lembaga adat;  
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13. Memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam 

penyelenggaraan pemerintahan desa, badan permusyawaratan desa, 

lembaga kemasyarakatan, dan lembaga adat;  

14. Melakukan upaya percepatan pembangunan perdesaan;  

15. Melakukan upaya percepatan pembangunan desa melalui bantuan 

keuangan, bantuan pendampingan, dan bantuan teknis;  

16. Melakukan peningkatan kapasitas BUMDesa dan lembaga kerja sama 

antar desa;  

17. Memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh kepala desa 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Peranan Pemerintah Desa  

Definisi peranan menurut Departemen Pendidikan Nasional dalam 

Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga memberikan arti peranan, 

“Tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa.” Peranan 

dapat diartikan sebagai terlaksananya suatu fungsi atau tugas tentang sesuatu 

hal untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan”. Peranan merupakan segala 

sesuatu tindakan yang dilakukan dengan sengaja yang bertujuan untuk 

mencapai suatu hal yang telah ditentukan. Landasan pemikiran dalam 

pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, 

demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan 

desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, 

sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus 

masyarakatnya sendiri. Pemerintah desa sebagai unit lembaga pemerintahan 

yang paling dekat dengan masyarakat diharapkan mampu menjalankan roda 
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pemerintahan desa dengan sungguh-sungguh dan mampu mengubah taraf 

hidup masyarakat ke arah yang lebih sejahtera, adil, tenteram, aman, dan 

damai.  

Penyelenggaraan pemerintahan desa tidak terpisahkan dari 

penyelenggaraan otonomi daerah dan pemerintahan desa merupakan unit 

terdepan (ujung tombak) dalam pelayanan kepada masyarakat menjadi 

tonggak strategis untuk keberhasilan semua program. Karena itu upaya untuk 

memperkuat desa merupakan langkah mempercepat terwujudnya 

kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan otonomi daerah. Prinsip 

penyelenggaraan otonomi daerah adalah demokratisasi dan keadilan, 

memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah, kesesuaian hubungan 

pusat dan daerah, meningkatkan kemandirian daerah dengan meletakkan 

otonomi daerah yang luas dan utuh pada kabupaten atau kota. Kebijaksanaan 

terbatas pada daerah provinsi serta daerah provinsi serta desa ditempatkan 

pada pengakuan otonomi asli. Dengan demikian, dalam pengaturan 

pemerintah desa telah mengalami pergeseran paradigma utamanya dalam hal 

kewenangan. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagaimana 

dimaklumi tidak lagi campur tangan secara langsung, tetapi memberikan 

pedoman, bimbingan, pelatihan atau pembelajaran. Dalam rangka 

pemberdayaan pemerintah desa, maka diharapkan dapat terwujud kondisi 

pemerintahan desa yang kuat dan mandiri. 

Salah satu tugas pemerintah desa dalam penyelenggaraan 

pembangunan adalah membina organisasi masyarakat yang ada di desanya 

agar dapat berfungsi secara berkelanjutan dalam proses perencanaan 
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pembangunan partisipatif. Kewenangan pemerintah desa dalam membina 

kehidupan masyarakat, merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam 

proses pembangunan sekaligus pemberdayaan masyarakat. Tujuannya adalah 

agar masyarakat yang tergabung dalam organisasi masyarakat mengetahui dan 

mengerti apa yang harus dikerjakan serta dapat menimbulkan kesadarannya 

untuk ikut aktif dalam setiap pelaksanaan dan pengelolaan pembangunan. 

Menurut T. Coser dan Anthony Rosenberg dalam bukunya yang berjudul “an 

introduction to International Politics” mendefinisikan peranan yakni sebagai 

tuntutan yang diberikan secara struktural (norma-norma, harapan, larangan, 

tanggung jawab) dimana di dalamnya terdapat serangkaian tekanan dan 

kemudian yang menghubungkan, membimbing, dan mendukung fungsinya 

dalam organisasi. Hal tersebut dapat dikaitkan dengan pemerintah desa 

dituntut memberikan pelayanan yang lebih prima serta memberdayakan 

masyarakat sehingga taraf hidup masyarakat terjamin dan tentunya dapat 

meningkatkan kesejahteraan serta kemajuan daerahnya, karena pada dasarnya 

masyarakatlah yang tahu apa yang mereka butuhkan serta bagaimana 

kemudian mereka dapat dikatakan sebagai masyarakat yang sejahtera.  

Peran dan prakarsa pemerintah sangat dominan dalam perencanaan dan 

pelaksanaan maupun untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan teknis 

warga desa dalam pembangunan kesejahteraan desa. Kesadaran kepala desa 

sebagai pimpinan pemerintah desa atau aktor dalam menjalankan 

kepemimpinan pemerintah desa menjadi ujung tombak pelaksanaan dan 

terlaksananya pembangunan serta pengembangan kesejahteraan masyarakat 

desa. 
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Tugas pemerintah desa sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

Tentang Desa adalah penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan 

pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. 

