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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Selama Indonesia merdeka, kebijakan penyelenggaraan pemerintahaan

telah mengalami perubahan dan perkembangan yang sangat dinamis.Selama

kurun waktu setengah abad lebih, sistem pemerintahan sarat dengan pengalaman

yang panjang seiring dengan konfigurasi politik yang terjadi pada tataran pada

pemerintahan Negara.Pola perhubungan kekuasaan, pembagian wewenang, dan

perimbangan keuangan antara pemerintahan pusat ke daerah tidak dapat

dipungkiri sangat bergantung pada konfigurasi politik pemerinthan pada saat

itu.Realitas demikian tentu mempengaruhi formalitas penyelenggaraan

pemerintahan daerah dan pemberian otonomi daerah di Indonesia. Akan tetapi,

terlepas dari semua pengaruh yang muncul dalam penyelenggaraan pemerintahan

daerah, semua kebijakan selalu dijiwai kesatuan pandangan yang sama, yaitu

seluruh daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Negara kesatuan

Republik Indonesia. 1

Prinsip penyelenggaraan otonomi daerah dalam undang-undang nomor 22

tahun 1999 adalah demokratisasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan

keadilan, memperhatikan potensi keanekaragaman daerah, meningkatkan

kemandirian daerah dengan meletakkan otonomi daerah yang luas dan utuh pada

1 Hari Sabarno, Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa, (Jakarta: sinar
grafika, 2008),h. 1
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kabupaten/kota, kebijakan otonomi terbatas pada daerah propinsi serta desa

setempat pada pengakuan otonomi asli.

Secara historis desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat

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

Struktur sosial sejenis desa, masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi

institusi sosial yang mempunyai posisi yang sangat penting. Desa merupakan

institusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri serta

relatif mandiri. Hal ini antara lain ditunjukkan dengan tingkat keragaman yang

tinggi membuat desa mungkin merupakan wujud bangsa yang paling kongret.2

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan

untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan

asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan

nasional dan berada di daerah kabupaten.3

Selanjutnya yang dimaksud dengan desa menurut Undang-undang Nomor

22 tahun 1999 tentang pemerintahan desa, desa atau yang disebut dengan nama

lain merupakan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan

untuk mengatur  dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak

asal usul yang bersifat istemewa, sebagai mana dimaksud dalam penjelasan pasal

18 UUD 1945.4

Adapun urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa adalah:

1. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa.

2Haw Widjaja, Otonomi Desa. (Jakarta, PT Raja grafindo persada, 2003),h. 4.
3Tim Lapera, Otonomi Versi Negara, (Yogyakarta, 2000) ,h. 167.
4Rozali Abdullah, Pelaksanaan Otonomi Luas Dan Isu Federalism Sebagai Suatu

Alternative ,(Jakarta, PT Raja grafindo persada, 2000),h. 57.
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2. Urusan pemerintahan yang menjadi kewajiban kabupaten/kota yang

diserahkan pengaturanya kedesa.

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

kabupaten/kota yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana, dan SDM.

4. Urusan pemerintahan lainya yang oleh peraturan perundang-undangan

diserahkan kedesa.5

Bila kita analisa secara cermat dari sejarah pembentukan UUD 1945, dapat

dikatakan bahwa Moh. Yamin merupakan orang yang pertama membahas

pemerintahan daerah dalam sidang BPUPKI tanggal 29 mei 1945. Dalam sidang

itu beliau mengatakan:

“Negeri, Desa dan segala persekutuan hukum adat yang dibaharui
dengan jalan rasionalisme dan pembaharuan zaman, dijadikan kaki
susunan sebagai bagian bawah..antara bagian atas dan bagian bawah
dibentuk bagian tengah sebagai pemerintahan daerah untuk menjalankan
pemerintahan urusan dalam, Pangreh Praja”.6

Organisasi ekonomi pedesaan menjadi bagian penting sekaligus masih

menjadi titik lemah dalam rangka mendukung penguatan ekonomi perdesaan.Oleh

karenanya diperlukan upaya tersistematis untuk mendorong organisasi ini agar

mampu mengelola aset ekonomi strategis di desa sekaligus mengembangkan

jaringan ekonomi demi meningkatkan daya saing ekonomi pedesaan.Dengan

demikian, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pada dasarnya merupakan bentuk

konsolidasi atau penguatan terhadap lembaga-lembaga ekonomi desa.

5J kaloh, Mencari Bentuk Otonomi Daerah, (Jakarta, Rineka Cipta, 2007),h.185.

