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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan menganut asas

desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintah dengan memberikan

kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi

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

dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang.

Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 penyelenggaraan

Pemerintahan lebih mengutamakan proses desentralisasi. Disamping itu

penyelenggaraan daerah dilaksanakan dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran

serta masyarakat, serta pemerataan dan keadilan dalam memperhatikan potensi

dan keanekaragaman daerah.

Saat ini penyelenggaraan pemerintahan daerah lebih banyak kewenangan

nya dalam pelayanan publik, peningkatan peran serta masyrakat  dan

pemberdayaan masyrakat yang bertujuan  pada peningkatan kesejahteran rakyat.

Persiapan azas desentralisasi serta pemberian otonomi kepada daerah akan

semakin mendukung kemandirian daerah dalam merumuskan kebijakan sesuai

dengan keinginan, kebutuhan dan karakteristik lokal. Oleh karena itu,

pengimplementasian Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 diatas mengandung

makna pemberdayaan.
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Otonomi daerah memberikan dampak yang besar bagi daerah, dimana

daerah mendapatkan peluang yang besar dari sisi financial dan dalam proses

pengambilan kebijakan pembangunan di daerah.

Tujuan pemberian otonomi daerah sebagaimana di jelaskan dalam

Undang-undang Nomor. 32 Tahun 2004 adalah untuk mempercepat terwujudnya

kesejahteraan masyrakat melalui peningkatan pelayanan ,pemberdayaan dan peran

serta masyrakat

Secara historis desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat

politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum Negara bangsa ini terbentuk.

Desa merupakan institusi yang otonom dengan tradisi adat istiadat dan hukumnya

sendiri serta relative mandiri. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat keragaman yang

tinggi membuat desa mungkin merupakan wujud bangsa yang paling kongkrit.

Otonomi desa merupakan otonomi asli yaitu yang memiliki makna bahwa

kewenangan pemerintah desa dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat

didasarkan pada hak dan asal usul dan nilai-nilai sosial budaya yang terdapat pada

masyarakat setempat namun harus diselenggarakan dalam perspektif administrasi

pemerintah negara yang selalu mengikuti perkembangan zaman. Perubahan dalam

memperbaiki tata kehidupan masyarakat dan pelayanan pemerintah pada level

akar input (Grass Roots).

Selanjutnya berdasarkan Permendagri No 66 tahun 2007 tentang

Perencanaan Pembangunan Desa, pembangunan di desa merupakan model

Pembangunan partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa

bersama-sama secara musyawarah, mufakat, dan gotong royong yang merupakan
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cara hidup masyarakat yang telah lama berakar budaya wilayah Indonesia.

Sebagaimana disebutkan dalam pasal 5 Permendagri No 66 tahun 2007,

karakteristik pembangunan partisipatif diantaranya direncanakan dengan

pemberdayaan dan partisipatif. Pemberdayaan, yaitu upaya untuk mewujudkan

kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat,

berbangsa dan bernegara sedangkan partisipatif, yaitu keikutsertaan dan

keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan.

Pembangunan di desa menjadi tanggungjawab Kepala desa sebagaimana

diatur dalam Pasal 14 ayat (1) PP No 72 tahun 2005 ditegaskan bahwa Kepala

Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan,

dan kemasyarakatan. Kegiatan pembangunan direncanakan dalam forum

Musrenbangdes, hasil musyawarah tersebut di ditetapkan dalam RKPD (Rencana

Kerja Pemerintah Desa) selanjutnya ditetapkan dalam APBDesa. Dalam

pelaksanaan pembangunan Kepala Desa dibantu oleh perangkat desa dan dapat

dibantu oleh lembaga kemasyarakatan di desa.

