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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan di Indonesia merupakan amanat sebagaimana ditetapkan

dalam UUD 1945, dimana tujuan Negara Indonesia adalah untuk melindungi

segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Pembanguna

Nasional sebagaimana digariskan dalam GBHN, merupakan cara untuk

mencapai tujuan tersebut. Pembangunan Nasional mencakup upaya

peningkatan semua segi kehidupan bangsa, dapat berupa pembanguna  aspek

social, budaya, ekonomi, pertahanan keamanan dan dapat pula berupa

pembangunan ideologi (Rukminto Adi, 23: 2001)

Untuk mewujudkan kegiatan pembangunan yang lebih demokratis

sebagai upaya dalam mendukung berjalannya roda pemerintahan, pemerintah

pusat telah memberikan wewenang kepada daerah untuk lebih menentukan

nasib pembangunan daerah itu sendiri melalui UU No. 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintah Daerah. Tujuan Undang-Undang tersebut adalah menciptakan

pemerataan pembangunan nasional dalam mengatasi kesenjangan antar daerah.

Konsekuensi implementasi otonomi daerah yang diamanatkan dalam

UU No. 32 Tahun 2004 mengenai pemerintah desa, terdapat dalam pasal 206

yaitu mengenai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa

mencakup sebagai berikut:
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1. Urusan Pemerintah Desa yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul

desa.

2. Urusan pemerintah yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang

diserahkan pengaturannya kepada desa.

3. Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan atau

pemerintah/kabupaten/kota.

4. Urusan pemerintah lainya yang oleh peraturan perundang-undangan

diserahkan kepada desa.

Adanya kebijakan otonomi daerah telah memberikan kewenangan

kepada daerah mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut

prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi yang berkembang pada masyarakat.

Kebijakan tersebut memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk turut

serta berpartisipasi dalam seluruh proses kebijakan pembangunan mulai dari

perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan dan pengawasan.

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 72 Tahun

2005 tentang Desa yaitu pasal I ayat 6 disebutkan bahwa pemerintahan desa

adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan

Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan

masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang

diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik

Indonesia.

Desa sebagai salah satu entitas pemerintahan terendah dengan jumlah

penduduk  yang merupakan kesatuan masyarakat dan bertempat tinggal dalam
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suatu wilayah yang merupakan kesatuan organisasi pemerintahan terendah di

bawah Camat, yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri

(J. Koho Riwu, 1989; 212) .

Pemerintahan desa merupakan ujung tombak pembangunan nasional

yang dipimpin oleh seorang kepala desa sebagai pemegang pucuk pimpinan

tertinggi di desa, sebagai penentu utama dalam mencapai keberhasilan

pembangunan desa. Oleh karena itu kepala desa harus mampu melaksanakan

tugas dan fungsinya dengan baik dalam proses penyelenggaraan pembangunan

dan mengembangkan kehidupan masyarakatnya kearah tujuan yang telah

direncanakan.

Wawancara penulis dengan Kepala Desa Topang pada 12 Desember

2013, Ia mengatakan bahwa fungsi Pemerintah Desa dalam pelaksanaan

Pembangunan desa mengacu pada tugas, wewenag dan Kewjiban Pemerintah

Desa yang sudah diatur dalam Peraturan Daerah (PERDA) Kabupeten

Kepulauan Meranti No 12 tahun 2011 tentang Pedoman Susunan Organisasi

Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa. Kemudian Dari tugas, wewenag dan

kewajiban tersebut maka lahirlah fungsi pemerintah desa.

Fungsi Pemerintah Desa terealisasikan dalam suatu program kerja yang

sudah ditetapkan. Menyorot pada pemerintah desa topang, ada beberapa

program kerja yang sudah dinantikan realisasinya realisasinya diantaranya

program pembangunan tanggul, pasar desa, usaha ekonomi desa, pintu air

jembatan dan pembangunan lokasi persawahan.
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Permasalahan mengenai fungsi pemerintah desa yang penulis temukan

di Desa Topang adalah tentang fungsi pemerintah desa dalam melaksanaan

pembangunan desa. Permasalahan tersebut dapat dilihat dari beberapa kegiatan

pembangunan yang sudah dicanangkan oleh Pemerintah Desa seperti

pembangunan pasar desa, jembatan, Tanggul, persawahan, usaha ekonomi desa

(UED), dan pustaka desa. Namun kenyataan di lapangan tidak sesuai dengan

target yang telah ditentukan, karena yang baru terealisasi hanyalah

pembangunan Pustaka Desa. kemudian permasalahan perjudian, pencurian

hasil panen, minuman keras yang sangat meresahkan masyarakat Desa, yang

mana permasalahan ini tentunya akan menghambat partisipasi masyarakat

terhadap program pembangunan desa.