6Ni’matul Huda, Otonomi daerah Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika,
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h. 1.
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Hal ini dikuatkan oleh pidatonya Moh. Yamin sebagaimana kita jumpai

lagi dalam pidatonya tanggal 11 juli 1954 dihadapan BPUPKI, beliau

mengatakan:

“Pemerintahan dalam Republik ini pertama-tama akan tersusun dari
badan-badan masyarakat seperti desa, yaitu susunan pemerintah yang
paling bawah, pemerintah ini saya namakan pemerintahan
bawahan.Antara pemerintahan atasan dan pemerintahan bawahan itu
adalah pemerintahan yang baik saya sebut pemerintahan tengahan.Perkara
desabarangkali tidak perlu saya bicarakan di sini, melainkan kita harapkan
saja, supaya sifatnya diperbaharui atau disesuaikan dengan keperluan
zaman baru.”7

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah dinyatakan  bahwa Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang

memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus

kepentingan masyarakat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang

diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik

Indonesia.8 Substansi Undang-Undang ini menegaskan tentang janji pemenuhan

kebutuhan (demand compliance scenario) dalam konteks pembangunan nasional

ditingkat Desa.

Selanjutnya pasal 213 Ayat (1-3) Undang –Undang diatas menyatakan

bahwa “Desa dapat mendirikan badan Usaha Milik desa sesuai dengan

kebutuhan dan potensi desa”.9

Kemudian dikuatkan dengan Peraturan Pemerintah Kabupaten Indragiri

Hilir Nomor 09 Tahun 2009 tentang Badan Usaha Milik Desa, maka telah

7Mohammad Yamin, Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945, (Jakarta: Penerbit
Siguntang, 1971), Jilid I,  h. 100

8Pasal 1 ayat (12) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004. Tentang pemerintah daerah.
9Pasal 213 ayat (1-3) Undang-undang No. 32 Tahun 2004. Tentang pemerintah daerah.
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memungkinkan  bagi desa-desa di Kabupaten Indragiri Hilir untuk membentuk

Badan Usaha Milik Desa yang disingkat dengan BUMDes10, terutama bagi desa

yang telah mendapatkan bantuan Dana Usaha Desa (DUD) yang disalurkan

dengan Pengelolaan Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam (UED-SP) baik itu

bantuan dari Pemerintah Propinsi Riau atau dari bantuan dari Pemerintah

Kabupaten Indragiri Hilir melalui Program Pemberdayaan Desa (PPD).

Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2009 tentang Pedoman

Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Pekan Tua Kabupaten

Indragiri Hilir saat ini belum terealisasi sepenuhnya, dikarenakan masih adanya

respon masyarakat Desa Pekan Tuayang kurang baik terhadap pelaksanaan

Peraturan Daerah Nomor09 Tahun 2009 tersebut. Hal ini disebabkan oleh

minimnya pengetahuan masyarakat, kurangnya sosialisasi dari pihak pemerintah

tentang Perda Nomor 09 tahun 2009, serta masih kurangnya sarana dan prasarana

yang ada di desa. Kesemuanya itu merupakan salah satu faktor terhambatnya

pelaksanaan peraturan daerah tersebut.

Berdasarkan uraian  di atas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan

penelitian lebih lanjut, dengan mengambil judul penelitian yaitu:

“PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH  NOMOR 09 TAHUN 2009

TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA

DI DESA PEKAN TUA KECAMATAN KEMPAS KABUPATEN

INDRAGIRI HILIR”.

B. Batasan Masalah

10Pasal 2 ayat (1) Peraturan daerah nomor 09 tahun 2009. tentang Pedoman Pembentukan
Badan Usaha Milik Desa
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Agar pembahasan penelitian ini menjadi terarah dan tidak menyimpang

dari topik yang dipersoalkan, maka penulis membatasi masalah dalam penelitian

ini, yaitu pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) berdasarkan

Peraturan Daerah Nomor 09 tahun 2009, serta kendala dalam pembentukan

BUMDes di Desa Pekan Tua.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah tersebut diatas. Maka dapat dirumuskan

permasalahannya sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan peraturan daerah nomor 09 tahun 2009 tentang

pedoman pembentukan badan usaha milik Desa (BUMDes) di Pekan Tua?

2. Apa hambatan dalam pembentukan badan usaha milik Desa (BUMDes)  di

Desa Pekan Tua?

3. Apa upaya yang dilakukan oleh pemerintah Desa dalam mengatasi

hambatan terhadap pembentukan (BUMDes) Pekan Tua?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan yang sebenarnya dalam penelitian ini adalah:

a. Untuk mengetahuipelaksanaan peraturan daerah Nomor 09 tahun 2009

tentang pedoman pembentukan badan usaha milik Desa (BUMDes) di

Desa Pekan Tua.

b. Untuk mengetahui bagaimana hambatan dalam pembentukan badan

usaha milik Desa (BUMDes)  di Desa Pekan Tua.

c. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh pemerintah Desa dalam

mengatasi hambatan terhadap pembentukan (BUMDes).
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Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

a. Untuk menambah wawasan penulis dalam bidang ilmu hukum tata

negara, terutama tentang masalah peraturan daerah (PERDA) Nomor

09 tahun 2009 tentang pedoman pembentukan badan usaha milik desa

(BUMDes) .

b. Untuk menambah koleksi dan menambah literatur bacaan

perpustakaan UIN Sultan  Syarif  Kasim Riau.

c. Sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum (SH) pada

fakultas Syariah dan Ilmu hukum.

E. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian penulis menggunakan metode sebagai

berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian

sosiologis, yakni penelitian yang langsung dilakukan di lapangan yang

berhubungan dengan pelaksanaan Perda Nomor 09 Tahun  2009. Sedangkan sifat

dari penelitian ini adalah deskriptif, yakni menggambarkan secara jelas mengenai

pelaksanaan Perda Nomor 09 Tahun 2009 di Desa Pekan Tua Kecamatan Kempas

Kabupaten Indragiri Hilir.

1. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di Desa Pekan Tua Kecamatan Kempas

Kabupaten Indragiri Hilir. Alasan pemilihan lokasi penelitian ini adalah
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pembentukan BUMDes di Desa Pekan Tua masih menimbulkan masalah karena

tidak semua masyarakat dapat menerima kebijakan tersebut

2. Subjek dan objek penelitian

a. Subjek dalam penelitian ini adalah perangkat desa dan Masyarakat

yang ada di desa Pekan Tua.

b. Objek penelitian adalah  pembentukan BUMdes di desa Pekan Tua.

3. Populasi dan sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah pemerintah Desa Pekan Tua

diantaranya kepala desa 1 orang, sekertaris desa 1 orang, anggota BPD 13 orang,

serta tokoh masyarakat Desa Pekan Tua sebanyak 2 orang. Oleh karena dalam

penelitian ini jumlah populasinya terjangkau maka seluruh populasi dalam

penelitian ini dijadikan sampel (total sampling).

4. Sember data

a. Data primer yaitu data informasi yang diperoleh langsung dari

pemerintah desa Pekan Tua yang berkenaan dengan masalah yang

diteliti.

b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari berbagai sumber,

literatur-literatur yang telah dipublikasikan baik dari sumber bacaan

maupun informasi dari pemerintah daerah.

5. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi, adalah  melakukan pengamatan langsung di lokasi tentang

fonomena-fonomena yang terjadi dan yang berkaitan dengan judul
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penelitian ini. Dalam observasi ini dilakukan pengamatan dan

pencatatan secara sistematis.

b. Wawancara, yaitu dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung

kepada responden, yakni Kepala Desa Pekan Tua, Sekretaris Desa, dan

tokoh masyarakat.

c. Angket, penulis membuat daftar pertanyaan secara tertulis dengan

memberikan jawaban alternatif untuk setiap pertanyaan dan

menyebarkannya kepada anggota BPD di Desa Pekan Tua.

d. Library research (studi pustaka), yaitu menelaah buku-buku atau

literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

6. Analisis data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis deskriptif,

yaitu mengumpulkan semua data yang diperlukan dan menggambarkan

kenyataan yang diteliti, kemudian disesuaikan dengan teori-teori yang

menghubungkan dengan itu, kemudian dianalisa dengan cara

menguraikan dengan sistematis sesuai dengan permasalahan yang diteliti,

dan mengambil kesimpulan dengan cara deduktif, yaitu mengemukakan

data yang bersifat umum kemudian diuraikan dan disimpulkan secara

khusus.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan para pembaca dalam memahami skripsi ini maka

penulis akan mengumukakan garis-garis besarnya sebagai berikut :
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Sistematika Penulisan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab yang terbagi

dalam:

BAB I : Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah,

rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian

serta sistematika penulisan.

BAB II : Gambaran Umum Desa Pekan Tua, terdiri dari gambaran geografis

Desa Pekan Tua, keadaan penduduk dan mata pencaharian, dan

gambaran usaha milik desa Pekan Tua.

BAB III : Tinjauan teoritis tentang pengertian dan fungsi desa, pemerintah

daerah, dan pelaksanaan otonomi daerah.

BAB IV : Hasil penelitian  dan  pembahasan. Bab ini meliputi pembahasan

Pelaksanaan Peraturan Daerah  Nomor 09 Tahun 2009 tentang

Pedoman Pembentukan  Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di

Desa Pekan Tua Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir,

Hambatan dalam pembentukan BUMDes, serta Upaya yang

dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut.

BAB V : Kesimpulan dan Saran

DAFTAR PUSTAKA