Dalam menata sistem pemerintah terendah di Indonesia, termasuk salah

satunya Desa Tambusai Barat Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu dari

sistem sentarlisasi kembali ke otonomi desa dengan tujuan untuk melaksanakan

kerangka pemerintahan yang kuat dan mampu menjadi basis pengayoman

masyarakat pada tingkat terendah, hal ini dapat dilihat pada perancangan proses

restrukturisasi pemerintah terendah mengelembung banyak harapan tentang

Kabupaten Rokan Hulu merupakan Kabupaten yang cukup berkembang,

hal ini tentu tidak terlepas dari pengaruh perusahaan-perusahaan dan organisasi
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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 Tambusai Barat khususnya akan

tetapi belum bisa dikelola oleh Desa Tambusai Barat karena minimnya

pembangunan yang bisa mempercepat lajunya perkembangan desa. Untuk

meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak yang harus diperbaiki dari kondisi

Desa Tambusai Barat saat ini. Proses pembangunan ataupun perbaikan sarana

prasarana, hal ini tentu tidak terlepas dari kinerja yang dilakukan oleh Kepala

Desa dan Lembaga lainnya yang ada di Desa Tambusai Barat Kecamatan

Tambusai Kabupaten Rokan Hulu.

Berkaitan dengan Anggaran Pendapatan Desa (APBDes) tentulah

berkaitan dan berhubungan dengan istilah keuangan desa. Desa Tambusai Barat

memperoleh sumber dana yang berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD). ADD

yang diperoleh oleh Desa Tambusai Barat pada Tahun 2012 sebesar Rp.

388.178.000. Dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Desa untuk

memberdayakan masyrakat sebesar Rp.20.000.000, memberdayakan masyrakat

merupakan,suatu kegiatan yang dilakukan pemerintah desa dengan maksud untuk

membangun partisipasi masyrakata dalam mensuskseskan program program desa.

Beberapa Program Pelaksanaan Pembangunan Desa di Desa Tambusai

Barat Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu adalah Pembangunan sarana

dan pra sarana dan. Program pelaksanaan pembangunan Desa ini tercantum di

dalam APBDes Desa Tambusai Barat.
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Adapan beberapa pelaksanaan pembangunan di desa tambusai barat dapat

dilihat tabel di bawah ini.

Tabel 1.1 Jumlah Sarana dan Prasarana yang di bangun di Desa Tambusai
Barat.

No Nama Sarana
Kondisi

Jumlah
Layak Kurang

1
2
3
4
5

Jalan Desa
Jembatan Desa
Pasar Desa
Gedung MDA
Gedung PAUD

4
0
1
2
1

3
1
0
0
0

7
1
1
0
0

Sumber: Data Olahan, 2014

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa pembangunan sarana dan

prasarana  yang ada di desa Tambusai Barat masih ada yang dalam kondisi tidak

layak salah satunya adalah jalan desa dan jembatan desa. Seharusnya pemerintah

desa juga memperhatikan sarana prasarana  yang masih belum layak tersebut

supaya lebih bermanfaat bagi  masyarakat desa dalam melakukan aktivitas yang

menggunakan jalan desa dan jembatan tersebut.

Berdasarkan pengamatan penulis lakukan, penulis menemukan fenomena-

fenomena sebagai berikut:

Sesuai program kerja bidang pelaksanaan pembangunan desa yang dibuat,

Peranan Pemerintah Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa di Era

Otonomi Daerah Pada Desa Tambusai Barat Kecamatan Tambusai Kabupaten

Rokan Hulu, belum maksimal ,hal ini dikarenakan rendahnya alokasi sumber

dana APBDesa dalam program pelaksanaan pembangunan.

Tidak tepatnya sasaran dalam menggunakan dana desa yang tidak untuk

pembangunan tapi dilaksanakan untuk pembangunan sehingga banyak
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pembangunan yang terbengkalai atau tidak bisa di siapakan karna kurang nya

dana yang di miliki oleh desa dan penulis juga melihat adanya dana  yang tidak

seharus nya di bebankan pada dana desa tetapi tetap di masukkan ke dalam

APBDes contoh nya seperti belanja santunan sosial.

Alokasi dana APDDes yang di alokasikan untuk pelaksanaan

pembangunan dapat dilihat pada tabel berikut :

Table 1.2 Alokasi Dana Belanja langsung Desa Tambusai Barat Tambusai
Barat Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu.