Berdasarkan pengamatan penulis, dapat diungkapkan bahwa terlihat

adanya gejala yang mendukung untuk diadakanya penelitian yang berhubungan

dengan fungsi pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan di Desa

Topang Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti.

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik

untuk melakukan penelitian tentang pelaksanaan fungsi pemerintah desa

dalam pembangunan yang berjudul “Implementasi Fungsi Pemerintah Desa

Dalam Pembangunan (Studi Analisis Di Desa Topang Kecamatan Rangsang

Kabupaten Kepulauan Meranti)”
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B. Alasan Memilih Judul

Adapun alasan dalam pemilihan judul diatas adalah sebagai berikut:

1. Permasalahan ini penting untuk diungkap sebagaimana issu yang

berkembang di masyarakat yang mengiginkan terealisasinya

pembangunan fasilitas-fasilitas umum Desa, pembangunan ekonomi,

sosial dan budaya yang dibutuh masyarakat.

2. Permasalahan yang akan penulis teliti sangat relevan dengan Fakultas

Dakwah dan Ilmu Komunikasi khususnya jurusan Pengembangan

Masyarakat Islam tempat dimana penulis menimba ilmu dan

pengetahuan.

3. Dalam penelitian ini, penggunaan dana, waktu, dan pemikiran serta

kemampuan fisik penulis merasa mampu untuk melaksanakannya.

C. Penegasan Istilah

Untuk menghindari dari kesalahan dalam redaksi dan substansi skripsi

ini, maka penulis perlu untuk menjelaskan istilah-istilah yang digunakan

dalam penulisan judul skripsi ini. Adapun penegasan istilah dapat dijelaskan

sebagai berikut:

1. Implementasi

Implementasi merupakan langkah dalam proses pengambilan

keputusan yang memerlukan penggunaan kemampuan manajemen

administrasi dan persuasip untuk mewujudkan alternatif terpilih kedalam
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sebuah tindakan (Daft, 2007: 464). Dalam kamus besar bahasa Indonesia

(KBBI) Implementasi adalah sebuah proses penerapan suatu cara atau

perbuatan untuk melaksanakan, maksudnya disini adalah proses

pelaksanaan atau penerapan suatu kegiatan yang telah direncanakan dalam

sebuah organisasi (Salim, 1991: 814).

2. Fungsi Pemerintah

Fungsi pemerintah adalah memimpin, memberi petunjuk,

memerintah, mengarahkan, koordinasi, pengawasan dan inovasi dalam

pemerintahan (Hamdi, 2006: 22).

3. Pemerintah Desa

Pemerintah desa adalah unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pemerintah Desa mempunyai tugas pokok dalam Melaksanakan urusan

rumah tangga desa, urusan pemerintahan umum,  membangun, membina

masyarakat dan Menjalankan tugas pembantuan dari pemerintah,

pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten (Nurcholis, 2005:138).

Pemerintah desa yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Pemerintah

Desa Topang Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti.

4. Pembangunan

Pembangunan merupakan suatu proses perubahan yang

berkelanjutan dan terus menerus dari suatu keadaan tertentu kepada suatu

keadaan yang lebih baik, yang meliputi kehidupan politik, ekonomi, sosial,
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dan budaya (Tjokroamidjojo, 1991: 223). Hal ini dimaksudkan agar

pemerintah desa topang dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat akan

mampu mengintegrasi kehidupan masyarakat dalam kehidupan bangsa dan

memungkinkan mereka untuk memberikan sumbangan sepenuhnya kepada

kemajuan pembangunan itu sendiri. Pembangunan yang dimaksud dalam

penelitian ini adalah pembangunan Desa.

D. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

a. Apa upaya Pemerintah Desa Topang dalam menyikapi permasalahan

perjudian?

b. Apakah Program pembangunan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah

Desa Topang terealisasi sesuai dengan yang telah rencanakan?

c. Bagaimana implementasi fungsi pemerintah desa dalam pembangunan

di Desa Topang Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti?

