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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Otonomi daerah merupakan isu yang sangat menarik jika kita amati

perkembangannya khususnya di Indonesia, karena semenjak para pendiri

negara menyusun format negara, isu menyangkut pemerintahan lokal telah

diakomodasikan dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar tahun 1945 (UUD

1945) beserta penjelasannya. Pemerintahan daerah dalam pengaturan pasal 18

UUD 1945 sebenarnya telah mengakui adanya keragaman dan hak asal usul

daerah yang merupakan bagian dari sejarah panjang bangsa Indonesia.

Sehingga meskipun Negara Republik Indonesia (RI) menganut prinsip negara

kesatuan dimana pusat kekuasaan berada pada pemerintah pusat, namun

dengan menyadari berbagai heterogenitas  yang dimiliki bangsa Indonesia

baik kondisi sosial, ekonomi, budaya maupun keragaman tingkat pendidikan

masyarakat, maka desentralisasi atau distribusi kekuasaan/kewenangan dan

pemerintah pusat perlu dialirkan kepada daerah otonom1.

Hakikat otonomi daerah adalah desentralisasi atau proses

pendemokrasian pemerintahan dengan keterlibatan langsung masyarakat

melalui pendekatan lembaga perwakilan sebagai personifikasi. Namun dalam

era transisi dimana kondisi masyarakat masih mengalami beberapa kendala

seperti rendahnya pendidikan, rendahnya kualitas hidup masyarakat, seringkali

pendemokrasian jalannya pemerintahan daerah dikemas oleh kepentingan elite

1 J. Kaloh, Mencari Bentuk Otonomi Daerah, (Jakarta: PT Rineke Cipta, 2002), cet. Ke-1,
h. 1
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politik semata, sehingga tidak jarang banyak partai politik dan anggota dewan

perwakilan rakyat daerah (DPRD) tidak mampu melaksanakan fungsinya

untuk melaksanakan agregasi dan artikulasi kepentingan para pemilihnya,

malahan yang banyak terjadi adalah menyuarakan kepentingan pribadi semata.

Dalam keadaan demikian ini sangat mungkin terjadi biaya tinggi (high cost)

yang pada akhirnya gerak pemerintahan berjalan ditempat2.

Upaya untuk mengatur kepentingan rakyat dalam wujud pemerintah itu

makin hari semakin mengalami perubahan wujud dan bentuknya. Dahulu

ketika manusia ini masih sedikit, sulit kita temui pemerintahan  itu. Pembagian

fungsi antara penguasa dan yang dikuasai (the division of funcition between

the ruler and the ruled) hanya terjadi di dalam keluarga. Kelompok organisasi

yang lebih besar dari family terjadi pada suku dan atau desa (villages) yang

mempunyai hubungan agak longgar di antara family-family tersebut. Dalam

kelompok besar ini baik di suku maupun di desa setiap orang yang lebih

dewasa dalan keluarga mempunyai suara yang sama (equal voice ). Dari

masyarakat yang agak luas ini memerlukan suatu pengaturan terhadap

kebutuhan-kebutuhan bersama, maka diperlukan tatanan dan aturan agar

kebutuhan bersama itu terpenuhi. Disinilah awal mula timbulnya

pemerintahan, karena kebutuhan dari anggota masyarakat untuk mengatur dan

menata atau mengurus agar kebutuhan bersama itu tercapai. Pemerintah

dibutuhkan karena adanya kepentingan dan kebutuhan bersama yang

diharapkan pemerintah ini dapat mengatur kehidupan bersama.

2 Ibid.
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Dari ungkapan ini dapat dipahami bahwa timbulnya pemerintah pada

awalnya dibawah, yakni dari kebutuhan bersama dari rakyat yang ada dalam

suatu wilayah tertentu. Jadi suatu pemerintah ada bukan karena suatu hasrat

atau kebutuhan dari penguasa. Dari awal mulanya inilah dikemudian hari nanti

timbul istilah pemerintah yang demokratis, yakni suatu pemerintah yang

dijalankan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat3.

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom

untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan

masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan4.

Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh

Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan

pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia5.