No URAIAN
TAHUN

SEBELUMNYA

TAHUN

BERJALAN
KET

1 Belanja 398,319,000 440,672,380
- - Belanja Langsung 58,409,150 65,519,980
- - Belanja pegawai/honararium 2,500,000 2,500,000

2 Belanja barang/jasa 43,210,150 38,819,980

3 Belanja modal 12,699,000 24,200,000

Jumlah belanja langsung 58,409,150 65,519,980

Sumber: Kantor Desa Tambusai Barat, 2013

Table 1.3 Alokasi Dana Belanja tidak langsung Desa Tambusai Barat
Tambusai Barat Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu

No Uraian Tahun
sebelumnya

Tahun berjalan Ket

1 BELANJA TIDAK
LANGSUNG

339,909,850 375,152,400

- Belanja
pegawai/penghasilan
tidak tetap

182,960,400

- Belanja santunan
sosial

58,300,000 76,100,000

- Belanja bantuan
keungan

11,500,000 116,092,000

Jumlah belanja tidak
langsung

339,909,850 375,152,400

Sumber: Kantor Desa Tambusai Barat, 2013
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Berdasarkan tabel tabel di atas kita bisa lihat bahwa dana APBDes Desa

Tambusa Barat banyak di alokasi kan untuk belanja langsung dan tidak langsung

seperti biaya belanja pegawai atau honorarium ,belanja perjalanan dinas ,belanja

keperluan kantor ,belanja barang dan jasa dan belanja modal,belanja bantuan

sosial,belanja bantuan keungan atau sebesar 80% dana dari APBDes tambusai

barat sedangakan untuk dana pelaksanaan pembangunan hanya sedikit dari dana

APBDes Tambusai Barat atau hanya sekitar 20% dan kurang nya peranan

pemerintah desa dalam mengajak masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan

sehingga tidak ada nya partisipasi masyrakat dalam hal pelaksanaan

pemabangunan di desa tambusai barat.

Karena alasan di atas maka ,penulis tertarik untuk mengadakan penelitian

tentang “ Peranan Pemerintah Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa

di Era Otonomi Daerah Pada Desa Tambusai Barat Kecamatan Tambusai

Kabupaten Rokan Hulu ”.

1.2. Perumusan Masalah.

Berdasarkan permasalahan yang telah diungkapkan pada latar belakang

tersebut maka dirumuskan suatu pertanyaan, bagaimana Peranan Pemerintah Desa

Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa di Era Otonomi Daerah pada Desa

Tambusai Barat Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu.

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui peranan

pemerintah desa dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Tambusai Barat

Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu.
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1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

a. Sebagai tolak ukur untuk melihat pelaksanaan undang-undang otonomi

desa khususnya pelaksanaan pembangunan desa bagi pihak yang

berkepentingan.

b. Memberikan sumbangan pemikiran bagi Desa Tambusai Barat dalam

merumuskan kebijakan terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan

pembangunan desa.

c. Bagi penulis sebagai wawasan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang

diperoleh selama mnegikuti bangku perkuliahan untuk diterapkan dalam

kehidupan nyata.

Hasil penelitian ini diharapjan dapat menjadi bahan kepustakaan dan

oerbandingan bagi peneliti-peneliti selanjutnya.

1.5. Sistematiaka Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini didalamnya berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan

manfaat penelitian serat sistematika penulisan

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas tentang landasan teori yang digunakan, hubungan

antara variable, kerangka pemikiran dan hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada Bab ini membahas Variabel penelitian beserta defenisi

operasionalnya, penentuan sampel penelitian, jenis dan sumber data,

metode pengumpulan data dan metode analissa.
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BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan membahas mengenai gambaran umum obyek penelitian,

analisa data dan pembahasan dari analisa data.

BAB V : PENUTUP

Berisi kesimpulan-kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian dan

saran-saran, sebagai masukan bagi perusahaan dan penelitian selanjutnya.