Dengan demikian, pemerintah harus memerankan tugas pemerintah desa yang 

dimaksud. Ada beberapa peran pemerintah desa sebagai pelaksanaan 

pemerintahan desa sebagai berikut:  

1. Dalam pengelolaan keuangan desa tidak tertulis dan dijelaskan dalam 

undangundang desa, sehingga saya berlandaskan pada Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan 

Desa menjelaskan bahwa, keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban 

desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan 

barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa, 

pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi 

perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan 

pertanggungjawaban keuangan. Pasal 37 Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa mengenai 

pelaporan keuangan desa menjelaskan bahwa kepala desa menyampaikan 

laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati/walikota berupa 

laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun. Selanjutnya 

pada Pasal 38 mengenai pertanggungjawaban dijelaskan bahwa kepala 

desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan 

APBDesa kepada bupati/walikota setiap akhir tahun anggaran. Laporan 

pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana 
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dimaksud terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Laporan 

pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana 

dimaksud ialah yang ditetapkan dengan peraturan desa. Kemudian Pasal 

40 menjelaskan bahwa laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban 

realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara 

tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. 

Media informasi sebagaimana dimaksud antara lain papan pengumuman, 

radio komunitas, dan media informasi lainnya. Pasal 41 juga menjelaskan 

bahwa laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi 

pelaksanaan APBDesa disampaikan kepada bupati/walikota melalui camat 

atau sebutan lain dan disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah 

akhir tahun anggaran berkenaan. Berdasarkan teori peranan menurut T. 

Coser dan Anthony Rosenberg, pemerintah desa kurang berperan aktif 

dalam menggerakkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan 

pemerintahan tentang pengelolaan dana desa.  

2. Peranan pemerintah desa menggerakkan partisipasi masyarakat dalam 

pelaksanaan pembangunan. Peran pembangunan yang melibatkan 

partisipasi masyarakat adalah pembangunan jembatan desa sebagai 

penghubung desa yang lainnya, seperti pos kamling, pembuatan waduk, 

kantor desa, dan sebagainya. Pemerintah desa menggerakkan partisipasi 

masyarakat dalam musyawarah mufakat untuk pembangunan, yang 

akhirnya dalam pelaksanaannya masyarakat secara semangat gotong-

royong kerja bakti dalam pembangunan tersebut yang telah menjadi suatu 



37 

 

 

kesepakatan bersama. Hak ini berarti masyarakat terlibat aktif dalam 

pelaksanaan pembangunan di desa secara keseluruhan dari tahap awal 

sampai tahap akhir pembangunan. Semua partisipasi masyarakat dapat 

dilihat dari kesediaan memberikan waktu untuk mengikuti musyawarah, 

partisipasi dalam bentuk uang, dan partisipasi dalam bentuk tenaga. Peran 

pemerintah sebagai penggerak, perencana, motivator, dan pelopor. 

Pemerintah sebagai penggerak yakni menggerakkan masyarakatnya untuk 

berpartisipasi aktif dalam musyawarah penetapan (pikiran), tetapi juga 

sebagai perencana yaitu pemerintah melibatkan masyarakat untuk 

merencanakan sesuatu, sebagai motivator yakni memotivasi masyarakat 

lewat memberikan pandangan-pandangan ke depan terkait pembangunan 

yang akan dilaksanakan, juga menjadi pelopor yaitu pemerintah yang lebih 

dulu memberikan ide dalam perencanaan, tetapi juga turut serta dalam 

pelaksanaan pembangunan.  

3. Peranan pemerintah desa untuk menggerakkan partisipasi masyarakat 

dalam menciptakan ketertiban dan keamanan masyarakat. Pemerintah desa 

menggerakkan partisipasi masyarakat dengan cara melibatkan masyarakat 

dalam berbagai macam program diantaranya adalah menekankan tamu 

wajib lapor ke Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW), gotong-

royong dalam pembangunan rumah, pembuatan jembatan, dan 

meningkatkan jaga malam di setiap RW, serta masih banyak yang lainnya. 

Semuanya itu untuk menciptakan ketertiban dan keamanan desa.  
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4. Peranan pemerintah desa untuk pemberdayaan masyarakat desa. 

Pemberdayaan adalah sebuah proses menjadi, bukan sebuah proses instan. 

Sebagai proses, pemberdayaan mempunyai tiga tahapan yaitu penyadaran. 

