
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Otonomi desa dianggap sebagai kewenangan yang telah ada, tumbuh

mengakar dalam adat istiadat desa bukan juga berarti pemberian, otonomi desa

berarti juga kemampuan masyarakat dalam mengatur urusan rumah tangganya

sendiri dan secara legal formal diatur oleh pemerintah pusat melalui undang-

undang.1 Daerah otonomi-otonomi yang ada sekarang ini bukan lagi merupakan

kelanjutan dari daerah yang dahulu. Namun daerah otonom tersebut dibentuk

berdasarkan kepada undang-undang pemerintahan daerah sehingga potensi yang

ada didaerah dapat digali sebaik-baiknya. Dengan demikian dapat dikatakan

bahwa rumah tangga daerah terdiri atas.

1. Urusan yang diserahkan kepada daerah otonomi sebagai urusan rumah

tangganya masing-masing dan mereka secara otonom menyelesaikan

permasalahan rumah rumah tangga tersebut. Urursan-urusan yang

diciptakan oleh sebuah daerah otonom dalam mengatur dan mengurus

rumah tangganya itu harus dilakukan berdasarkan pertimbangan-

pertimbangan yang besar dan sesuai dengan peraturan-peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

2. Dengan memperhatikan pengalaman penyelenggaraan otonomi daerah pada

masa lampau yang menganut prinsip otonomi nyata dan bertanggung jawab

1. Tata pemerintahan dan adminidtrasi pemerintahan desa( jakarta indonesia )h. 14
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dengan penekanan otonomi yang lebih merupakan kebijakan dari pada hak.

Maka setelah terjadinya reformasi kebijakan pemerintah terhadap daerah

maupun pergeseran yang signifikan. Pergeseran itu terlihat pada pemberian

kewenangan kepada daerah kabupaten dan daerah kota.

Maka dari itu Pembangunan dilaksanakan dengan tujuan untuk mengadakan

perubahan yang berkesinambungan kearah kemajuan yang lebih baik. Dengan

pelaksanaan pembangunan yang dikerjakan perlu memacu pemerataan

pembangunan serta hasil-hasilnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan

rakyat, membangkitkan prakarsa dan peran serta aktif masyarakat serta untuk

meningkatkan pendayagunaan potensi daerah secara optimal dan terpadu dalam

mengisi otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab, serta

memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.2

Untuk pelaksanaan pembangunan itu, kemampuan serta perbaikan aparatur

pemerintah perlu ditingkatkan untuk mewujudkan Otonomi Daerah yang lebih

nyata dan bertanggung jawab serta bertujuan untuk mengatur sumber daya

nasional yang memberi kesempatan bagi peningkatan demokrasi dan kinerja

daerah yang berdaya guna dalam penyelenggaraan pemerintah, pelayanan

masyarakat dan pembangunan.3

Dalam menyelesaikan sesuatu apabila dilakukan dengan penuh rasa

tanggung jawab didukung dengan komponen-komponen lain, misalnya ada

dukungan dari masyarakat, sarana dan prasarana, kondisi yang kondusif dan

lingkungan yang memungkinkan, maka pembangunan desa yang diprogramkan

2B.N. Marbun, Proses Pembangunan Desa, (Penerbit Erlangga Jakarta 2006), h.20.
3Ibid
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oleh pemerintah dan yang diharapkan oleh masyarakat akan berjalan secara

efektif, efisien serta maksimal.4

Dalam melaksanakan pembangunan desa, kepenghuluan desa memiliki

peranan dan kedudukan sebagai pimpinan desa yang bertanggung jawab atas

terlaksananya pembangunan. Kepenghuluan desa bekerja sama dengan BPD,

organisasi-organisasi masyarakat setempat antara lain, organisasi kepemudian,

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) maupun organisasi keagamaan. Organisasi

yang dimaksud di atas harus betul-betul memperhatikan kegiatan-kegiatan

pembangunan yang ada di desa dengan merencanakan melalui rapat yang disusun

secara berkesinambungan melalui perencanaan yang dikembangkan dari bawah.5

Kepenghuluan desa selaku pimpinan pemerintahan yang ada dalam ruang

lingkup desa harus bisa memainkan tugas dan fungsinya secara optimal baik itu

sebagai seorang pelayan masyarakat maupun sebagai perantara yang bisa

memberikan solusi terhadap permasalahan yang timbul dalam masyarakat yang

mencakup lingkup area yang menjadi kewenangannya. Aspirasi-aspirasi yang

disampaikan oleh masyarakat harus didengar dan ditindak lanjuti oleh seorang

kepenghuluan desa agar apa yang menjadi tujuan bersama bisa tercapai sesuai

dengan yang diharapkan.

Sesuai dengan pembangunan alam dewasa ini, masalah-masalah

perencanaan desa memegang peranan penting untuk menjamin suksesnya

pembangunan tersebut. Hal ini disebabkan karena dalam pengembangan aktivitas-

aktivitas pembangunan menuju pencapaian tujuan, diperlukan adanya suatu

4Bintoro Tjokromidjojo, perencanaan pembangunan, (PT Gunung Agung, 2003), h.25.
5Beratha, I Nyoman, Masyarakat Desa Dan Pembangunan Desa( Jakarta,Indonesia1982),

h.32.
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perencanaan yang baik untuk dijadikan pedoman yang menentukkan setiap

pelaksanaan pembangunan.

Pada tatanan pemerintah diperlukan perilaku pemerintah yang jujur,

terbuka, bertanggung jawab dan demokrasi, sedangkan pada tatanan masyarakat

perlu dikembangkan mekanisme yang memberikan peluang peran serta

masyarakat dalam proses pengambilan putusan bagi kepentingan bersama.

Pembangunan wilayah pedesaan tidak terlepas dari peran serta dari seluruh

masyarakat pedesaan, sehingga kinerja seorang kepenghuluan desa sebagai

kepala pemerintah desa harus dapat menjalankan tugas pokok memimpin dan

mengkoordinasikan pemerintah desa dalam melaksanakan sebagai urusan rumah

tangga desa, melakukan pembinaan dan pembangunan masyarakat, dan membina

perekonomian desa, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang nomor 6

Tahun 2014 pada pasal 26 bagian kedua tentang kepala desa.

Ditekankan kembali dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005

tentang Pemerintahan Desa bab IV paragraf 2 pasal 14 menyatakan bahwa Kepala

Desa mempunyai peranan sebagai penyelenggara dan penanggung jawab utama di

bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka

penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, urusan pemerintahan umum termasuk

pembinaan ketentraman dan ketertiban. Untuk menjalankan tugas tersebut, maka

kepala desa mempunyai fungsi yaitu:

a. Menggerakkan potensi masyarakat.

b. Melaksanakan tugas dari pemerintah atasannya.

c. Melaksanakan koordinasi terhadap jalannya pemerintahan desa.
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d. Melaksanakan tugas yang telah menjadi tanggung jawabnya baik di bidang

pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.6

Pada dasarnya kinerja kepenghuluan desa tidak cukup hanya dengan

peningkatan pendidikan dan pelatihan saja, tetapi bisa juga dilakukan peningkatan

motivasi kepada mereka. Timbulnya motivasi pada seseorang tentu oleh adanya

suatu kebutuhan hidup yang dapat terpenuhi, maka seseorang akan giat bekerja

sehingga kinerja dapat meningkat. Kinerja kepala desa sebagai aparatur

pemerintah desa khususnya yang ada di Kabupaten Rokan Hilir tentu dipengaruhi

kebutuhan tersebut. Kepenghuluan Desa harus memiliki kemampuan, bakat,

kecakapan, dan sifat kepemimpinan, disamping menjalankan kegiatan-kegiatan,

tugas dan tanggung jawab. Dari penjelasan di atas maka Kepenghuluan Desa

harus dapat menjalankan program pembangunan di desanya jika dia memiliki

sifat-sifat dan syarat sebagai seorang pemimpinbahwa seorang pemimpin harus

memiliki 4 (empat) syarat pokok yaitu:

1. Pemimpin harus peka terhadap iklim lingkungannya, harus mendengarkan

saran-saran dan pandangan-pandangan dari pada orang disekitarnya yang dia

ketahui banyak pengalamannya relevan dengan tugas yang dia emban.

2. Pemimpin harus menjadi teladan dalam lingkungannya, paling sedikitnya dia

harus menyadari kekurangannya dan menjadi suri tauladan mengenai segala

apa yang ia intruksikan kepada bawahannya.

6Peraturan Pemerintah No 72 Thun 2005 Tentang Desa, Paragrap 2, (pasal 14).
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3. Pemimpin harus bersikap dan bersipat setia kepada janjinya, setia kepada

organisasinya, setia kepada atasannya, setai kepada bawahannya, setia kepada

tugasnya serta setia kepada pemerintahannya dan sebagainya.