Desentralisasi sebenarnya adalah istilah dalam keorganisasian yang

secara sederhana di definisikan sebagai penyerahan kewenangan. Dalam

kaitannya dengan sistem pemerintahan Indonesia, desentralisasi akhir-akhir ini

seringkali dikaitkan dengan sistem pemerintahan karena dengan adanya

desentralisasi sekarang menyebabkan perubahan pemerintahan di Indonesia.

Desentralisasi juga dapat diartikan sebagai pengalihan tanggung jawab,

kewenangan, dan sumber-sumber daya (dana, manusia) dan lainnya dari

pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Dasar pemikiran yang

melatarbelakanginya adalah keinginan untuk memindahkan pengambilan

3 Miftah Thoha, Birokrasi Pemerintah Indonesia di Era Reformasi, (Jakarta: Kencana,
2009), Ed. 1 Cet. Ke-2;xiv, h. 80-81

4 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 angka 5

5 Op.cit, Pasal 1 angka 7
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keputusan untuk lebih dekat dengan mereka yang merasakan langsung

pengaruh program dan pelayanan yang dirancang dan dilaksanakan oleh

pemerintah. Hal ini akan meningkatkan relevansi antara pelayanan umum

dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat lokal, sekaligus tetap mengejar

tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah ditingkat daerah dan nasional, dari

segi sosial dan ekonomi. Inisiatif peningkatan perencanaan, pelaksanaan, dan

keuangan pembangunan sosial ekonomi diharapkan dapat menjamin

digunakannya sumber-sumber daya pemerintah secara efektif dan efisien

untuk memenuhi kebutuhan lokal6.

Desentralisasi sebenarnya memberikan peran otonomi yang lebih

bermakna kepada pemerintah daerah sekarang ini yang merupakan penekanan

perubahan paradigma dalam tata pemerintahan yang baik7.

Secara historis desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat

rakyat 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 untuk ditunjukkan

dengan tingkat keragaman yang tinggi membuat desa mungkin merupakan

wujud bangsa yang paling kongkrit8.

6 Miftah Thoha, Op.Cit, h. 83
7 Ibid
8 HAW Widjaja, Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh,

(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 3-4
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Status desa adalah satuan pemerintahan di bawah kabupaten/kota. Desa

tidak sama dengan kelurahan yang statusnya di bawah camat. Kelurahan

hanyalah wilayah kerja lurah di bawah camat yang tidak mempunyai hak

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Sedangkan desa

atau yang disebut nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang

memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus

kepentingan masyarkat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat

setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara

Kesatuan RI9.

Reformasi adalah suatu usaha yang dimaksud agar praktek-praktek

politik, pemerintah, ekonomi, dan sosial budaya yang dianggap oleh

masyarakat tidak sesuai dan tidak selaras dengan kepentingan masyarakat dan

aspirasi masyarakat diubah atau ditata ulang agar menjadi lebih sesuai dan

lebih selaras (socio-reformasi).

Dengan demikian, maka kepentingan dan aspirasi masyarakat menjadi

landasan dan sekaligus tujuan reformasi.Landasan tersebut menjadikan tolak

ukur, kriteria dan batu uji dari reformasi itu sendiri.Perbedaan pendapat dalam

alam demokrasi adalah wajar, bila terdapat perbedaan pendapat antara

kepentingan pemerintah dan masyarakat, maka kepentingan masyarakatlah

yang didahulukan atau diutamakan. Dengan perkataan lain reformasi adalah

suatu usaha atau upaya untuk menghidupkan demokrasi, terutama di bidang

politik, pemerintahan, ekonomi dan sosial budaya10.

9 Hanif Nurcholis, Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, (Jakarta:
Erlangga, 2011), h. 68

10 HAW Widjaja, Otonomi Daerah dan Daerah Otonom, (Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada, 2002), h. 75
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Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) adalah salah satu kabupaten

di Provinsi Riau, Indonesia. kabupaten kuantan singingi merupakan

pemekaran dari Kabupaten Indragiri Hulu, setelah dikeluarkannya Undang-

undang Nomor 53 tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan,

Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten

Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan singingi, dan Kota Batam,

Kabupaten Indragiri Hulu dimekarkan menjadi 2 kabupaten yaitu Kabupaten

Indragiri Hulu dan Kabupaten Kuantan Singingi dengan ibukotanya

berkedudukan di Teluk Kuantan11.