Pada tahap penyadaran ini target yang hendak diberdayakan diberi 

pencerahan dalam bentuk pemberian penyadaran bahwa mereka 

mempunyai hak untuk mempunyai „sesuatu‟ prinsip dasarnya adalah 

membuat target mengerti bahwa mereka perlu (membangun “demand”) 

diberdayakan, dan proses pemberdayaan itu dimulai dari dalam diri 

mereka (bukan dari orang luar). Pemberdayaan masyarakat desa bertujuan 

meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam 

meningkatkan taraf hidupnya. Pemberdayaan masyarakat pedesaan dalam 

hal pembangunan memberikan ruang kepada masyarakat untuk turut aktif 

berpartisipasi dalam tiap tahapan pembangunan. Pembangunan partisipatif 

diharapkan sesuai dengan kebutuhan atau masalah yang dihadapi 

masyarakat desa.  

Pemerintahan desa melalui hak otonominya memiliki tugas dan 

tanggung jawab pada pembangunan. Konsep pembangunan didasari atas 

pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi masyarakat tidak dapat lepas 

dari upaya pemberdayaan. Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu 

strategi dalam upaya pertumbuhan ekonomi. Karena pemberdayaan 

masyarakat selalu diidentikkan dengan pertumbuhan ekonomi. Dasar dari 

pemberdayaan masyarakat adalah meningkatkan kemampuan rakyat. Kepala 

desa menjalankan hak, wewenang, dan kewajiban pimpinan pemerintahan 
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desa yaitu menyelenggarakan rumah tangganya sendiri merupakan 

penyelenggaraan dan penanggung jawab utama di bidang pemerintahan, 

pembangunan, dan kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan urusan 

pemerintahan desa. Urusan pemerintahan umum termasuk pembinaan 

ketentraman dan ketertiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku dan menumbuhkan serta mengembangkan jiwa gotong-royong 

masyarakat sebagai sendi utama pemerintahan desa, Ketentuan peraturan 

tersebut sekurang-kurangnya memuat : 

a. Persyaratan Calon 

b. Mekanisme Pengangkatan 

c. Masa Jabatan 

d. Kedudukan Keuangan 

e. Uraian Tugas 

f. Larangan dan; 

g. Mekanisme Pemberhentian  

Pemerintahan Desa yaitu merupakan penyelenggaraan urusan 

pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam 

rangka mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan 

hak asala usul, dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem 

pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
25
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Pemerintahan desa terdiri dari kepala desa, dan lembaga masyarakat 

desa yang di bantu oleh perangkat desa yang terdiri dari skretaris desa, staf/ 

kepala urusan, dan kepala dusun.
26

 

Dalam membantu pelaksaaan fungsi penyelenggaraan pemerintah desa,  

desa mendayagunakan lembaga kemasyarakatan desa yang ada sebagai 

pelaksanaan pembangunan desa, pembinaaan kemasyarakatan desa, dan 

pemberdayaan masyarakat desa , lembaga kemasyarakatan desa merupakan 

wadah partisipasi masyarakat desa sebagai mitra pemerintah desa.
27

 

Dengan demikian pemerintah desa beserta struktur lembaga 

kemasyarakatan harus mendapatkan perhatian serius dari pemerintahan 

diatasnya. Peran dari pemerintah desa tidak hanya membuat program 

pembangunan namun juga harus mampu memberdayakan seluruh masyarakat 

desa untuk keterlibatan dari partisifasinya. Maka disini sangat menentukan 

fungsi lembaga kemasyarakatan untuk memotivasih dan melibatkan 

masyarakat dalam setiap kegiatan pebangunan sudah maksimal atau belum. 

Di samping sebagai organisasi sosial pemerintah juga termasuk salah 

satu sytem politik. Peerintah secara umum memiliki fungsi : 

a. Penyediaan Pelayanan 

b. Pengaturan 

c. Pembangunan 

d. Perwakilan 

e. Kordinasi dan Perencanaan
28
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C. Kewenangan Desa 

Kewenangan Desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan 

pemerintah desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat 

desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan kewenangan local 

berskala desa di atur dan di urus oleh desa. Penugasan dari pemerintah dan 

pemerintah daerah kepada desa meliputi penyelenggaraan pemerintah desa, 

pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan 

pemberdayaan masyarakat desa.
29

  

Dengan dua azas utama “rekognisi” dan “subdidiaritas” UU Desa 

mempunyai semangat revolusioner, berbeda dengan azas “desentralisasi” dan 

“residualitas”. Dengan mendasarkan pada azas desentralisasi dan residualitas 

desa hanya menjadi bagian dari daerah, sebab desentralisasi hanya berhenti di 

kabupaten/kota. Disamping itu, desa hanya menerima pelimpahan sebagian 

kewenangan dari kabupaten/kota. Sehingga desa hanya menerima sisa sisa 

lebihan daerah, baik sisa kewenangan maupun sisa keuangan dalam bentuk 

Alokasi Dana Desa. Kombinasi antara azas rekognisi dan subsidiaritas UU 

Desa menghasilkan definisi desa yang berbeda dengan definisi-definisi 

sebelumnya.  