4. Pemimpin harus mampu mengambil keputusan setelah semua faktor yang

relevan diperhitungkan.7

Harapan untuk mewujudkan pemimpin yang berkompeten untuk

membimbing masyarakat sangat berbanding terbalik dengan kenyataan yang ada

di Kepenghuluan Kota Parit, kalau di setarakan dengan UU No. 6 tahun 2014

terdapat hal-hal yang tidak di penuhi Kepenghuluan Kota Parit.

Hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada ini di anggap sebagai

penyebab atau kendala untuk menjadikan Kepenghuluan Kota Parit menuju

kepada kepenghuluan yang maju dan mampu meningkatkan kenyamanaan bagi

masayarakat. Poin-poin yang jelas belum atau tidak terpenuhi oleh Kepenghuluan

Kota Parit berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 pasal 26 ayat 1 dan 2:

Ayat 1: Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa dan

melaksanakan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Ayat 2 :

a. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan aset desa

b. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa8

Dalam hal pembangunan desa Kepenghuluan Kota Parit bisa dikatakan

kurang memperhatikan kondisi-kondisi infrastruktur salah satunya perbaikan jalan

7Parayudi Atmosudirjo, Administrasi Dan Management Umum (Ghalia Indonesia
Yogyakarta2002) h, 212.

8Undang-undang  No 6 Tahun 2014 Tentang Desa
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desa yang selama ini belum menghasilkan perubahan yang sangat diharapakan

masyarakat sesuai dengan keluhan-keluhan yang terdengar dikalangan masyarakat

Kepenghuluan Kota Parit.

Dalam melaksanakan pembangunan desa sangat diperlukan pembiayaan

yang tepat, karena bentuk dari pembangunan itu sangat berpengaruh dari

pembiayaan itu sendiri sehingga akan terlaksana perencanaan pembangunan

ketika ada pembiayaan yang jelas. Desa Kepenghuluan Kota Parit yaitu desa

dimana pembangunan yang harus dibutuhkan untuk menunjang kesejahteraan

hidup masyarakat.dalam hal ini biaya yang didapatkan dari pemerintah desa.

Selain itu juga pembiayaan pembangunan desa kepenghuluan kota parit didapat

dari hasil CSR yaitu membantu pembiayaan pembangunan masyarakat sekitarnya

dari perusahaan yang ada di desa dan aset desa. Informasi yang diungkapakan

pegawai desa bagian keuangan, sumber dana untuk pembangunan desa ini bisa

saja diambil dari CSR hasil aset desa atau bidang usaha yang dijalankan oleh desa

seperti pasar desa, tempat pemancingan, yang kesemua itu memberikan

pemasukan kedalam kas desa. Corporate Social Responsibility atau CSR adalah

mekanisme bagi suatu organisasi atau perusahaan untuk sukarela

mengintegrasikan perhatian terhadap lingkungan maupun sosial ke dalam

operasinya dan interaksinya dengan stakeholders, yang melebihi tanggung jawab

perusahaan di bidang hukum. bahwa Corporate Social Responsibility merupakan

proses pengkomunikasian dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan ekonomi

perusahaan atau organisasi terhadap kelompok khusus yang berkepentingan dan

terhadap masyarakat secara keseluruhan
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Untuk mengetahui data penghasilan aset pertahun di Desa Kepenghuluan Kota

Parit sebagai berikut.

1. CSR. Rp 30.000.000

2. Tempat mancing.Rp 8.000.000

3. Pasar desa.Rp 15.000.000

Jumlah aset desa pertahunnya adalah: 53.000.000

Semejak tahun tahun 2012 bulan Januari beliau menjabat sebagai Kepala

Kepenghuluan Kota Parit banyak hal yang simpang siur, termasuk pengelolaan

keuangan desa yang tidak tertata dengan rapi, yang menyebabkan terkendalanya

pembangunan dan sarana prasaran desa, seharusnya para aparatur desa mampu

menata perbelanjaan kebutuhan desa dengan apik agar tidak menimbulkan kontra

dkalangan masyarakat desa.

Dengan kas desa yang mencapai puluhan juta/tahun lain halnya dengan

anggaran dari kabupaten bukan menjadi hal sulit untuk Kepenghuluan Kota Parit

dalam mewujudkan pembangunan infrasturuktur untuk membangun sarana dan

prasarana untuk kepentingan bersama, maka sudah barang tentu hal ini harus

terfokus kepada tatanan keuangan Kepenghulan agar tidak menimbulkan

kecurigaan dan mengurangi rasa percaya masyarakat terhadap Kepenghulan Kota

Parit.

