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KERJASAMA PEMERINTAH DESA DENGAN BADAN PERWAKILAN

DESA DALAM PENERTIBAN PENAMBANGAN GALIAN C

(Studi Kasus di Desa Muara Uwai Kecamatan

Bangkinang Seberang Kabupaten Kampar)

A. Latar Belakang

Pada awalnya penambangan Galian C dilakukan di Kelurahan Pasar

Sialang kemudian karena adanya perselisihan dengan masyarakat setempat lalu

penambangan galian C di non-aktifkan oleh masyarakat karena berdampak pada

pencemara lingkungan dan berdekatan dengan pemukiman penduduk. Kemudian

penambangan Galian C pindah ke desa Muara Uwai sampai sekarang yang juga

menimbulkan perselisihan dengan masyarakat.

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa tidak terpisahkan dari

penyelenggaraan otonomi daerah. Pemerintahan Desa merupakan unit terdepan

(ujung tombak) dalam pelayanan kepada masyarakat serta tombak strategis untuk

keberhasilan semua program. Karena itu, upaya untuk memperkuat desa

(Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan) merupakan langkah

mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan otonomi

daerah. Sehingga penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan sub sistem dari

system penyelenggaraan pemerintahan, sehingga Desa memiliki kewenangan

untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya.1

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang

Desa yang ditetapkan pada tanggal 30 Desember 2005, pada pasal 1 menyebutkan

1 Widjaja, Otonomi Desa dan pelaksanaannya di Indonesia, (Jakarta:Sinar Grafika, 1991)
h. 76
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bahwa yang dimaksud Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan

pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan permusyawaratan Desa 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. Seperti yang disebutkan dalam Undang-

undang bahwa dalam sebuah Pemerintah Kabupaten/Kota dibentuk Pemerintahan

Desa dan Badan permusyawaratan Desa.

Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa. Perangkat

Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya. Sedangkan yang

dimaksud Pemerintahan Desa adalah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan

yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa. Badan

Perwakilan Desa adalah lembaga legislasi dan pengawasan dalam hal pelaksanaan

Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan keputusan

kepala Desa. BPD berkedudukan sejajar dan menjadi mitra pemerintah desa.

Sementara kedudukan Sekretaris Desa menjadi sangat penting dalam membantu

pelaksanaan tugas Kepala Desa.

Pemerintah Desa dalam melaksanakan tugas pembangunan dan

penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat harus benar-benar memperhatikan

hubungan kemitraan kerja dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa itu sendiri.

Kemitraan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa disini berarti bahwa dalam

melaksanakan tugas pembangunan maupun pemberian pelayanan kepada

masyarakat, semua aparatur Pemerintahan Desa, baik itu Kepala Desa, Sekretaris

Desa, dan Badan Perwakilan Desa harus benar-benar memahami kapasitas yang
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menjadi kewenangan maupun tugasnya masing-masing. Sehingga dalam

melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan Desa semua aparatur pemerintah

desa dalam hubungannya dapat bersinergi dan bermitra dengan baik dan tepat

dalam meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang profesional dan

akuntabel2.

Perkembangan pembangunan Desa diberikan kebebasan dalam ketentuan

yang mengaturnya untuk mewujudkan pemerintahan Desa yang lebih baik. Salah

satu aspek penting dalam Pembangunan Nasional yaitu upaya pembangunan

pedesaan, artinya pembangunan pedesaan merupakan bagian integral dari

Pembangunan Nasional yang bersifat menyeluruh yang keberhasilannya mutlak

harus didukung oleh semua stake holder masyarakat, untuk meningkatkan

pembangunan Desa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam

pembangunan3.