Desa juga tidak lagi identik dengan pemerintah desa dan kepala desa, 

melainkan pemerintahan desa yang sekaligus pemerintahan masyarakat yang 

membentuk kesatuan entitas hukum. Artinya, masyarakat juga mempunyai 

kewenangan dalam mengatur desa sebagaimana pemerintahan desa. 

Kewenangan merupakan elemen penting sebagai hak yang dimiliki oleh 
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sebuah desa untuk dapat mengatur rumah tangganya sendiri. Dari pemahaman 

ini jelas bahwa dalam membahas kewenangan tidak hanya sematamata 

memperhatikan kekuasaan yang dimiliki oleh penguasa namun harus juga 

memperhatikan subjek yang menjalankan dan yang menerima kekuasaan. 

Kewenangan harus memperhatikan apakah kewenangan itu bisa diterima oleh 

subjek yang menjalankan atau tidak.  

Dalam pengelompokannya, kewenangan yang dimiliki desa meliputi :  

1. kewenangan dibidang penyelenggaraan pemerintahan desa 

2. kewenangan dibidang pelaksanaan pembangunan desa 

3. kewenangan dibidang pembinaan kemasyarakatan desa dan  

4. kewenangan dibidang pemberdayaan masyarakat desa yang berdasarkan 

prakarsa masyarakat, atau yang berdasarkan hak asal usul dan yang 

berdasarkan adat istiadat desa.  

Dalam Pasal 19 dan 103 UU Desa disebutkan, Desa dan Desa Adat 

mempunyai empat kewenangan, meliputi :  

1. Kewenangan berdasarkan hak asal usul. Hal ini bebeda dengan perundang-

undangan sebelumnya yang menyebutkan bahwa urusan pemerintahan 

yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa.  

2. Kewenangan lokal berskala Desa dimana desa mempunyai kewenangan 

penuh untuk mengatur dan mengurus desanya. Berbeda dengan 

perundang-undangan sebelumnya yang menyebutkan, urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/ kota yang diserahkan 

pengaturannya kepada desa. 
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3. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah 

provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota. 

4. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah 

Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan.  

Dari empat kewenangan tersebut, pada dua kewenangan pertama yaitu 

kewenangan asal usul dan kewenangan lokal berskala desa, terdapat beberapa 

prinsip penting yang dimiliki desa. Dimana kewenangan yang dimiliki oleh 

desa tersebut bukan-lah kewenangan sisa (residu) yang dilimpahkan oleh 

Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana pernah diatur dalam UU No. 32 

Tahun. 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 72 Tahun. 2005 

tentang Pemerintahan Desa. Melainkan, sesuai dengan asas rekognisi dan 

subsidiaritas. Dan kedua jenis kewenangan tersebut diakui dan ditetapkan 

langsung oleh undangundang dan dijabarkan oleh peraturan pemerintah.  

Kewenangan berdasarkan hak asal usul merupakan kewenangan 

warisan yang masih hidup dan atas prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat 

Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat, sedangkan 

kewenangan lokal berskala Desa merupakan kewenangan untuk mengatur dan 

mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau 

mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena 

perkembangan Desa dan prakasa masyarakat Desa. Kedua kewenangan ini 

merupakan harapan menjadikan desa berdaulat, mandiri, dan berkepribadian. 

Dengan kedua kewenangan ini Desa mempunyai hak “mengatur” dan 
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“mengurus”, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 UU Desa, Desa maupun 

Desa Adat mempunyai kewenangan mengeluarkan dan menjalankan aturan 

main (peraturan), tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, sehingga 

mengikat kepada pihak-pihak yang berkepentingan, dan menjalankan aturan 

tersebut. Atau bertanggungjawab merencanakan, menganggarkan dan 

menjalankan kegiatan pembangunan atau pelayanan, serta menyelesaikan 

masalah yang muncul. 

Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Kewenangan atau Hak 

Asal Usul dalam Pasal 19 huruf a UU Desa mencakup pengertian ; dimana 

hak-hak asli masa lalu yang telah ada sebelum lahir NKRI pada tahun 1945 

dan tetap dibawa dan dijalankan oleh desa setelah lahir NKRI sampai 

sekarang. Disamping itu, hak-hak asli yang muncul dari prakarsa desa yang 

bersangkutan maupun prakarsa masyarakat setempat, sepanjang tidak 

bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.  

Kewenangan asal-usul yang diakui oleh negara meliputi; pengelolaan 

aset (sumberdaya alam, tanah ulayat, tanah kas Desa) dalam wilayah 

yurisdiksi Desa, pembentukan struktur pemerintahan Desa dengan 

mengakomodasi susunan asli, menyelesaikan sengketa secara adat dan 

melestarikan adat dan budaya setempat. Kewenangan asal usul Desa 

sebagaimana dalam Pasal 33 huruf [a] UU Desa diuraikan Pasal 34 ayat (1) PP 

No. 43. Tahun 2014, yang paling sedikit kewenangan tersebut terdiri atas :  

a. Sistem organisasi masyarakat adat 

b. Pembinaan kelembagaan masyarakat 
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c. Pembinaan lembaga dan hukum adat 

d. Pengelolaan tanah kas Desa 

e. Pengembangan peran masyarakat Desa.  

Ruang lingkup kewenangannya dibeberkan lagi secara rinci dalam 

Pasal 2 Permendesa PDTT No. 1 Tahun. 2015 tentang Pedoman Kewenangan 

Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa. Dan untuk 

kewenangan Desa Adat berdasarkan hak asal usul, secara khsusus dijelaskan 

lagi lebih gambang dalam Pasal 103 UU Desa, yang diantaranya meliputi ; 

pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli, 

pengaturan dan pengurusan ulayat atau wilayah adat, dan pelestarian nilai 

sosial budaya Desa Adat. Yang operasionalnya diperjelas dalam Pasal 3 

Permendesa PDTT No. 1 Tahun. 2015.  

Dengan frasa “pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan 

susunan asli” dalam Pasal 103 UU Desa di atas berarti, bahwa negara harus 

memperhatikan dan menghormati kewenangan-kewenangan asal-usul yang 

terkait dengan nomenklatur dan institusi atau organisasi desa. Misalnya 

sebutan lokal untuk istilah “desa” yang di daerah tertentu diistilahkan dengan 

Pakraman, Kampung, Gampong, Nagari, Banua, atau Lembang. Juga sebutan 

untuk istilah “diskusi” atau “musyawarah” yang di berbagai lokal daerah di 

Indonesia ada yang menggunakan istilah Kerapatan di Sumatera Barat, 

Kombongan di Toraja, Paruman di Bali, Gawe Rapah di Lombok, Saniri di 

Maluku.  

Maupun beragam sebutan untuk perangkat desa yang di berbadgai 

daerah mempunyai istilah sendiri-sendiri, misalnya kewang, pecalang, 
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jogoboyo, kebayan, carik, dan sebagainya. Istilah-istilah tersebut tidak hanya 

bermakna nomenklatur, melainkan bisa mengandung pengetahuan, nilai dan 

jati diri suatu masyarakat. Dan dengan frasa “pengaturan dan pengurusan 

ulayat atau wilayah adat” menunjukkan, bahwa negara tidak boleh melakukan 

campur tangan atau mengambil alih terhadap tanah-tanah desa sebagai hak 

asal usul desa. Walaupun begitu, negara tetap masih bisa melakukan 

pembinaan atas pengaturan dan pengelolaan serta memberikan perlindungan 

(proteksi) untuk menjaga kelestarian dan optimalisasi pemanfataan. 

Hal ini karena tidak sedikit desa Adat atau Desa di Indonesia yang 

mempunyai tanah desa sebagai aset desa yang dijaga dan diwariskan secara 

turun temurun. Tanah desa merupakan hak asal-usul desa yang paling vital, 

sebab tanah merupakan aset (kekayaan) yang menjadi sumber penghidupan 

dan kehidupan bagi desa dan masyarakat. Oleh karena itu negara perlu 

memberikan pengakuan dan penghormatan (rekognisi) terhadap tanah sebagai 

hak asal usul desa. Juga dengan frasa “pelestarian nilai sosial budaya Desa 

Adat”, desa bisa dilakukan dengan langkah konservasi dan revitalisasi 

kearifan lokal terkemuka yang sudah ada dan mengakar di setiap daerah. 

Kearifan lokal mengandung pranata lokal atau sistem norma yang 

mengejawantahkan nilai-nilai, asas, struktur, kelembagaan, mekanisme, dan 

religi yang tumbuh, berkembang, dan dianut masyarakat lokal, dalam 

fungsinya sebagai instrumen untuk menjaga keteraturan interaksi antar warga 

masyarakat (social order), keteraturan hubungan dengan sang pencipta dan 

roh-roh yang dipercaya memiliki kekuatan supranatural (spiritual order). 

Pengembangan Peran Masyarakat Desa Meliputi: 
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1. Sistem organisasi perangkat Desa 

2. Sistem organisasi masyarakat adat 

3. Pembinaan kelembagaan masyarakat 

4. Pengelolaan Tanah kas desa  

5. Pengembangan peran masyarakat 

6. Penataan sistem organisasi dan kelembagaan masyarakat adat 

7.  Pranata hukum adat 

8. Pemilikan hak tradisional 

9. Pengelolaan tanah ulayat 

10. pengelolaan tanah kas desa adat 

11.  kesepakatan dalam kehidupan masyarakat desa adat  

12. Dll Subyek Cakupan PP 43/2014 Permendesa No.1/2015 

KEWENANGAN BERDASARKAN ASAL USUL Matriks Kewengan 

Berdasarkan Asal Usul keterbukaan.  

Prinsip utama dalam tradisi ini yakni setiap orang mempunyai 

kebebasan dan kesempatan yang sama untuk mengungkapkan masalah dan 

menawarkan solusi atas persoalan yang dihadapi secara santun dan beretika. 

Kewenangan lokal berskala Desa, sebagaimana Pasal 33 huruf [b] UU Desa, 

adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat 

Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh 

Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakasa masyarakat 

Desa. Kewenangan tersebut digamblangkan lagi dalam Pasal 34 ayat (2) PP 

No. 43 Tahun 2014, yang diantaranya adalah : pengelolaan pasar Desa, 
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pengelolaan jaringan irigasi, atau pembinaan kesehatan masyarakat dan 

pengelolaan pos pelayanan terpadu. Kewenangan lokal berskala desa meliputi 

beberapa bidang, yaitu : bidang pemerintahan Desa, bidang pembangunan 

Desa, bidang kemasyarakatan Desa, dan bidang pemberdayaan masyarakat 

Desa. Kewenangan lokal berskala desa haruslah kewenangan yang muncul 

dari prakarsa masyarakat sesuai dengan kemampuan, kebutuhan dan kondisi 

lokal desa. Hal itu supaya kewenangan tersebut sejalan dengan kepentingan 

masyarakat sehingga akan bisa diterima dan dijalankan.  

Hanya saja, kewenangan yang terkait dengan kepentingan masyarakat 

secara langsung ini mempunyai cakupan yang relatif kecil dalam lingkup desa. 

Apalagi kewenagan yang berkaitan sangat dekat dengan kebutuhan hidup 

sehari-hari warga desa kurang mempunyai dampak keluar (eksternalitas) dan 

kebijakan makro yang luas. Jenis kewenangan lokal berskala desa ini 

merupakan turunan dari konsep subsidiaritas, sehingga masalah atau urusan 

berskala lokal yang sangat dekat dengan masyarakat sebaik mungkin 

diputuskan dan diselesaikan oleh organisasi lokal (dalam hal ini adalah desa), 

tanpa harus ditangani oleh organisasi yang lebih tinggi. Menurut konsep 

subsidiaritas, urusan yang terkait dengan kepentingan masyarakat setempat 

atas prakarsa desa dan masyarakat setempat, disebut sebagai kewenangan 

lokal berskala desa. Pelaksanaan kewenangan lokal tersebut berkonsekuensi 

terhadap masuknya program-program pemerintah ke ranah desa. Pasal 20 UU 

Desa menegaskan, bahwa pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul 

dan kewenangan lokal berskala Desa (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 
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huruf [a] dan [b] UU Desa) diatur dan diurus oleh Desa. Pasal ini terkait 

dengan Pasal 81 ayat (4 dan 5) : “Pembangunan lokal berskala Desa 

dilaksanakan sendiri oleh Desa” dan “Pelaksanaan program sektoral yang 

masuk ke Desa diinformasikan kepada Pemerintah Desa untuk diintegrasikan 

dengan Pembangunan Desa”. Rangkaian pasal itu menegaskan bahwa 

kewenangan lokal bukanlah kewenangan pemerintah supra-desa (termasuk 

kementerian sektoral) melainkan menjadi kewenangan desa. karena selama ini 

hampir setiap kementerian sektoral memiliki proyek masuk desa yang 

membawa perencanaan, birokrasi, pendekatan, bantuan dan membangun 

kelembagaan lokal di ranah desa. Ada desa mandiri energi (ESDM), 

pengembangan usaha agribisnis perdesaan (pertanian), desa siaga (kesehatan) 

dan yang lainnya. Dengan UU Desa ini, semua program tersebut adalah 

kewenangan lokal berskala desa yang dimandatkan oleh UU Desa untuk diatur 

dan diurus oleh desa. Dengan dimikian, diharapkan bisa mendorong desa 

untuk berdaulat, mandiri dan berkepribadian sebagaimana citacita 

pemerintahan sekarang ini. Desa berdaulat, merupakan pengejawantahan asas 

rekognisi dan juga Pasal 5 dalam UU Desa, dimana Desa tidak lagi sub-

ordinat kabupaten.  

Dengan begitu semua pihak harus menghormati desa. Sementara 

konsepsi desa mandiri merupakan penjabaran dari asas kemandirian. Dimana 

desa memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. 