Berdasarkan dari kutipan di atas, jelaslah kepemimpinan Kepala Desa

sangat diharapkan oleh pemerintah sekarang seperti kepemimpinan yang

Pancasila sejati, bukanlah kepemimpinan yang bersifat ugal-ugalan, akan mudah

dipengaruhi oleh hal-hal yang bersifat merusak.
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Untuk dapat mengusahakan masyarakat bekerja sama dengannya, maka

seorang pemimpin dapat menggunakan kewibawaan tertentu, atau diberikan

wewenang formil tertentu.Hal ini memerlukan segi kepemimpinan yang sedikit

berbeda dengan instansi lain karena kepemimpinan Kepala Desa harus peka

terhadap segi politik masyarakat. Untuk menggerakkan hal-hal tersebut, maka

kualitas kepemimpinan yang sedikit harmonis dalam birokrasi pemerintahan

sangat diperlukan. Apalagi untuk tugas-tugas atau kegiatan-kegiatan

pembangunan dari pemerintahan yang bersifat baru.

Untuk itu tidak heran apabila menjalankan perannya Kepenghuluan dalam

meningkatkan pembangunan sehingga masyarakat masih banyak yang

mengeluhkan khususnya dalam pembangunan jalan belum memadai dan parit

sebagian besar tidak terawat sehingga masyarakat kesulitan untuk melakukan

aktifitasnya sehari-hari gejala ini masih rendahnya kinerja aparat pemerintah desa

dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Dari uraian di atas penulisan tertarik

mengangkat masalah ini dalam bentuk penelitian dengan judul:

“PELAKSANAAN TUGAS KEPENGHULUAN DESA DALAM

PEMBANGUNAN DESA BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NOMOR 6

TAHUN 2014 TENTANG DESA DI DESA KOTA PARIT KECAMATAN

SIMPANG KANAN KABUPATEN ROKAN HILIR”

B. Batasan Masalah

Dari latar belakang masalah yang penulis paparkan di atas diperoleh

gambaran dimensi permasalahan yang begitu luas. Namun menyadari adanya

keterbatasan waktu dan kemampuan, maka penulis memandang perlu memberi
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batasan masalah secara jelas dan terfokus. Selanjutnya masalah yang menjadi objek

penelitian dibatasi hanya pada, Pelaksanaan Tugas kepenghuluan desa dalam

Pembangunan Desa, hambatan pelaksanaan tugas kepenghuluan tentang

pembangunan dan upaya apa yang harus dilakukan dalam mengatasi hambatan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dapat dirumuskan beberapa

permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan tugas Kepenghuluan Desa Dalam Pembangunan Di

Desa Kota Parit Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir Menurut

Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa?

2. Apa saja hambatan pelaksanaantugas Kepenghuluan Desa yang terkait

dengan Pembangun Desa Kota Parit Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten

Rokan Hilir Menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa?

3. Upaya apa saja yang dilakukan dalam mengatasi kendala terhadap

Pelaksanaan Tugas Kepenghuluan Desa dalam pembangun di Desa Kota Parit

Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Rilir berdasarkan Undang-

Undang no 6 Tahun 2014 Tentang Desa?

D. Tujuan  dan mampaat Penelitian

1. Tujuan penelitian.

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan Tugas kepenghuluan Desa

Dalam Pembangunan Di Desa Kota Parit Kecamatan Simpang Kanan
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Kabupaten Rokan Hilirmenurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

Tentang Desa.

b. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi kendala terhadap pelaksanaan

Tugas Kepenghuluan Desa Kota Parit Kecamatan Simpang Kanan

Kabupaten Rokan Hilir?

c. Untuk mengetahui apa yang menjadi hambatan terhadap pelaksanaan tugas

Kepala Desa Dalam Pembangunan Di Desa Kota Parit Kecamatan Simpang

Kanan Kabupaten Rokan Hilir Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6

Tahun 2014 Tentang Desa.

2. Manfaat penelitian

Sedangkan yang diharapkan peneliti ini adalah sebagai berikut:

a. Menambah pengetahuan penulis khususnya mengenai pembangunan Desa

Kota Parit.

b. Hasil dalam penelitain ini diharapkan berguna sebagai salah satu referensi

dalam meningkatkan pembangunan, khususnya pembangunan Desa Kota

Parit.

E. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan data yang akurat dan relevan dengan maslah yang

diteliti, maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini di lihat dari sudut pandangnya adalah penelitian hukum

sosiologis, dengan pendekatan mengidentifikasikan hukum yang tidak tertulis.