Perubahan Undang-Undang Otonomi Daerah, memberikan isyarat bahwa

terjadinya kebutuhan masyarakat untuk mempunyai landasan hukum yang benar-

benar mempunyai keinginan untuk mengadakan suatu perubahan, pada dasarnya

untuk dapat mengakomodir kepentingan daerah dalam penyelenggaraan

pemerintahan.4

Berdasarkan karakteristik daerah Pemerintahan Kabupaten Kampar sedang

menggalakan pembangunan yang berbasis di Desa-desa, namun program tersebut

tentu saja tidak akan berjalan tanpa adanya kepemimpinan Desa yang handal dan

2Ibid, h. 65
3 Abdurrahman, Beberapa Pemikiran Tentang Otonomi Daerah. (Bandung: Citra Aditya

Bakti, 1980) h. 34
Darumurti Krishna, D, Otonomi Daerah Perkembangan Pemikiran dan Pelaksanaan,

(Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000) h. 61
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benar-benar ingin memajukan Desa-nya. Mengingat fungsi Desa sangat strategis

dalam aspek kebijakan. Pemerintahan Kabupaten Kampar untuk meratakan

pembangunan yang menuju kearah yang lebih baik. Baik dalam penghasilan

maupun sarana dan prasarana yang ada di Desa tersebut. Dijelaskan kewenangan

Kepala Desa dalam pasal 14 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa :5

1) Kepala Desa mempunyai tugas meyelenggarakan urusan pemerintahan,

pembangunan dan kemasyarakatan.

2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Kepada

Desa mempunyai wewenang :

a) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan

kebijakan yang ditetapkan bersama BPD

b) Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa dan Perangkatnya sebagai

unsur penyelenggara Desa serta Badan Permusawaratan Desa adalah

selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan

perwujudan Demokrasi dalam menyelenggarakan pemerintahan Desa.

Kedua organisasi ini, memerlukan kriteria memimpin supaya dapat

membawa masyarakatnya kearah yang lebih baik dan berdasarkan tujuan sasaran

yang diinginkan oleh pemerintahan daerah yang berada ditingkat Desa sangat

berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat Pemerintahan Desa perlu memiliki

pemimpin yang memberikan pembinaan kepada masyarakatnya dalam

penyelenggaraan roda pemerintahan, dalam ketentuan peraturan pemerintah

tentang Desa bahwa Pemerintah mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat

5Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Pedoman
Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan
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hukum hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang hidup dan sesuai dengan

perkembangan masyarakat dan prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik

Indonesia.

Dalam hal ini, peraturan pemerintah tentang Desa itu dan adanya

kombinasi antara Pemerintah Desa dengan tokoh adat istiadat yang harus saling

melengkapi dalam pembangunan desa, ingin menerangkan bahwa pemerintah

sangat menghormati adat istiadat masyarakat Desa sesuai dengan hak

tradisionalnya, hal inipun akan berdampak yang positif dalam rangka partisipasi

masyarakat dalam mendukung pemerintah dalam pembangunan, partisipasi disini

memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan Desa

harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa

memiliki, turut serta dan bertangung jawab terhadap perkembangan pembangunan

yang ada di wilayahnya.

Sebagaimana di jelaskan dalam Perda Kabupaten Kampar Nomor 12 tahun

1999 tentang Hak Tanah Ulayat, kepemilikan tanah ulayat di jelaskan dalam pasal

6 ayat (1) bahwa “ hak penguasaan tanah ulayat dibuat atas nama gelar pemangku

adat yang berhak untuk itu sesuai dengan ketentuan hukum adat setempat”.

Desa untuk bekerjasama dan memikirkan langkah-langkah yang harus di

tempuh untuk mengatasi permasalahan yang terjadi. Berdasarkan Kebijakan

Tentang Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005, telah membawa angin segar

untuk terciptanya pemerintahan Desa yang lebih baik, makna istilah Desa dapat

disesuaikan dengan asal usul dan kondisi sosial budaya masyarakat, dalam hal ini
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tentu penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan Desa harus di hormati

berdasarkan sistem nilai yang berlaku pada masyarakat setempat6.

Agar Pemerintah Desa mampu menggerakkan masyarakat untuk

berpartisipasi penuh dengan kesadaran dan aktif, perlu ada yang menggerakkan

terutama dalam hal ini Kepala Desa sebagai penyelenggara pemerintahan di Desa.

Sesuai dengan fungsi Kepala Desa menurut Peraturan Menteri dalam Negeri

Nomor 1 tahun 1989 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa dan

Perangkat Desa, Kepala Desa mempunyai fungsi :7

a. Melaksanakan kegiatan dalam rangka penyelenggarakan urusan rumah

tangga Desanya sendiri

b. Menggerakkan partisipasi masyarakat dalam wilayah Desanya.

c. Melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

d. Melaksanakan koordinasi jalannya pemerintahan, pembangunan dan

pembinaan kehidupan masyarakat di Desa.

e. Melaksanakan urusan pemerintahan lainnya yang tidak termasuk dalam

tugas sesuatu instansi dan tidak termasuk urusan rumah tangga Desanya

sendiri.

Berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan bahwa : ”Desa

adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang

berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat,

6Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa
Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 1 tah. un 1989 tentang Susunan Organisasi Tata

Kerja Pemerintah Desa
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berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam

sistem pemerintahan Pemerintahan Negara Kesatuan Indonesia”8.

Usaha pendemokratisasian di Desa lebih cenderung kepada disintegrasi

banyaknya perbedaan yang dijadikan alasan untuk saling menghujat antara Kepala

Desa dan Badan Perwakilan Desa yang merasa benar sendiri, hal ini tentu saja

sangat merugikan dari sisi demokrasi yang berkembang di masyarakat yang

mengatasnamakaan masyarakat dan sistem kekeluargaan semakin ditinggalkan

akibatnya perbedaan tersebut menimbulkan ke arah jurang disintegrasi seperti:

pendapat atau saran dari BPD kurang di tanggapi oleh Pemerintah Desa begitu

juga sebaliknya, maka Kepala Desa dan BPD harus menyadari dan diupayakan

tindakan preventif dengan diiringi atau diimbangi usaha untuk menjaga persatuan

dan kesatuan yang berpegang teguh pada Pancasila sebagai Dasar Negara dan

UUD 1945.

Di Desa Muara Uwai Kecamatan Bangkinang Seberang Kabupaten

Kampar adanya diskomunikasi dan tidak adanya kerjasama atau terjadinya

perselisihan antara Pemerintah Desa (Kepala Desa) dengan Badan Perwakilan

Desa (BPD) dalam penertiban penambang Galian C di Desa Muara Uwai, yang

mana dari penambangan tersebut mengakibatkan pengrusakan lingkungan dan

berdampak pada masyarakat Desa Muara Uwai. Seharusnya dari banyaknya

penambang Galian C tersebut bagaimana Pemdes dan BPD Muara Uwai bisa

menambah pendapatan untuk pembangunan Desa Muara Uwai yang nantinya bisa

di nikmati masyarakat banyak.

8 Loc cit. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa
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Terkait dengan penambangan Galian C  pemerintah Kabupaten Kampar

telah menetapkan Perda Nomor 8 tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan

Logam dan Batuan, sebagaiman dijelaskan dalam pasal 4 ayat (1) bahwa “dasar

pengenaan Pajak Mineral bukan logam dan batuan adalah nilai jual hasil

pengambilan mineral bukan logam dan batuan”.

Persoalan terkait dengan sistem kemitraan yang dibangun antara Kepala

Desa dengan BPD akan membawa penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada

persoalan pembangunan Desa jauh dari kesejahteraan, karna ada beberapa

kebijakan antara Pemerintah Desa dengan BPD saling bertentangan terlihat pada

penertiban penambang galian C di Desa Muarai Uwai seperti dalam hal pemberian

izin operasional. Agar beberapa persoalan mengenai hubungan antara Kades dan

BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa perlu dicarikan model kemitraan

hubungan yang tepat. Untuk itu dalam kajian ini tertarik untuk melakukan

penelitian dengan judul “Kerjasama Pemerintah Desa Dengan Badan

Perwakilan Desa Dalam Penertiban Penambangan Galian C (Studi kasus) di

Desa Muara Uwai Kecamatan Bangkinang Seberang Kabupaten Kampar”.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini tidak menyimpang dari permasalahan, maka penulis

perlu membatasi suatu permasalahannya yaitu bentuk kerjasama Pemerintah desa

dengan Badan Perwakilan Desa dalam Penertiban Penambangan Galian C Desa

Muara Uwai Kecamatan Bangkinang Seberang Kabupaten Kampar.

C. Rumusan Masalah
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Berdasarkan Latar Belakang yang dikemukakan diatas, Kajian ini dibatasi

pada beberapa permasalahan, yaitu:

1. Bagaimana kerja sama antara Kepala Desa dengan BPD dalam penertiban

penambangan galian C?

2. Hambatan-hambatan apa saja yang terjadi dalam penertiban penambangan

galian C tersebut?

3. Apa saja solusinya untuk mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi

dalam penertiban penambangan galian C tersebut?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut:

a. Untuk mengetahui kerja sama antara Kepala Desa dengan BPD dalam

penertiban penambangan galian C.

b. Untuk mengetahui hambatan yang terjadi dalam proses penertiban

penambangan galian C tersebut.

c. Untuk mengetahui solusi apa saja untuk mengatasi hambatan yang

terjadi dalam penertiban penambangan galian C?

E. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Untuk menambah dan memperluas ilmu pengetahuan penulis baik

secara teoritis maupun secara praktek yang berhubungan dengan

kinerja perangkat pemerintah desa.

b. Untuk bermanfaat bagi mereka yang melakukan penelitian yang

berhubungan dengannya, juga sebagai bahan bagi diri sendiri maupun
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bagi masyarakat, serta pihak yang terlibat dalam mengeluti bidang

pemerintahan desa.

F. Metodologi Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, maka penelitian yang digunakan adalah

penelitian empiris dan studi lapangan, terdiri dari:

a. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada kantor Desa Muara Uwai Kecamatan

Bangkinang Seberang Kabupaten Kampar yang merupakan salah satu Desa

yang harus dilakukan pembangunan fisik .

b. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah Pemerintah

Desa Muara Uwai. Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah bentuk kerja

sama antara Pemerintah Desa dengan Badan Perwakilan Desa di Muara Uwai

Kecamatan Bangkinang Seberang Kabupaten Kampar.

c. Populasi dan Sampel

Adapun populasi dan penelitian ini berjumlah 11 (sebelas) orang yaitu

Kepala Desa, Sekretaris Desa, 4 (empat) orang perangkat desa dan 5 (lima)

orang Anggota Badan Perwakilan Desa (BPD), yang memiliki kewenangan

dalam pembangunan Desa. Sedangkan sampel dalam penelitian ini penulis

tentukan sendiri berjumlah 2 orang yaitu, 1 (satu) orang tokoh masyarakat, dan

1 (satu) orang pengusaha penambang galian C.

d. Sumber Data

Data yang dikumpul dalam penelitian ini adalah :
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a. Data primer

Adalah data yang diperoleh langsung dari tempat penelitian yaitu

Pemerintah Desa dan BPD melalui wawancara dengan membuat

pertanyaan yang berhubungan dengan masalah pokok dalam penelitian

ini.

b. Data sekunder

Adalah data yang diperoleh dari tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik

pandai, pendapat para ahli dan peraturan perundangan-undangan, yang

mengatur tentang Pemerintah Desa.

e. Metode Pengumpulan Data

Adapun pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut :

a. Observasi, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan melihat

langsung kejadian di lapangan.

b. Wawancara, yaitu suatu bentuk tanya jawab secara langsung yang

penulis lakukan dengan Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan

Desa.

c. Dokumentasi, yaitu data-data yang ada di kantor Desa berhubungan

dengan masalah yang diteliti.

d. Studi kepustakaan, yaitu mengkaji litreratur-literatur yang berkaitan

dengan permasalahan yang sedang diteliti.

f. Metode Analisa Data
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Data yang diperoleh melalui wawancara disajikan dalam bentuk

pembahasan dengan uraian kalimat. Setelah data tersebut disajikan maka

selanjutnya penulis melakukan pembahasan dengan interpretasi atau penafsiran,

dengan menghubungkan kepada teori-teori dan pendapat para ahli sarta

peraturan perundang-undangan yang dilakukan, untuk dapat terkait kesimpulan

dalam penelitian ini.

g. Metode Penulisan.

Setelah data-data tersebut ditelaah untuk menjawab permasalah-

permasalahan dalam penelitian ini, kemudian data tersebut disusun dengan

menggunakan metode:

a. Metode Deduktif, menggambarkan kaedah umum yang ada kaitanya

dengan masalah yang penulis teliti. Kemudian dianalisis dan ditarik

kesimpulan yang bersifat khusus.

b. Metode Deskriptif, adalah mengumpulkan fakta-fakta serta menyusun

dan menjelaskan kemudian menganalisa.