2. Batasan Masalah

Karena banyaknya masalah yang ada diidentifikasi, dan di

dasarkan atas keterbatasan penulis baik waktu, tenaga dan biaya maka

penulis merasa perlu untuk membatasi masalah yang akan di teliti yaitu:

“Implementasi Fungsi Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Desa di

Desa Topang Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti”.
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3. Rumusan Masalah

Dari batasan masalah yang dikemukakan diatas maka penulis dapat

merumuskan permasalahannya yaitu: “Bagaimana Implementasi Fungsi

Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Desa di Desa Topang Kecamatan

Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti”.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Setiap penelitian yang dilakukan tentu mempunyai tujuan yang

hendak dicapai. Adapun tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui

bagaimana implementasi fungsi Pemerintah Desa dalam pembangunan di

Desa Topang Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti.

2. Kegunaan Penelitian

a. Penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran mengenai

permasalahan dan juga masukan bagi pemerintah desa dan masyarakat

di Kecamatan Rangsang dalam melaksanakan pembangunan.

b. Penelitian ini penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi

bagi Fakultas dakwah dan Ilmu komunikasi dalam menambah bahan

kajian perbandingan bagi yang mengunakannya.

c. Diharapkan berguna sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan

skripsi untuk mendapatkan gelar sarjana S1 di UIN SUSKA RIAU,

pada Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Jurusan Pengembangan

Masyarakat Islam.
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F. Kerangka Teoritis Dan Konsep Operasional

1. Kerangka Teoritis

a. Pemerintahan Desa

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan

oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan

asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam

sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Suprihatini,

2007: 9). jadi dalam menyelenggarakan pemerintahan desa terdapat dua

lembaga: pemerintah desa dan BPD. Pemerintah berfungsi

menyelenggarakan kebijakan pemerintah atasnya dan kebijkan desa.

sedangkan BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala

desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat (Nurcholis, 2011:

77).

Dari pengertian diatas, dapat dijelaskan bahwa dalam pemerintahan

daerah Kabupaten/kota dibentuk Pemerintahan Desa yang terdiri dari

Pemerintah Desa dan BPD. Pemerintah Desa terdiri atas kepala desa dan

perangkat desa. Perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat

desa lainnya. Sekretaris desa diisi dari pegawai negeri sipil yang

memenuhi persyaratan. Wewenang pemerintahan desa yaitu mengatur,

mengurus kepentingan masyarakatnya, dan mendamaikan perkara dari

para warganya. Pemerintahan desa berfungsi sebagai lembaga legislasi dan

pengawasan dalam hal pelaksanaan peraturan desa, anggaran pendapatan
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dan belenjandesa dan keputusan kepala desa. fungsi pemerintah adalah

memimpin, memberi petunjuk, memerintah, mengarahkan, koordinasi,

pengawasan dan inovasi dalam pemerintahan (Hamdi, 2006: 22).

Kepala Desa dipilih langsung oleh dan dari penduduk desa warga

Negara Republik Indonesia yang syarat selanjutnya dan tata cara

pemilihannya diatur dengan Perda yang berpedoman kepada peraturan

pemerintah. Tugas dan kewajiban kepala desa dalam memimpin

penyelenggaraan pemerintahan desa diatur lebih lanjut dengan Perda

berdasarkan peraturan pemerintah (Nurcholis, 2011: 75)

b. Fungsi Pemerintah Desa

Pemerintah desa adalah unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.

Menurut Nurcholis (2005:138) Pemerintah Desa mempunyai tugas pokok

1. Melaksanakan urusan rumah tangga desa, urusan pemerintahan umum,

membangun dan membina masyarakat

2. Menjalankan tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi

dan pemerintah kabupaten

Dari tugas pokok tersebut lahirlah fungsi pemerintah desa yang

berhubungan langsung dengan situasi sosial dalam kehidupan

bermasyarakat. Fungsi pemerintah desa merupakan gejala sosial, karena

harus diwujudkan dalam interaksi antar individu di dalam situasi sosial

suatu kelompok masyarakat (Rivai, 2004:53)

Adapun fungsi pemerintah desa secara operasional dapat dibedakan

dalam fungsi pokok, yaitu sebagai berikut:
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1. Fungsi Instruktif. Fungsi ini bersifat komunikasi satu arah. Pemerintah

sebagai komunikator merupakan pihak yang menentukan apa,

bagaimana, bilamana, dan dimana perintah itu dikerjakan agar

keputusan dapat dilaksanakan secara efektif.

2. Fungsi Konsultatif. Fungsi ini digunakan sebagai komunikasi dua arah.

Hal tersebut digunakan sebagai usaha untuk menetapkan keputusan

yang memerlukan bahan pertimbangan dan mungkin perlu konsultasi

dengan masayarakat-masyarakat yang di pimpinnya.