Di Daerah Kuantan Singingi ini khususnya di era otonomi daerah

masyarakatnya sedang giatnya membangun daerah, dan tujuan utama dari

pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintahan adalah untuk

meningkatkan taraf hidup masyarakatnya. Beragam usaha dari berbagai sektor

terus dikembangkan dalam usaha pencapaian tujuan tersebut.

Untuk tercapainya tujuan dari otonomi daerah yaitu mensejahterakan

masyarakat maka hal yang terpenting dalam pemerintahan desa ini adalah

adanya kebijakan dalam hal Alokasi Dana Desa (ADD). Dalam Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Desa Pasal 19 tujuan dari Alokasi Dana Desa ini adalah sebagai

berikut:

11 Undang-undang Nomor 53 tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan,
Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun,
Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan singingi, dan Kota Batam
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Pasal 19

a. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
b. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat

desa dan pemberdayaan masyarakat;
c. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan;
d. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai agama, sosial budaya dalam rangka

mewujudkan peningkatan sosial;
e. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
f. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka

pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
g. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat;
h. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha

Milik Desa (BUMDesa)12.

Namun demikian di Desa Bukit Pedusunan Kecamatan Kuantan Mudik

Kabupaten Kuantan Singingi terlihat pemberlakuan otonomi desa dalam  hal

pembangunan infrastruktur dan sarana masih terdapat kekurangan seperti,

jalan di RT II yang masih tergolong semak, tidak ada lampu penerangan jalan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa warga setempat bahwasannya

pada malam hari warga masyarakat yang melalui jalan ini menjadi ketakutan,

dan jalannya pun masih banyak yang berlobang13. Jemtaban yang menjadi

kewenangan pemerintah Desa Bukit Pedusunan di RT II juga masih rusak,

masih terbuat dari bahan kayu dan telah rapuh sehingga warga masyarakat

takut jika melewati jembatan ini akan runtuh serta balai kesehatan yang belum

beroperasi secara efektif dikarenakan hanya memiliki satu bidan saja, dan hal

lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan otonomi desa14.

12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 19

13 Marwin, Warga Masyarakat Desa Bukit Pedusunan Kecamatan Kuantan Mudik
Kabupaten Kuantan Singingi, Wawancara, 20 November 2013

14 Masyarakat Desa Bukit Pedusunan Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan
Singingi, Wawancara, 10 November 2013
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Melihat berbagai kekurangan perkembangan dalam otonomi desa di

Desa Bukit Pedusunan Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan

Singingi, tentunya ada hambatan serta kendala yang dihadapi oleh masyarakat

di Desa Bukit Pedusunan Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan

Singingi. Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul,

“Pemberlakuan Otonomi Desa pada Masa Reformasi Ditinjau Menurut

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Bukit

Pedusunan Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi”.

B. Batasan Masalah

Penelitian yang dikaji oleh penulis disini adalah mengenai

pemberlakuan otonomi desa khususnya tentang otonomi dalam bidang

pembangunan infrastruktur Desa pada masa reformasi di Desa Bukit

Pedusunan Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi

berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

C. Rumusan Masalah

Berhubungan dengan latar belakang yang telah penulis sajikan, maka

penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut:

1. Bagaimana pemberlakuan otonomi desa pada masa reformasi di Desa

Bukit Pedusunan Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi

berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ?
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2. Apa hambatan dalam pemberlakuan otonomi desa pada masa reformasi di

Desa Bukit Pedusunan Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan

Singingi berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berhubungan dengan permasalahan diatas, maka tujuan yang ingin

dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Untuk mengetahui pemberlakuan otonomi desa pada masa reformasi di

Desa Bukit Pedusunan Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten

Kuantan Singingi berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

b. Untuk mengetahui hambatan dalam pemberlakuan otonomi desa pada

masa reformasi di Desa Bukit Pedusunan Kecamatan Kuantan Mudik

Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2014.