Kemandirian desa ini juga ditopang kewenangan lokal berskala desa. 

Kewenangan Lokal Berskala Desa Kewenangan untuk mengatur dan 

mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau 



50 

 

 

mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena 

perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa Pemerintahan Desa 

Pembangunan Desa Keasyarakatan Desa Pemberdayaan Masyarakat Desa. 

Kewenangan desa menyangkut kewenangan yang sudah ada 

berdasarkan hak asal usul desa, kewenangan yang oleh peraturan perundang-

undangan yang berlaku belum di laksanakan oleh daerah dan pemerintah, serta 

tugas pembantuan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah 

kabupaten.
30

 

 

D. Perangkat Desa Menurut Perundang-undangan 

Dalam sebuah desa dibutuhkan pemerintahan untuk menata dan 

mengurus setiap hal yang berkaitan dengan desa. Struktur Pemerintahan Desa 

terdiri dari beberapa tingkatan yang setiap tingkatannya memiliki porsinya 

sendiri. Pemerintah desa ditugaskan oleh pemerintah pusat untuk mengatur 

masyarakat pedesaan setempat berdasarkan dengan undang-undang yang ada 

demi mewujudkan pembangunan pemerintah di wilayah desa. 

Setiap desa dikepalai oleh seorang kepala desa yang dibantu oleh 

jajaran perangkat desa lainnya dalam mengurus setiap keperluan desa. Setiap 

jajaran memiliki fungsi dan tugasnya masing-masing. Dengan pembagian 

tugas diharapkan setiap jajaran bisa memaksimalkan kinerjanya. Berikut 

Struktur Pemerintahan Desa yang ada beserta tugas dan fungsinya : 
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1. Kepala Desa 

Menurut UU RI No 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 3 kepala desa 

adalah pemerintahan desa atau yang disebut dengan nama lain yang 

dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. 

Bertugas untuk menyelenggarakan pemerintah dan pemberdayaan desa. 

2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 

Badan Permusyawaratan desa adalah lembaga yang anggotanya 

merupakan wakil dari penduduk desa yang ditetapkan secara demokratis 

berdasarkan kewilayahan. Fungsi dari BPD adalah membahas dan 

menyepakati rencana peraturan desa bersama kepala desa, menampung 

dan menyalurkan aspirasi dari masyarakat, dan mengawasi kinerja kepala 

desa. 

3. Sekretaris Desa 

Sekretaris desa adalah perangkat yang membantu kepala desa 

menjalankan tugasnya. Fungsi sekretaris meliputi menyiapkan dan 

melaksanakan pengelolaan administrasi desa, membantu persiapan 

penyusunan peraturan desa dan bahan untuk laporan penyelenggara 

pemerintah desa serta melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala desa. 

4. Pelaksana Teknis Desa 

a. Kepala Urusan Pemerintah (KAUR PEM) 

Bertugas untuk membantu kepala desa dalam mengelola 

administrasi dan perumusan bahan kebijakan desa. Berfungsi 

melaksanakan kegiatan berkaitan dengan kependudukan, pertanahan, 

pembinaan ketentraman, dan ketertiban masyarakat. 
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b. Kepala Urusan Pembangunan (KAUR PEMBANGUNAN) 

Bertugas untuk membantu kepala desa dalam menyiapkan 

teknis pengembangan ekonomi desa serta mengelola administrasi 

pembangunan dan layanan masyarakat. Berfungsi untuk melaksanakan 

kegiatan administrasi pembangunan, menyiapkan analisa dan kajian 

perkembangan ekonomi masyarakat serta mengelola tugas 

pembantuan. 

c. Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat (KAUR KESRA) 

Bertugas membantu kepala desa mempersiapkan perumusan 

kebijakan teknis penyusunan program keagamaan dan melaksanakan 

program pemberdayaan dan sosial kemasyarakatan. Berfungsi 

melaksanakan hasil persiapan program keagamaan, pemberdayaan 

masyarakat dan sosial kemasyarakatan. 

d. Kepala Urusan Keuangan (KAUR KEU) 

Berfungsi untuk membantu sekretaris desa mengelola sumber 

pendapatan, administrasi keuangan, penyusunan APB desa dan laporan 

keuangan desa. Serta melakukan tugas lain yang diberikan sekretaris. 

e. Kepala Urusan Umum (KAUR UMUM) 

Fungsinya untuk membantu sekretaris dalam mengelola arsip 

desa, inventaris kekayan desa, dan administrasi umum. Dan juga 

sebagai penyedia, pemelihara dan perbaikan peralatan kantor. Serta 

pelaksana tugas lain yang diberikan oleh sekretaris desa. 
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5. Pelaksana Kewilayahan 

a. Kepala Dusun 

Kepala dusun atau kadus bertugas untuk membantu kepala desa 

melaksanakan tugasnya di wilayah dusun. Berfungsi membantu kinerja 

dan melaksanakan kegiatan yang diselenggarakan pemerintah desa di 

kawasan dusun dalam mensejahterakan masyarakat. 