3. Fungsi Partisipasi. Dalam menjalankan fungsi ini pemerintah desa

berusaha mengaktifkan masyarakatnya, baik dalam keikutsertaan

mengambil keputusan maupun dalam melaksanakannya.

4. Fungsi Delegasi. Fungsi ini dilaksanakan dengan memberikan

pelimpahan wewenang membuat atau menetapkan baik melalui

persetujuan maupun tanpa persetujuan pemerintah. Fungsi delegasi ini

pada dasarnya berarti kepercayaan.

5. Fungsi Pengendalian. Fungsi pengendalian berasumsi bahwa

kepemimpinan yang efektif harus mampu mengantar aktivitas

anggotanya secara terarah dan dalam koordinasi yang efektif, sehingga

memungkinkan tercapainya tujuan bersama secara maksimal. Dalam

melaksankan fungsi pengendalian pemimpin dapat mewujudkannya

melalui kegiatan bimbingan, pengarahan, koordinasi dan pengawasan.

(Hadari Nawawi, 1995:74)
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Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer karangan Peter

Salim disebutkan bahwa pengertian fungsi adalah kemampuan sesuatu yang

sesuai dengan tugas dan kewajibannya (Salim, 1991: 245).

Adapun tugas dan kewajiban Pemerintah Desa Topang Kecamatan

Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti diatur dalam Peraturan Daerah

(PERDA) Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pedoman Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahaan Desa pada Bab

III Pasal 3, 4 dan 5 yaitu sebagai berikut:

1. Kepala Desa berkedudukan sebagai pelaksana penyelenggara

Pemerintahan Desa.

2. Kepala Desa mempunyai tugas meyelenggarakan urusan pemerintahan,

pembangunan dan kemasyarakatan.

Dalam pasal (4) Kepala Desa mempunyai wewenang :

a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan

kebijakan yang ditetapkan bersamaBPD.

b. Mengajukan rancangan Peraturan Desa.

c. Menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Desa mengenai

Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) untuk dibahas dan

ditetapkan bersama BPD.

d. Menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapatkan persetujuan

bersama BPD.

e. Membina kehidupan masyarakat Desa.

f. Membina perekonomian Desa.
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g. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.

h. Mewakili Desanya didalam dan diluar pengadilan dan dapat

menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan

Peraturan Perundang-undangan, dan

i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan Peraturan Perundang-

undangan.

Kemudian dalam Pasal 5 dijelaskan tentang kewajiban pemerintah desa

yaitu sebagai berikut:

a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta

mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan

Republik Indonesia.

b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat.

d. Melaksanakan kehidupan demokrasi.

e. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas

dari kolusi, korupsi dan nepotisme.

f. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan

desa.

g. Mentaati dan menegakkan seluruh Peraturan Perundang-undangan.

h. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik.

i. Melaksanakan dan mempertanggung jawabkan pengelolaan keuangan

desa.
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j. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa.

k. Mendamaikan perselisihan masyarakat dan Desa.

l. Mengembangkan pendapatan masyarakat dan Desa.

m. Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan

adat istiadat.

n. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di Desa.

o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan

lingkungan hidup.

p. Membuat laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada

Bupati, membuat laporan keterangan pertanggung jawaban kepada

BPD, dan menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan

desa kepada masyarakat.

Kemudian dari tugas, wewenag dan kewajiban tersebut maka lahirlah

fungsi pemerintah desa sebagai berikut:

a. Menggerakkan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan

Pemerintahan di Desa

b. Menggerakkan pelaksanaan pembangunan, pembinaan dan

pemberdayaan masyarakat desa.

c. Memfasilitasi upaya peningkatan partisipasi dan swadaya

masyarakat dalam kegiatan pembangunan

Dalam penjelasan atas Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kepulauan

Meranti Nomor 12 Tahun 2011 disebutkan bahwa urusan pemerintahan yang

dimaksud adalah pengaturan kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan
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desa seperti pembuatan peraturan desa, pembentukan lembaga kemasyarakatan,

pembentukan badan usaha milik desa. Penjelasan tentang urusan pembangunan

yang dimaksud adalah pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana

prasarana fasilitas umum desa seperti jalan desa, jembatan desa, irigasi desa,

pasar desa, dan lain-lain. Kemudian penjelasan mengenai urusan

kemasyarakatan ialah pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan

sosial budaya masyarakat seperti bidang kesehatan, pendidikan, adat istiadat.

Dan penjelasan tentang memfasilitasi upaya peningkatan partisipasi dan

swadaya masyarakat yang dimaksud adalah dengan mengkoordinasikan

pembangunan desa secara partisipatif, yaitu dengan memfasilitasi masyarakat

dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian pembangunan di desa.

Akan tetapi perlu diketahui bahwa pentingnya kerjasama dengan orang

lain dalam rangka pencapaian tujuan, apakah itu tujuan individu atau

kelompok. Menurut Wignyosoebroto (2005: 66) pada umumnya lembaga

nonformal, seperti kelompok arisan, kelompok pengajian, dan pondok pesntren

(dengan kiayi panutannya) lebih mampu menggalang partisipasi dan

keswadayaan masyarakat pedesaan.

Untuk mewujudkan pelaksanaan fungsi pemerintah desa tersebut maka

perlu dan harus melakukan komunikasi dengan masyarakat supaya mereka

mengerti tentang ide pembangunan sehingga dapat dan mau berpartisipasi

dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan

yang akan dan sedang dilakukan. Pemerintah dianggap sangat penting karena
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berperan menggali, menggerakkan dan mengkombinasikan faktor-faktor

tersebut(Thalidzu Ndraha, 1990: 111).

c. Pembangunan Desa

Pembangunan yaitu suatu proses perubahan yang berkelanjutan dan

terus menerus dari suatu keadaan tertentu kepada suatu keadaan yang lebih

baik, yang meliputi kehidupan politik, ekonomi, sosial, dan budaya

( Tjokroamidjojo, 1991:223).

Menurut Rizal Hamid (2004: 7) pembangunan dalam arti luas dapat

ditafsirkan sebagai perubahan yang meliputi transformasi struktural dan

perubahan cultural, politik, social, dan ekonomi. Perubahan yang dimaksud

dalam strategi pembangunan lebih dilihat sebagai upaya perbaikan dalam

proses pembangunan itu sendiri.

Kemudian, yang dimaksud dengan pembangunan desa adalah

merupakan suatu proses usaha pemerintah desa dalam meningkatkan taraf

hidup masyarakat, mengintegrasi kehidupan masyarakat dalam kehidupan

bangsa dan memungkinkan mereka untuk memberikan sumbangan sepenuhnya

kepada kemajuan itu sendiri (Taliziduhu Ndraha 1991:11)

Ada tiga prinsip pokok pembangunan perdesaan, yaitu:

1. Kebijakan dan langkah-langkah pembangunan di setiap desa mengacu

kapada pencapaian sasaran pembangunan berdasarkan Trilogi

Pembangunan. Ketiga unsur Trilogi Pembangunan tersebut yaitu:

a. Pemerataan pembangunan dan hasil-hasil,

b. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, dan
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c. Stabilitas yang sehat dan dinamis, diterapkan disetiap sector,

termasuk desa dan kota, di setiap wilayah secara saling terkait, serta

dikembangkan secara selaras dan terpadu.

2. Pembangunan desa dilaksanakan dengan prinsip-prisip pembangunan

yang berkelanjutan. Penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan

mensyaratkan setiap daerah lebih mengandalkan sumber-sumber alam

yang terbaharui sebagai sumber pertumbuhan. Disamping itu setiap

desa perlu memanfaatkan SDM secara luas, memanfaatkan modal fisik,

prasarana mesin-mesin, dan peralatan seefisien mungkin.

3. Meningkatkan efisiensi masyarakat melalui kebijakan deregulasi,

debirokrasi dan desentralisasi dengan sebaik-baiknya.

Menurut (Rukminto Adi, 204: 2001) Secara teoritis, agar suatu desa

berkembang denga baik maka terdapat tiga ungsur yang merupakan suatu

kesatuan yaitu:

1. Desa (dalam bentuk wadah)

2. Masyarakat desa

3. pemerintahan desa

Pemerintah harus mempunyai pendekatan dan strategi-strategi dalam

pembangunan agar bisa menimbulkan partisipasi masyarakat, pendekatan

pembagunan masyarakat desa dipilih sebagi salah satu pendekatan dalam

pemangunan nasional antara lain karena melalui pembangunan desa tersebut

tercermin penarapan nilai-nilai demokrasi. Diman secara teoritis tercermin

keterpaduan antara perencanaan dari atas kebawah dan dari bawah keatas yaitu
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melalui lembaga musyawarah desa ataupun usulan-usulan dari kelurahan

sebagai sebagai dari hasil-hasil evaluasi hasil pembangunan sebelumnya

ataupun karena adanya permasalahn baru yang mereka hadapi.

Telah terlihat jelas bahwa tujuan utama dari pembangunan desa adalah

pertumbuhan, pemerataan, dan kesejahteraan, namun itu semua tidak akan bisa

dicapai tanpa adanya partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan desa.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan dianggap sebagai hal yang

sangat penting, sebab masyarakat sebagai objek pembangunan berarti

masyarakat terkena langsung atas kebijakan dan kegiatan pembangunan. Oleh

karena itu maka masyarakat perlu ikut dilibatkan baik dari segi formulasi

kebijakan maupun aplikasi kebijakan tersebut, sebab merekalah yang dianggap

lebih tahu kondisi lingkungannya.

Partisipasi masyarakat adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan

oleh perorangan maupun secara berkelompok maupun masyarakat untuk

menyatukan kepentingan atau keterkaitan mereka terhadap organisasi atau

masyarakat dalam rangka mencapai tujuan masyarakat tersebut. Partisipasi

dapat didefinisikan sebagai keterlibatan mental/pikiran dan emosi/perasaan

seseorang didalam situasi kelompok yang mendorongnya untuk memberikan

sumbangan kepada kelompok dalam usaha mencapai tujuan serta tanggung

jawab terhadap usaha yang bersangkutan.

Menurut (Adisasmita, 2006: 38) partisipasi masyarakat dapat di

definisikan sebagai keterlibatan dan pelibatan anggota masyarakat dalam

pembangunan, meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan
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(implementasi) program pembangunan. Teori ini sejalan dengan pandangan

Pusic dalam (Rukmianto Adi, 207: 2001) beliau mengemukakan bahwa

perencanaan tampa memperhitungkan partisipasi masyarakat akan merupakan

perencanaan diatas kertas. Berdasarkan pandangannya, partisipasi atau

keterlibatan warga masyarakat dalam dalam pembangunan desa dapat dilihat

dari dua hal yaitu; partisipasi dalam perencanaan dan partisipasi dalam

pelaksanaan.

Partisipasi aktif masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan

memerlukan kesadaran warga masyarakat akan minat dan kepentingan yang

sama. Strategi yang biasa diterapkan adalah melalui strategi ‘penyadaran’.

Untuk berhasilnyaprogram pembangunan desa tersebut, warga masyarakat

dituntut untuk terlibat tidak hanya dalam aspek kognitif dan praktis tetapi juga

ada keterlibatan emosional pada program tersebut., hal ini diharapkan dapat

memberikan kekuatan dan perasaan untuk ikut serta dalam gerakan perubahan

yang mencakup seluruh bangsa. Untuk itu pemipin harus menyebarluaskan

kebijakan pembangunan desadan secara aktif mengidentifikasikan diri dengan

kebijakan tersebut (Rukminto Adi, 206: 2001)

Tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi akan memunculkan

kemandirian masyarakat baik dalam bidang ekonomi, sosial, agama dan

budaya, yang secara bertahap akan menimbulkan jati diri, harkat dan martabat

masyarakat tersebut secara maksimal.

Menurut (Syafii, 2007:104) partisipasi masyarakat dalam pembangunan

dibagi atas tiga tahapan, yaitu:
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a. Partisipasi atau keterlibatan dalam proses penentuan arah, strategi dan

kebijakan pembangunan yang dilakukan pemerintah.

b. Keterlibatan dalam memikul beban dan tanggung jawab dalam

pelaksanaan kegiatan pembangunan.

c. Keterlibatan dalam memetik dan memanfaatkan pembangunan secara

berkeadilan.

Sedangkan jenis partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan

pembangunan seperti yang dikemukakan oleh (Hamidjojo, 1978: 18) adalah

a. Partisipasi buah pikiran merupakan kemampuan menambah

pengetahuan dan pengalaman untuk mencapai mufakat atas berbagai

masalah melalui musyawarah untuk mengawasi perencanaan dan

penyelenggaraan pembangunan.

b. Partisipasi keterampilan yang merupakan kemampuan masyarakat

untuk mengerahkan keterampilan dalam memanfaatkan sumber

kekayaan alam dan nilai-nilai sosial dalam meningkatkan kesejahteraan

masyarakat.

c. Partisipasi tenaga yang merupakan kemampuan masyarakat untuk

menyumbangkan tenaganya khususnya tenaga kasar yang bersifat

hastawi bagi proyek pembangunan seperti gotong royong, kerja bakti

dan lain sebagainaya.

d. Partisipasi harta benda yang merupakan kemampuan masyarakat untuk

memberikan atau menyumbangkan harta benda terhadap usaha-usaha

yang diserahkan oleh masyarakat akan meringankan beban hidup
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bersama dan sesamanya seperti membuat jalan, jembatan dan lain

sebagainya.

e. Partisipasi uang yaitu kemampuan masyarakat untuk memberikan

swadaya gotong royong dalam pelaksanaan proyek pembangunan.