Dalam penelitian ini penulis mengidentifikasikan hukum yanbg tidak tertulis
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kemudian disinkronkan dengan peraturan perundang-undangan yang tertulis

yaitu Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Sedangkan menurut sifatnya penelitian ini tergolong pada penelitian

deskriptie yaitu penelitian yang dilakukan utnuk menggambarkan suatu

keadaan secara lengkap dan rinci mengenai pelaksaan tugas kepala desa dalam

pembangunan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang

Desa.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kepenghuluan Kota Parit. Adapun

alasan penulis memlih lokasi di Kepenghuluan Kota Paret, karena merupakan

masyarakat kepenghuluan yang sistem kepemimpinannya belum maksimal

seperti apa yang dijanjikannya sebelum menjabat sebagai penghulu desa atau

kepala desa.

3. Populsi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah semua elemen atau individu yang dapat dijadikan subyek

penelitian. Berdasarkan pendapat di atas, maka yang dimaksud dengan

populasi adalah semua elemen yang dapat dijadikan subyek penelitian.

Adapun yang menjadi populasinya dalam penulisan ini adalah:

a. Kepala Kepenghuluan Kota Parit 1 orang

b. Pegawai Kepenghuluan Kota Parit 7 orang

c. Masyarakat Kepenghuluan Kota Parit 4.909 orang
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2. Sampel

Berhubung penelitian ini bersifat khusus, maka sebagai konsekuensinya

penelitian penentuan sampel menggunakan teknik sampling dengan salah satu

jenisnya yaitu purposive sampling adalah teknik penentuan sampel untuk

tujuan tertentu saja. Dalam purposive sampling pemilihan sekelompok subyek

didasari atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai

sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah

diketahui sebelumnya.

Adapun yang menjadi porpusive sampel dengan rumus slopin dalam penulisan ini

adalah:

a. Kepala Kepenghuluan Kota Parit 1 orang

b. Pegawai Kepenghuluan Kota Parit 4 orang

c. Masyarakat Kepenghuluan Kota Parit 40 orang

4. Sumber Data

Sumber data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data primer, yaitu sumber data yang diperoleh dari nara sumber melalui

observasi dan wawancara, mengenai pelaksanaan tugas kepala desa dalam

pembangunan Kepenghuluan Kota Parit.

b. Data skunder, yaitu data-data lain yang berhubungan dengan penelitian ,

berupa bahan-bahan pustaka. Fungsi data sekunder untuk mendukung data

primer. Data sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

2. buku-buku yang berkaitan dengan penelit ian
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3. Karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian

5. Teknik pengumpulan data

a. Observasi, yaitu metode pengumpulan data yang di lakukan dengan acara

pengamatan langsung terhadap penelitian.

b. Wawancara merupakan suatu cara untuk mengumpulkan data dengan cara

mengajukan dengan beberapa pertanyaan kepada subjek wawancara akan

dilakukan secara terbuka dan akan melibatkan 1 orang kepala

kepenghuluan kota parit, 4 dari pegawai kepala kepenghuluan kota parit.

c. Angket yaitu: pengumpulan data melalui formulir-formulir yang berisikan

pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada secara tertulis pada 40

responden di Kepnghuluan Kota Parit untuk mendapatkan jawaban atau

tanggapan dan informasi yang di perlukan

d. Studi kepustakaan yaitu benda-benda yang berbentuk tuk tulisan. Jadi

metode studi pustaka adalah metode untuk pengumpulan data berdasarkan

pada benda-benda yang berbentukn tulisan, dilakukan dengan cara

mencari, membaca, mempelajari, dan memahami data-data sekunder yang

berhubungan dengan hukum sesuai dengan permasalah yang dikaji.

6. Metode penulisan

a. Deduktif, mengumpulkan data-data umum kemudian dianalisis dan

diuraikan secara khusus

b. Induktif, mengumpulkan data khusus dan kemudian dianalisis dan

diuraikan secara umum.



15

7. Analisis data

Analisis yang akan digunakan adalah kuantitatif menganalisa data

dengan jalan mengklasifikasikan data-data berdasarkan persamaan jenis data

dari data tersebut. Penelitian kuantitatif juga disebut pendekatan investigasi

karena biasanya peneliti mengumpulkan data dengan carra bertatap muka

langsung dan mengintraksi langsung dengan orang-orang ditenelitian.9

9Prof. DR. Syamsuddin AR, M.S., Dr. Vismaia S. Damaianti, M.Pd. Metode Penelitian
Pendidikan Bahasa,(PT. Remaja Rosdakarya, Bandung. 2007)h, 144.