Perangkat Desa diangkat oleh kepela desa untuk membantu 

kepela desa dalam menjalakan pemerintahan desa sebagaimaa telah di 

jelaskan pada undang-undang Nomor 6 Tahu 2014 Tentang Desa 

Sebagai berikut; 

Bagian kelima dalam UU No 6 Tahun 2014 itu membahas 

tentang Perangkat desa pada pasal ke 48;  

1. Perangkat Desa terdiri dari;  

a. Sekretaris Desa 

b. Pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis,  

pada pasal 49 berbunyi ; 

a. perangkat desa sebagaiaman dimksud dalam pasal 48 bertugas 

membantu kepala desa dalam melkasanakan tugas dan 

wewenangnya,  

b. perangkat desa sebagaiamana dimaksud pada ayat diatas di 

angkat oleh kepala desa setelah dikonsultasikan kepada camat 

atas nama bupati/walikota. 
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c. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat desa 

sebagaimana dimaksud pada ayat a di atas bertanggung jawab 

kepada kepala desa.
31

 

Selain dari pada penjelasan diatas didalam undang-undang sangat jelas 

diatur tentang desa bahkan sampai ke peraturan terendah atau peraturan desa, 

menjadi seorang perangkat desa sebagaimana tugasnya membantu kepala desa 

dan bertanggung jawab kepada kepala desa tentu perangkat desa ini harus 

berkompeten dan cakep serta baik, undang-undang juga telah mengatur 

bagiamana agar masyarakat dapat menjadi pembantu kepala desa dalam 

menjalni pemerintahan, tidak bisa langsung diterima manjadi perangkat desa 

banyak proses serta tahap yang harus kita jalani juga menjadi seorang 

perangkat desa sudah diatur juga di dalam undang-undang secara umum dan di 

atur lebih lanjut oleh peraturan daerah kabupaten/ kota, seagaiamana bunyi 

undang-undang nomor 6 tahun 2014 ini pada pasal 50; 

1. Perangkat desa sebagaimana dimaksud pada pasal 48 diangkat dari warga 

desa yang memenuhi persyaratan; 

a. Berpendidikan Plaing rendah sekolah menengah umum atau yang 

sederajat 

b. Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh) tahun 

c. Terdaftar sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal didesa paling 

kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran 

d. Syarat lain di tetukan  oleh peraturan daerah kabupaten/kota.
32
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 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, Tentang Desa 
32
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian  dan pembahasan yang peneliti lakukan 

maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kampar  Nomor 12 Tahun 

2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Di Desa 

Pongkai Kabupaten Kampar Kecamatan Koto Kampar Hulu belum 

terlaksana dengan baik, masih ada beberapa perangkat desa yang tidak 

memenuhi persyaratan menjadi perangkat desa dengan hasil wawancar 

terjadi kendala dalam pemberdayaan masyarakat dalam bidang pendidikan 

dan Kepala desa akan segera melakukan perbaikan sistem pemerintahan 

desa pongkai terutama dalam pemerintahan desa akan segera disesuaikan 

dengan potensi sumber daya manusia yang ada di desa pongkai tersebut. 

2.  Akibat Hukum yang ditimbulkan jika tidak terlaksananya Peraturan 

daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengkatan dan 

Pemberhentian Perangkat Desa, maka perangkat desa yang tidak 

memenuhi pesyaratan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-

undangan maka batal demi hukum. 
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B. Saran 

Agar Implementasi peraturan daerah kabupaten Kampar nomor 12 

tahun 2017 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa setelah 

penulis  melakukan penelitian maka penulis mencoba memberikan beberapa 

saran; 

1. Perlunya Kebijaksanaan dalam menjalakan Pemerintahan Desa agar 

pemerintahan desa berjalan evektif dan objektif. 

2. Untuk menjadikan desa itu menjadi desa yang baik dan maju serta jujur 

maka kita harus mulai dulu dari kita selaku pemerintahan desa yang di 

dahulukan selangkah dalam urusan pemerintahan karena pemerintahan 

akan menjadi contoh bagi masyarakat desa. 

3. Tetap selalu optimis dalam menjalakan roda pemerintahan dan segara 

lakukan penggantian atau rekrutmen perangkat desa yang di butuhkan 

sesuai peraturan yang berlaku untuk menggantikan perangkat desa yang 

tidak memenuhi persyaratan yang telah peraturan perundang-undangan 

tetapkan. 
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