2. Manfaat Penelitian

Berhubungan dengan kegunaan yang hendak penulis capai dari

penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi strata 1 (S1) di

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SUSKA RIAU.

b. Untuk dapat digunakan oleh pembaca sebagai referensi penelitian

maupun acuan dalam membuat penelitian.

c. Untuk memperluas pengetahuan penulis tentang otonomi desa pada

masa reformasi.
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E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah sosiologis empiris dan penelitian ini

bersifat deskriptif kulitatif yaitu penelitian yang memberikan data tentang

suatu keadaan atau gejala-gejala sosial yang berkembang ditengah

masyarakat. Sehingga dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat

memperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap dan sistematis tentang

objek yang akan diteliti.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini akan dilakukan di Desa Bukit Pedusunan

Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi. Peneliti tertarik

melakukan penelitian di Desa ini Karena di Desa ini penyelenggaraan

otonomi desa dalam bidang pembangunan infrastrukturnya terlihat masih

banyak terdapat kekurangan.

3. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat Desa

Bukit Pedusunan Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi

yang berjumlah lebih kurang 540 orang. Dan orang yang mengerti hukum

dan dianggap mampu memberikan keterangan mengenai penelitian ini

yaitu berusia 25-55 tahun yaitu berjumlah lebih kurang 300 orang.

Mengingat begitu banyaknya jumlah populasinya dan dengan keterbatasan

waktu serta biaya, maka penulis menetapkan sampel penelitian dengan

tekhnik purposive sampling artinya peneliti menunjuk langsung anggota

masyarakat yang dianggap dapat memberikan informasi sebagaimana yang

diharapkan, jadi sampel yang diambil peneliti adalah 70 orang.
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TABEL I.1
Sampel dan Populasi

No Identitas Populasi Sampel Persentase
1 Kades 1 1 100%
2 Sekretaris desa 1 1 100%
3 Pegawai Kades/ KAUR 5 5 100%
4 Kadus 2 2 100%
5 Niniak Mamak (Kepala suku) 10 10 100%
6 LPM/ Anggota 5 5 100%
7 Masyarakat ±300 46 15%

Jumlah 70

Sebanyak 46 anggota masyarakat akan diberikan angket/kuisioner

untuk mereka jawab sesuai dengan ketentuan yang peneliti berikan, dan

peneliti akan melakukan wawancara kepada kepala desa, sekretaris desa,

kepala dusun I dan kepala dusun II, kaur umum, kaur pemerintahan

daerah, kaur pembangunan, kaur keuangan dan kaur kesejahteraan rakyat,

kepala suku chaniago, kepala suku pitopang, kepala suku tujuah, kepala

suku kamalintang, kepala suku pidulak, kepala suku duo limo, kepala suku

tigo susu, kepala suku piliang, kepala suku padarek, kepala suku

pamudiak, ketua LPM, sekretaris LPM dan 3 orang anggota LPM di Desa

Bukit Pedusunan Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan

Singingi.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang dihimpun secara langsung

dari sumbernya dan diolah sendiri oleh lembaga yang bersangkutan

untuk dimanfaatkan.Data primer dapat berbentuk opini subjek secara

individual atau kelompok, dan hasil observasi terhadap karakteristik
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benda (fisik), kejadian, kegiatan, dan hasil pengujian tertentu. Dari

data primer ini, data yang akan penulis kumpulkan berupa tanggapan

responden, hasil pengamatan mengenai keadaan masyarakat Desa

Bukit Pedusunan Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan

Singingi.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak

langsung melalui media perantara (dihasilkan pihak lain) atau

digunakan oleh lembaga lainnya yang bukan merupakan pengolahnya,

tapi dapat dimanfaatkan dalam suatu penelitian tertentu15. Data

sekunder yang bisa penulis kumpulkan yaitu berupa jumlah penduduk,

keadaan geografis dan demografis, mata pencaharian, tingkat

pendidikan Desa Bukit Pedusunan Kecamatan Kuantan Mudik

Kabupaten Kuantan Singingi.

5. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Herdiansyah mendefenisikan observasi sebagai suatu proses

melihat, mengamati dan mencermati, serta merekam perilaku secara

sistematis untuk tujuan tertentu. Tujuan observasi ini adalah untuk

melihat dan mengetahui secara langsung bagaimana keadaan

masyarakat Desa Bukit Pedusunan Kecamatan Kuantan Mudik

Kabupaten Kuantan Singingi 16.

15 Rosady Ruslan, Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi, (Rajawali Pers,
2006), h.138

16 Herdiansyah, Haris, Metodologi Penelitian Kualitatif  Untuk Ilmu-ilmu Social, (Jakarta:
Salemba Humanika, 2010), h. 131
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b. Wawancara

Wawancara adalah suatu cara mencari dan mengajukan

pertanyaan secara langsung atau lisan kepada subjek penelitian yaitu

dengan mengajukan pertanyaan kepada kepala desa dan sekretaris

desa, kepala dusun I dan kepala dusun II, kaur umum, kaur

pemerintahan daerah, kaur pembangunan, kaur keuangan dan kaur

kesejahteraan rakyat, kepala suku chaniago, kepala suku pitopang,

kepala suku tujuah, kepala suku kamalintang, kepala suku pidulak,

kepala suku duo limo, kepala suku tigo susu, kepala suku piliang,

kepala suku padarek, kepala suku pamudiak, ketua LPM, sekretaris

LPM dan 3 orang anggota LPM di Desa Bukit Pedusunan Kecamatan

Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi tentang pemberlakuan

otonomi desa pada masa reformasi di Desa Bukit Pedusunan

Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi menurut

Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014.

c. Angket

Kuisioner adalah pengumpulan data penelitian pada kondisi

tertentu kemungkinan tidak memerlukan kehadiran peneliti atau suatu

alat pengumpulan data yang berupa serangkai pertanyaan yang di

ajukan kepada responden untuk mendapat jawaban17.

17 Sangadji, Mamang etta dan Sopiah, Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: CV. Andi
Offset, 2010), h. 171
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d. Studi Kepustakaan

Cara ini dilakukan untuk mencari data atau informasi melalui

membaca jurnal ilmiah, buku-buku referensi dan bahan-bahan

publikasi yang tersedia di perpustakaan18.

6. Metode Analisa Data

Untuk menelaah permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini,

maka penulis melakukan analisa data dengan menggunakan metode

deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara menggambarkan atau menjelaskan

secara terperinci mengenai masalah yang akan diteliti berdasarkan data-

data yang telah dikumpulkan dan menghubungkan dengan fenomena-

fenomena sosial, kemudian dianalisa dan dituturkan dalam bentuk kalimat

untuk kemudian ditarik sebuah kesimpulan.

7. Metode Penulisan dan Pengumpulan Data

a. Induktif, yaitu pengumpulan fakta-fakta khusus kemudian dianalisis

dan diuraikan secara umum.

b. Deduktif, yaitu pengumpulan fakta-fakta umum kemudian dianalisis

dan diuraikan secara khusus.

F. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini memuat suatu gambaran umum atau latar belakang

penelitian ini dilaksanakan, batasan masalah, rumusan masalah,

tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika

penulisan.

18Rosady Ruslan, Op.Cit, h. 31
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BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Pada bab ini memuat tentang gambaran umum Desa Bukit

Pedusunan Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan

Singingi.

BAB III : TINJAUAN TEORITIS

Pada bab ini memuat uraian tentang Sejarah Pemerintahan Desa,

pengertian otonomi desa dan  dasar hukumnya, penyelenggaraan

otonomi desa dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.

BAB IV : PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Pada bab ini memuat tentang pemberlakuan otonomi desa pada

masa reformasi di Desa Bukit Pedusunan Kecamatan Kuantan

Mudik Kabupaten Kuantan Singingi menurut Undang-Undang

Nomor  6 Tahun 2014 dan hambatan dalam pemberlakuan

otonomi desa pada masa reformasi di Desa Bukit Pedusunan

Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi menurut

Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN


