
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan yang menganut

azas desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintah dengan memberikan

kesempatan dan keleluasan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi

daerah. Pembagian daerah di Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan

bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang.

Lahirnya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

merupakan langkah baru untuk membenahi penyelenggaraan pemerintah,

melalui otonomi dan desentralisasi yang diharapkan mampu melahirkan

partisipasi aktif masyarakat dan menumbuhkan kemandirian pemerintah

daerah.

Pada dasarnya pencapaian kesejahteraan masyarakat dilalui dengan

jalan perubahan-perubahan kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya,

perubahan tersebut dilakukan melalui pembangunan. tujuan pembangunan

masyarakat ialah perbaikan kondisi ekonomi, sosial, dan kebudayaan

masyarakat, sehingga kemiskinan dan lingkungan hidup masyarakat

mengalami perubahan.

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
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Pemerintah Daerah. Tujuan Undang-Undang tersebut adalah menciptakan

pemerataan pembangunan nasional dalam mengatasi kesenjangan antar daerah.

Lahirnya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah

Daerah merupakan langkah baru untuk membenahi penyelenggaraan

pemerintah, melalui otonomi dan desentralisasi yang diharapkan mampu

melahirkan partisipasi aktif masyarakat dan menumbuhkan kemandirian

pemerintah daerah.

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.

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:

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.
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4. Urusan pemerintah lainya yang oleh peraturan perundang-undangan

diserahkan kepada desa.

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 untuk

mengelola pelaksanaan pembangunan dengan baik, mampu mengikuti

perkembangan dan perubahaan-perubahan yang terjadi, sanggup membawa dan

mengembangkan kehidupan masyarakatnya kearah tujuan yang telah

direncanakan.

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.

Kabupaten Rokan Hulu merupakan Kabupaten yang cukup

berkembang, hal ini tentunya tidak terlepas dari pengaruh perusahaan-

perusahaan dan organisasi yang berdomisili di Kabupaten Rokan Hulu

khususnya dan Riau umumnya. Pesatnya perkembangan dengan letak propinsi

Riau yang sangat strategis dan memiliki kekayaan alam yang melimpah di

Desa Tanjung Medan khususnya akan tetapi belum bias dikelola oleh Desa
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Tanjung Medan karena minimnya pembangunan yang bisa mempercepat

lajunya perkembangan desa. Untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat

banyak yang harus diperbaiki dari kondisi Desa Tanjung Medan saat ini. Proses

pembangunan ataupun perbaikan sarana prasarana, hal ini tentu saja tidak

terlepas dari kinerja yang dilakukan oleh Kepala Desa dan lembaga lainnya

yang ada di Desa Tanjung Medan Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten

Rokan Hulu.

Sebagai pimpinan tertinggi, kepala desa harus melaksanakan tugas dan

fungsinya dengan baik dalam proses penyelenggaraan pembangunan.

Selanjutnya fungsi pemerintah desa diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten

Rokan Hulu Nomor 6 Tahun 2007, yaitu:

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;

d. Menciptakan suasana ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Selanjutnya, dalam penelitian ini potensi yang akan dilihat adalah

fungsi pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Tanjung

Medan kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu, yang mana fungsi

pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan telah diamanatkan dalam

Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 6 Tahun 2007.
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Permasalahan mengenai fungsi pemerintah desa yang penulis temukan

di Desa Tanjung Medan adalah tentang fungsi pemerintah desa dalam

melaksanaan pembangunan, terutama dalam penyediaan sarana dan prasarana

fasilitas umum desa dan pembangunan ekonomi desa. permasalahan tersebut

dapat dilihat dalam tebel berikut:

Tabel I.1
Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan di Desa Tanjung Medan Tahun 2013

No Kegiatan pembangunan Sasaran/Lokasi Target Realisasi

1 Pasar Desa Dusun III 2 -

2 Jembatan Dusun 1 dan III 2 1

3 Pengaspalan Jalan

Lingkungan

Dusun I-III 30 Km 6 Km

4 Usaha Ekonomi Desa (UED) Dusun I-III 3 1

5 Gedung PAUD Dusun I-III 3 3

Sumber: Kantor Kepala Desa Tanjung Medan, 2013

Dari tebel I.1 diatas, terlihat bahwa masih adanya kegiatan

pembangunan yang belum terealisasi di desa Tanjung Medan, dimana pasar

desa yang merupakan sarana penting dalam kegiatan perekonomian masyarakat

desa belum terealisasi sesuai dengan target pencapaian yang seharusnya, di

mana sebelumnya target yang harus dicapai 2 pasar desa dan hanya 1 yang

terealisasikan, hal ini tentunya bisa menghambat atau memperlambat aktifitas

ekonomi masyarakat desa. kemudian pembangunan jembatan yang

direncanakan pembangunanya oleh pemerintah desa Tanjung Medan sebanyak

2 jembatan, yaitu di Dusun I dan Dusun III, kenyataanya hanya 1 jembatan
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yang terealisasi pembangunanya, yaitu jembatan di Dusun III. Sedangkan

pengaspalan Jalan lingkungan yang direncanakan di laksanakan sejauh 30 Km

yang ada di Desa Tanjung Medan, realisasinya hanya sejauh 6 Km, yaitu di

Dusun III saja. Kemudian pembangunan dibidang ekonomi desa, Pemerintah

Desa Tanjung Medan membentuk Usaha Ekonomi Desa yang disingkat UED,

pembangunan UED ini direncanakan dibangun di semua Dusun yang ada di

Desa Tanjung Medan, namun kenyataanya hanya 1 (satu) UED yang terelisasi,

yaitu di dusun III dengan bentuk usaha kantin, warung (kedai) bahan-bahan

sembako dan air minum isi ulang. Sedangkan pembangunan yang terealisasi

sesuai perencanaan adalah pembangunan gedung PAUD yang berada di Dusun

I-III.

Berdasarkan pengamatan dan data-data yang diperoleh penulis, dapat

diungkapkan bahwa terlihat adanya gejala yang mendukung untuk diadakanya

penelitian yang berhubungan dengan fungsi pemerintahan desa dalam

pelaksanaan pembangunan di Desa Tanjung Medan Kecamatan Tambusai

Utara Kabupaten Rokan Hulu.

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik

untuk melakukan penelitian tentang fungsi pemerintah desa dalam

pembangunan yang berjudul “Analisis Fungsi Pemerintahan Desa dalam

Pembangunan di Desa Tanjung Medan Kecamatan Tambusai Utara

Kabupaten Rokan Hulu”
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1.2 Perumusan Masalah

Berpangkal tolak dari latar belakang masalah, dapat dirumuskan

masalah dalam penelitian ini adalah: “Bagaimanakah Fungsi Pemerintahan

Desa dalam Pembangunan di Desa  Tanjung Medan Kecamatan Tambusai

Utara Kabupaten Rokan Hulu?”

1.3 Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan tentu mempunyai sasaran yang hendak

dicapai. Adapun tujuan penelitian ini adalah : “Untuk Mengetahui

Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan Desa dalam Pembangunan di Desa

Tanjung Medan Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu”

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis, berguna untuk mengembangkan dan meningkatkan

kemampuan berfikir dan melatih penulis dalam menerapkan teori-teori

yang diperoleh selama masa perkuliahan.

2. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan

kontribusi bagi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial dalam menambah

bahan kajian perbandingan bagi yang mengunakannya.

3. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran

mengenai permasalahan dan juga masukan bagi pemerintah desa dan

masyarakat di Kecamatan Tambusai Utara dalam melaksanakan

pembangunan.
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1.5 Sistematika Penulisan

Untuk dapat memberikan gambaran secara umum dari penulisan ini,

menulis membaginya kedalam enam bab sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah,

tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TELAAH PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang berkaitan dengan

pembahasan masalah yang diteliti.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini dijelaskan tentang lokasi dan waktu penelitian, jenis

dan sumber data, metode pengumpulan data, populasi dan sampel

dan analisa data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Pada bab ini penulis menjelaskan kondisi geografis, gambaran

umum wilayah, dan struktur organisasi lokasi penelitian

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Didalam bab ini memuat hasil dari penelitian dan pembahasan.

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab penutup, yang berisikan tentang

kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran yang diperlukan.