Dari jenis partisipasi yang dikemukakan tersebut dapat disimpulkan

bahwa keterlibatan masyarakat dalam partisipasi pembangunan dapat berupa

sumbangan pemikiran, keterampilan, tenaga, harta, dan uang yang dapat

digunakan untuk membantu pembangunan yang dilaksanakan yang sesuai

dengan kebutuhan masyarakat baik secara swadaya maupun dengan bantuan

pemerintah.

Partisipasi yang melibatkan warga desa adalah menyangkut

keikutsertaan yang bertalian dengan kepedulian masyarakat terhadap

pembangunan yang dapat terlihat dari bentuk partisipasi masyarakat baik dari

segi moral ataupun material.

2. Konsep Operasional

Konsep operasional ini merupakan konsep yang memberikan batasan

kepada kerangka teoritis, selain itu untuk menentukan ukuran secara spesifikasi

dan teratur agar mudah dipahami dan untuk menghindari kesalah pahaman

terhadap penulisan penelitian ini. Adapun indikator-indikator yang dapat

dilihat dari implementasi fungsi pemerintah desa dalam pembangunan di Desa

Topang Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti adalah sebagai

berikut:
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a. Pemerintah Desa Menggerakkan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan

urusan Pemerintahan di Desa

1. Menjalankan Peraturan Desa

2. Menggerakkan  Lembaga Kemasyarakatan Desa

3. Menggerakkan Badan Usaha Milik Desa

b. Pemerintah Desa Menggerakkan pelaksanaan pembangunan, pembinaan dan

pemberdayaan masyarakat desa.

1. Pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana dan prasarana

fasilitas umum desa

2. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembinaan Perekonomian Desa

3. Pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya

masyarakat

c. Pemerintah Desa memfasilitasi upaya peningkatan partisipasi dan swadaya

masyarakat dalam pembangunan.

1. Memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan

2. Memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan

3. Memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam pelestarian pembangunan

G. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif

kualitatif, yaitu menggambar dan menguraikan kenyataan dilapangan

tetapi menggunakan anggka terhadap kenyataan sebagaimana adanya dan
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dipersentasekan mengikuti frekuensi kemudian diuraikan dalam bentuk

kalimat lalu dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil lokasi di Desa Topang

Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti.

3. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek dari penelitian ini adalah Aparat Pemerintah Desa dan

Masyarakat Desa Topang Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan

Meranti.

b. Objek dalam penelitian ini adalah Implementasi fungsi pemerintah

desa dalam pembangunan di Desa Topang Kecamatan Rangsang

Kabupaten Kepulauan Meranti.

4. Populasi dan Sampel Penelitian

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau

subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik

kesimpulan (Sugiyono, 2003: 90). Adapun populasi pada peneltian ini

adalah diambil dari masyarakat Desa Topang dengan klasifikasi

tingkat umur atau usia 20-59 tahun yang berjumlah 1824 orang. sebab

asumsi penulis adalah kedewasaan umur dapat memberikan isyarat

terhadap kemampuan dari seseorang dalam menilai dan memutuskan

suatu permasalahan dengan jalan pikir yang lebih matang dan lebih
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bijak, karena umur berhubungan dengan seberapa banyak pengalaman

yang mereka peroleh.

b. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang diambil untuk

mewakili populasi secara keseluruhan yang akan dijadikan responden

dalam suatu penelitian. karena jumlah populasinya banyak maka

dimungkinkan untuk mengambil sampel yang refresentatif. Teknik

yang digunakan dalam pengambilan sampel menggunakan metode

Random sampling yaitu pengambilan sample yang dilakukan secara

acak yang diambil sekitar 10%, Maka besar sampel dapat diketahui

dengan menggunakan rumus Slovin, (Dalam Alimudin  Tuwu, 1993:

161) yaitu :
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N =  Jumlah Populasi



25

e Error 10% (Persen kelonggaran ketidaktelitian

karena kesalahan pengambilan sampel).

Dari hitungan jumlah populasi dari masyarakat sebanyak 1824

Orang, dengan kelonggaran 10%, maka hasil penghitungan dengan

menggunakan rumus Slovin tersebut didapat sampel sebanyak 94,80

yang dibulatkan menjadi 95 orang, yang terdiri dari 5 orang sampel

dari aparat pemerintah desa dan 90 orang sampel diambil dari

masyarakat Desa Topang Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan

Meranti yang diambil secara acak.

5. Sumber Data Penelitian

Adapun jenis dan sumber data yang penulis gunakan dalam

penelitian ini adalah:

a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh melalui kegiatan yang di

lakukan di lokasi penelitian (lapangan) melalui pengamatan langsung,

dan penyebaran kuesioner atau angket.

b. Data Sekunder, yaitu data pendukung yang di peroleh dari dokumen-

dokumen, wawancara, buku-buku, serta hasil-hasil penelitian lainnya

yang berkenaan dengan penelitian antara lain Lokasi penelitian,

Keadaan wilayah, penduduk dan tingkat pendidikan masyarakat, Data

sekunder lain yang dianggap perlu dan berguna bagi penelitian ini.
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6. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dan informasi bagi kepentingan penelitian

ini, maka penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu :

a. Pengamatan langsung (observation). yaitu cara pengumpulan data

yang dilakukan dengan pengamatan langsung terhadap objek yang

diteliti.

b. Wawancara (nterview), yaitu cara pengumpulan data yang dilakukan

dengan mengadakan proses komunikasi secara langsung dengan

melakukan tanya jawab kepada responden seputar informasi yang

diperlukan dalam penelitian ini. Responden dalam wawancara ini

adalah aparatur pemerintah Desa Topang yang berjumlah 5 orang.

c. Kuesioner atau angket, yaitu cara pengumpulan data yang dilakukan

dengan menyusun daftar pertanyaan tertulis yang dibagikan kepada

responden untuk diisi yang sesuai dengan keperluan penelitian.

Responden dalam angket ini adalah diambil dari masyarakat Desa

topang yang dijadikan sampel sebanyak 90 orang.

d. Dokumentasi, yaitu mengumpulkan bukti-bukti dan dokumen-

dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian yang diperlukan

penulis untuk dijadikan bahan dalam pembuatan penelitian ini.

7. Teknik Analisa Data

Sesuai dengan jenis penelitian ini, teknik analisis data yang

digunakan adalah deskriptif kualitatif persentase, yaitu untuk
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menggambarkan data yang telah terkumpul kemudian selanjutnya adalah

memberikan penganalisaan terhadap data yang telah ada.

Untuk mengetahui nilai skor dari setiap data tersebut, maka dapat

dapat digambarkan dalam penjelasan berikut (Sugiyono, 2012: 108)

Sangat Setuju diberi skor 5

Setuju diberi skor 4

Ragu-ragu diberi skor 3

Tidak Setuju diberi skor 2

Sangat Tidak Setuju diberi skor 1

Setelah data diperoleh, maka untuk mengetahui Implementasi Fungsi

Pemerintah Desa digunakan interpretasi skor nilai maksimum dan

minimum, setelah diketahui hasilnya, diperkuat dengan mencari persentase

rata-rata kuantitatif dengan menggunakan rumus

P= x100 Keterangan:

P = Persentase

F = Frekwensi (jumlah responden yang memilih jawaban

N = Jumlah Keseluruhan Responden

Dengan kriteria sebagai berikut (Arikunto, 2010: 245)

a. Sangat baik Apabila berada pada angka 76% - 100%

b. Cukup Baik Apabila berada pada angka  56%- 75%

c. Tidak Baik Apabila berada pada angka 40% - 55%

d. Sangat Tidak Baik Apabila berada pada angka < 40 %
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H. Sistematika Penulisan

Untuk dapat memberikan gambaran secara umum dari penulisan ini,

penulis susun sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, alasan memilih judul,

penegasan istilah, permasalahan, tujuan dan kegunaan penelitian,

kerangka teori dan konsep operasional, metode penelitian dan

sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Pada bab ini penulis menjelaskan kondisi geografis, gambaran

umum wilayah, dan struktur organisasi lokasi penelitian.

BAB III : PENYAJIAN DATA

terdiri dari, bagaimana respon masyarakat, Aparat Pemerintah

Desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa) terhadap Implementasi

fungsi pemerintah desa dalam pembangunan di Desa Topang

Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti

BAB IV : ANALISA DATA

Pada bab ini terdiri dari analisa data bab III

BAB V : PENUTUP

Kesimpulan dan Saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN


